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ABSTRAK
Studi ini bertujuan untuk mendesain pencegahan kegagalan masa depan dalam proses produksi
kantong plastik dengan menggunakan mesin Blown Film Extrusion dan material High Density Polythene
daur ulang (rHDPE). Oleh karena itu, metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) diadopsi untuk
meninjau proses produksi, mempertimbangkan kemungkinan kegagalan dan menganalisis efek dari
sistem kegagalan. Metode ini mengevaluasi tingkat keparahan, kejadian dan deteksi risiko yang paling
kritis, berdasarkan nomor prioritas risiko (RPN). Produk kantong plastik cacat yang merupakan objek
dalam penelitian ini, adalah cacat sealing, shrinkage, mata ikan, dan handle misalignment. Dari hasil
FMEA, maka didapatkan urutan prioritas potensi kegagalan proses produksi kantong plastik disertai
kemungkinan penyebab, dampak, dan solusinya. Potensi kegagalan atau jenis cacat terbesar pada proses
produksi kantong plastik di PT. XYZ adalah cacat sealing. Rekomendasi perbaikan untuk cacat ini
adalah menyediakan checklist sebagai upaya agar semua proses dilakukan dengan benar, khususnya
penyetelan suhu pemanasan yang berkisar 180-200°C.
Kata kunci: Blown Film Extrusion, FMEA, Kualitas, Plastik

1.

Pendahuluan
Plastik, yang biasanya disintesis menggunakan sumber daya fosil tidak terbarukan, adalah
material yang sangat sering digunakan dalam kehidupan modern. Saat ini, terdapat masalah
lingkungan yang memuncak mengenai limbah polimerik khususnya Polyethylene (PE) dan
Polypropylene (PP) yang merupakan dua material plastik paling umum ditemui. Pada tahun
2017, konsumsi plastik domestik mencapai 4,4 juta ton (Kamsiati dkk, 2017). Bahan-bahan
plastik ini tidak dapat terurai secara biologis, proses penguraiannya membutuhkan waktu yang
lama, mungkin hingga ratusan tahun (Fei dkk, 2013)
Konsep pembangunan berkelanjutan berasal dari pemanfaatan sumber daya alam yang
efisien dan perluasan teknologi baru yang dapat dicapai dengan mengurangi konsumsi bahan
baku dan emisi polusi serta meningkatkan tingkat daur ulang limbah. Oleh karena itu, daur
ulang plastik dapat menjadi solusi. Namun, plastik daur ulang cenderung memiliki tingkat
kinerja yang lebih rendah dibandingkan plastik murni sehingga aplikasi plastik daur ulang
terbatas. Dengan mengoptimalkan parameter proses produksi, produk plastik daur ulang dengan
sifat material yang diinginkan akan tercapai.
PT. XYZ merupakan perusahaan daur ulang plastik yang menggunakan material Recycled
High Density Polyethyelene (rHDPE) KW4, dimana artinya material HDPE pada proses
produksi ini merupakan 100% bahan daur ulang. Proses Extrusion Blown Film digunakan
dalam proses produksi di perusahaan ini. Pada proses ini polimer dilelehkan dan diekstrusi
melalui cetakan annular lalu udara dikeluarkan dari dalam cetakan untuk meniup tabung seperti
balon dan didinginkan oleh cincin udara pada jarak tertentu membentuk sebuah film. Hasil
tiupan tersebut akan melewati proses roll sehingga plastik akan menjadi rata dan terkumpul
dalam bentuk roll. Proses ini dilanjutkan dengan proses cutting, sealing, printing, quality
checking dan packing (Karkhanis dkk, 2017). PT. XYZ masih memiliki permasalahanC13.1
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permasalahan internal, dimana operasional perusahaan ini masih belum stabil. Ditemukannya
cacat yang melebihi standar serta belum pernahnya dilakukan pengujian mechanical properties
seperti kuat tarik yang terstandarisasi, memungkinkan perusahaan ini akan mengalami
penurunan loyalitas pelanggan yang berdampak pada pendapatan perusahaan.
Tabel 1 adalah data atribut jumlah produksi dan cacat produk PT. XYZ tahun 2017.
Standar persentase cacat adalah 4-5% untuk cacat HD dan 18% untuk cacat Finishing
Tabel 1 Data Jumlah Produksi dan Cacat Tahun 2017

