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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Produk cacat merupakan produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang 

tidak sesuai dengan standar kualitas yang sudah ditentukan (Janah, 2017). Adanya 

permasalahan produk cacat dapat membuat suatu perusahaan mengalami kerugian 

karena barang yang dihasilkan kualitasnya tidak maksimal. Upaya dalam 

pencegahan produk cacat dapat dilakukan dengan meminimalisir kegagalan pada 

proses produksi dengan menentukan prioritas perbaikan pada proses produksi. 

Penentuan prioritas perbaikan dalam proses produksi sangatlah penting guna 

mengidentifikasi masalah yang terjadi selama proses produksi yang dapat 

menyebabkan produk cacat. Kesalahan dalam penentuan prioritas perbaikan dapat 

menyebabkan proses produksi tidak maksimal (Nursanti, 2013).  

Terdapat beberapa metode dalam penentuan prioritas perbaikan yang dapat 

diterapkan di suatu proses produksi. Salah satu metode yang biasa digunakan dalam 

penentuan prioritas perbaikan adalah metode Failure Mode and Effect Analysis 

(FMEA). Metode FMEA adalah teknik yang digunakan untuk mendefinisikan, 

mengidentifikasi, dan menghilangkan kegagalan dan masalah proses produksi, baik 

permasalahan yang telah diketahui maupun yang potensial terjadi pada sistem 

(Tjahjaningsih, 2016). Metode FMEA telah banyak digunakan dalam penentuan 

prioritas perbaikan. Penentuan prioritas perbaikan pada FMEA konvensional 

dilakukan dengan cara pemberian nilai pada masing-masing mode kegagalan 

berdasarkan tingkat perkalian dari tingkat keparahan (severity), tingkat kejadian 

(occurrence), dan tingkat deteksi (detection) atau disebut dengan nilai Risk Priority 

Number (RPN). Akan tetapi nilai PRN dalam menentukan prioritas pada FMEA 

konvensional mempunyai kelemahan, yaitu memungkinkan terjadinya nilai yang 

sama pada total RPN. Selain itu pada FMEA konvensional, penilaian ketiga 

parameter severity (S), occurance (O), dan detection (D) diasumsikan memiliki 
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tingkat kepentingan yang sama. Padahal pada kenyataannya tingkat kepentingan 

antara (S), (O), dan (D) relatif berbeda (Basjir, 2011).  

Berdasarkan kelemahan yang terdapat pada metode FMEA konvensional 

tersebut, maka perlu dilakukan pengembangan metode FMEA dalam penentuan 

prioritas perbaikan. Salah satu model pengembangan FMEA adalah dengan 

mengintegrasikan dengan Grey theory yang menghasilkan perhitungan  yang 

berbeda dalam menentukan prioritas. Kelebihan dari Grey Theory yaitu mampu 

menangani sistem yang tidak pasti dengan informasi sebagian melalui 

menghasilkan, menggali, dan mengambil informasi yang berguna dari apa yang 

tersedia dan berfokus pada penelitian tentang masalah yang melibatkan sampel 

kecil dan informasi yang kurang lengkap (Novaline, 2012). Selain itu keuntungan 

utama dari penerapan Grey Theory untuk FMEA adalah kemampuan menentukan 

bobot yang berbeda untuk masing-masing faktor dan tidak memerlukan fungsi 

utilitas bentuk apapun (Pane, 2017). Oleh karena itu dipilih grey theory yang 

mampu mengatasi kekurangan dari metode FMEA konvensional yang digunakan 

dalam penelitian ini untuk memprioritaskan risiko. Tjahjaningsih (2016) telah 

melakukan penelitian dengan mengaplikasikan metode Grey FMEA dengan 

menggunakan pembobotan pada masing-masing variabel severity, occurance, dan 

detection. Wilbert (2013) dan Barat (2014) juga melakukan penelitian dengan 

mengaplikasikan metode Grey FMEA, namun dalam penelitian yang telah 

dilakukan tidak menggunakan pembobotan pada masing-masing variabel severity, 

occurance, dan detection.  