Bulan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

HD
Produksi Cacat
(Kg)
(Kg)
35.968
1.162
35.843
1.237
38.969
1.377
27.482
1.478
27.456
1.660
24.102
1.080
21.553
2.032
21.565
4.600
31.493
1.495
31.259
1.792
30.069
2.024
26.372
1.884

%
3,13
3,34
3,53
5,37
6
4,48
9,43
21,33
4,75
5,73
6,73
7,14

Finishing
Produksi Cacat
(Kg)
(Kg)
229.823 41.769
209.864 36.654
236.081 40.162
202.670 35.075
212.278 39.172
97.300
18.994
115.920 23.978
171.154 38.593
149.532 27.628
123.327 23.811
167.524 32.236
196.547 40.569

%
18,2
17,5
17
17,3
18,5
19,2
20,7
22,5
18,5
19,3
19,2
20,6

Dapat dilihat pada Tabel 1 bahwa persentase cacat kantong plastik di perusahaan ini masih
sangat tinggi, oleh karena itu pengendalian kualitas guna meminimalisir cacat sangat
diperlukan.
Dalam melakukan pengendalian kualitas, dibutuhkan faktor-faktor yang berpengaruh
terhadap kualitas tersebut. Identifikasi faktor tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan
metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). Metode FMEA ini banyak digunakan untuk
mengidentifikasi dan mencegah sebanyak mungkin mode kegagalan (failure mode) (Setyadi,
2013). Dengan mempertimbangkan dampak (severity), keterjadian (occurance), dan deteksi
(detection) akan didapatkan cacat atau kerusakan mana yang dijadikan prioritas, sehingga
diketahui permasalahan yang terjadi. Perhitungan prioritas FMEA dilandaskan dengan RPN
(Risk Priority Number), dimana nilai ini didapatkan dari hasil perkalian dari tiga faktor yang
disebutkan diatas (RPN = S x O x D). Semakin tinggi nilai RPN yang didapatkan, maka
semakin tinggi kebutuhan untuk dilakukan perbaikan. Dari hasil perhitungan RPN, akan terlihat
urutan cacat yang menjadi prioritas untuk diberikan rekomendasi perbaikan.
Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah pengendalian kualitas berdasarkan prioritas
FMEA guna mengurangi penyimpangan-penyimpangan pada produk kantong plastik rHDPE
yang diproduksi di PT. XYZ.
2.

Metode
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu dengan cara
mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Objek penelitian
ini yaitu kantong plastik jenis rHDPE. Penelitian ini dilakukan di PT. XYZ, Kabupaten
Karanganyar pada Agustus sampai Desember 2018.
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2.1 Tahapan Penelitian
Dalam melaksanakan penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu:
2.1.1 Tahap pendahuluan
Berikut ini tahap penelitian pendahuluan:
1. Studi Lapangan
Studi lapangan dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap kondisi lantai
produksi perusahaan untuk mengetahui proses produksi kantong plastik dan data cacat
yang sering terjadi pada proses produksi kantong plastik
2. Studi Pustaka
Studi pustaka dilakukan dengan harapan agar konsep teori dan metode yang berhubungan
dengan masalah dan tujuan penelitian didapatkan.
3. Identifikasi dan perumusan masalah
Tahap identifikasi berfungsi untuk memahami permasalahan yang terjadi di perusahaan.
4. Penetapan tujuan penelitian
Penetapan tujuan penelitian dilakukan berdasarkan perumusan masalah yang telah
dijabarkan sebelumnya.
5. Perumusan hipotesis
Perumusan hipotesis/dugaan terhadap penyebab terjadinya masalah dilakukan agar
penelitian dapat terarah.
2.1.2 Tahap Pengumpulan Data
Berikut jenis dan dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:
1. Data Primer
Dalam penelitian ini data primer didapatkan dari observasi terhadap faktor-faktor yang
mempengaruhi tingkat kerusakan produk kantong plastik PT. XYZ.
2. Data Sekunder
Record Data yang sudah ada di perusahaan, bahan pustaka serta literatur perusahaan
merupakan data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder yang
dikumpulkan adalah data profil perusahaan, jumlah produksi kantong plastik HDPE KW 4
tahun 2017, dan data cacat produk pada proses produksi kantong plastik HDPE KW 4 di
PT. XYZ.
2.1.3 Tahap Pengolahan Data
Pengolahan dan analisis atas data-data yang telah didapat dari pengamatan di perusahaan
dilakukan dengan menggunakan metode FMEA agar menjadi informasi yang memberi nilai
tambah. Pengolahan data dilakukan berdasarkan masalah yang dibahas yaitu terkait kualitas
produk (cacat produk) dengan menggunakan metode Failure Mode and Effect Analysis dengan
mempertimbangkan nilai RPN. RPN merupakan produk matematis dari keseriusan effects
(Severity), kemungkinan terjadinya cause akan menimbulkan kegagalan yang berhubungan
dengan effects (Occurrence), dan kemampuan untuk mendeteksi kegagalan sebelum terjadi
pada pelanggan (Detection) (Hansen, 2011). Dari hasil urutan cacat tersebut, diidentifikasi
parameter-parameter produksi apa saja yang mempengaruhi munculnya cacat tersebut.
2.1.4 Tahap Analisa dan Kesimpulan
Analisa dilakukan guna mengetahui kesesuaian antara hasil penelitian dan tujuan
penelitian yang dijelaskan di subab sebelumnya.
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Kesimpulan penelitian diambil dari hasil pengolahan data dan analisa yang telah
dilakukan. Hal ini berlandaskan pada tujuan penelitian yang telah ditetapkan di subab
sebelumnya.