Terdapat banyak metode yang bisa digunakan dalam menentukan 

pembobotan, antara lain metode Analitic Hierarchy Proses (AHP), Simple Additive 

Weighting (SAW), dan Technique for Order Preference by Similiarty to Ideal 

Solution (TOPSIS). Dalam penelitian ini digunakan metode AHP untuk 

menentukan nilai pembobotan dari level kriteria yang sudah ditentukan. Pemilihan 

metode AHP karena metode ini merupakan metode yang cocok diterapkan untuk 

permasalahan pengambilan keputusan multi kriteria yang berdasar pada matriks 

perbandingan berpasangan dan melakukan analisis konsistensi (Julianti, 2011). 

Dalam implemantasinya, pembobotan metode AHP ini melibatkan para ahli yang 
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memiliki pengetahuan di bidangnya.  Sedangkan untuk metode TOPSIS dan SAW 

kurang tepat diterapkan karena metode ini lebih cocok diterapkan untuk penentuan 

prioritas atau peringkat. Selain itu, metode SAW dan TOPSIS akan menghasilkan 

penilaian yang berbeda jika mengambil bobot kriteria langsung dari para ahli 

(Hanifah, 2015).  

Honesty Mahardiantony (2017) telah melakukan penelitian mengenai 

penentuan prioritas perbaikan dalam proses pembuatan paving dengan 

menggunakan metode FMEA. Akan tetapi metode FMEA konvensional memiliki 

beberapa kelemahan yang sudah dijelaskan dalam latar belakang diatas. Oleh 

karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengatasi kelemahan metode FMEA 

dengan mengintegrasikan metode Grey FMEA untuk penentuan prioritas perbaikan 

dan metode AHP untuk menentukan pembobotan pada masing-masing variabel 

severity, occurance, dan detection. Sehingga, tujuan penelitian ini adalah untuk 

memperoleh hasil urutan prioritas perbaikan yang tepat serta mengetahui 

perbandingan hasil urutan prioritas dengan penelitian sebelumnya.  

1.2 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Berapa nilai pembobotan yang sesuai pada variabel severity, occurance, dan 

detection dengan menggunakan metode pembobotan AHP? 

2. Bagaimana urutan prioritas perbaikan yang harus ditangani dalam proses 

pembuatan paving di PT Varia Usaha Beton? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapi perusahaan yaitu : 

1. Mengetahui nilai pembobotan yang sesuai pada variabel severity, occurance, 

dan detection dengan menggunakan metode pembobotan AHP. 

2. Mengetahui urutan prioritas perbaikan yang harus ditangani dalam proses 

pembuatan paving di PT Varia Usaha Beton. 
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1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk memberikan nilai 

pembobotan yang tepat terhadap variabel severity, occurance, dan detection 

dengan menggunakan metode pembobotan AHP sehingga dapat diketahui urutan 

prioritas perbaikan yang harus ditangani agar dapat mengurangi tingkat kecacatan 

dan dapat dilakukan penanganan yang tepat dalam proses produksi paving di PT 

Varia Usaha Beton.  

1.5 Batasan Masalah  

 Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian dilakukan pada proses produksi paving yang dilakukan PT Varia 

Usaha Beton Gresik. 

2. Data dalam penelitian ini didapatkan dari penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Honesty Mahardiantony (2017). 

3. Metode AHP hanya digunakan sebagai metode pembobotan pada variabel 

severity, occurance, dan detection. 

1.6 Asumsi  

Asumsi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pengisian kuesioner diperoleh dari pihak expert di bidang produksi paving PT 

Varia Usaha Beton. 

2. Responden dari pengisian kuesioner berjumlah 5 orang dari pihak expert 

bidang produksi paving PT Varia Usaha Beton.  

3. Hasil pembobotan pada variabel severity, occurance, dan detection didapatkan 

dari hasil rata-rata pembobotan oleh pihak expert PT Varia Usaha Beton.  

 