3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Failure Mode and Effect Analysis
Objek penelitian ini adalah cacat pada kantong plastik. Berikut merupakan beberapa
jenis cacat kantong plastik yang di PT. XYZ:
a.
Sealing

Gambar 1. Cacat sealing

Kantong plastik dibuat menggunakan lembaran plastik terpisah yang disatukan dan
direkatkan di sepanjang tepinya. Gambar 1 adalah contoh cacat yang terjadi pada saat
penyegelan/pengelasan.. Umumnya cacat ini ditandai dengan kegagalan pengelasan yang
mengakibatkan perekatan/penyegelan tidak sempurna, seperti bolong atau bocor.
b.
Mata Ikan

Gambar 2. Cacat Mata Ikan

Gambar 2 adalah cacat mata ikan yang terjadi pada proses ekstrusi HD, yaitu proses pelelehan
pelet plastik hingga proses tiup kantong plastik. Pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa terdapat
bagian-bagian plastik yang lebih tipis dibanding lainnya, berbentuk mata ikan.
c.
Shrinkage
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Gambar 3. Cacat Shrinkage

Gambar 3 adalah contoh cacat Shrinkage yang mengakibatkan kantong plastik mengkerut.
Cacat ini juga sering ditemui pada proses HD, yaitu pada proses tiup kantong plastik.

d.

Handle Misalignment

Gambar 4. Cacat Handle Misalignment

Gambar 4 adalah cacat handle misalignment yang sering terjadi pada saat proses cutting
handle. Penyebab cacat ini didominasi oleh kesalahan human error, dimana penempatan
penemapatan cutting board tidak sesuai.
Tabel 2 merupakan perhitungan FMEA dari seluruh cacat kantong plastik pada PT.
XYZ.
Tabel 2. FMEA Seluruh Cacat Kantong Plastik

Mode
of
Failure
Sealing

Mata
Ikan

Shrinka
ge
Handle
Misalig
nment

Effect of Failure

Segel
kantong
plastik
tidak
sempurna (bocor)
Variasi ketebalan
pada
lapisan
plastik

Lapisan kantong
berkerut di sisi
tertentu
Ukuran
berbeda

handle

S

Cause of Failure

8

Kesalahan
penyetelan suhu
dan
waktu
sealing

5

6

4

incorrect setting
of
sealing
temperature,
time, or pressure
Poor
machine
alignment, Blow
up ratio yang
tidak sesuai
Penempatan
cetakan
tidak
presisi

O

Current
Control

5

Melakukan
penyesuaian
tekanan,
waktu,
dan suhu

4

Melakukan
penyesuaian
tekanan,
waktu,
dan suhu

4

Memeriksa
perhitungan blow
up ratio

4

Process

Penyesuaian
setting
cetakan
handle

D

RPN

5

200

5

100

5

120

5

80

Permasalahan yang dijadikan prioritas rekomendasi perbaikan dapat dilihat pada Tabel 2 di
atas. Dari hasil RPN maka didapatkan urutan prioritas cacat kantong yang membutuhkan
penanganan dan perbaikan yaitu cacat sealing dengan nilai RPN 200, shrinkage dengan nilai
RPN 120, mata ikan dengan nilai RPN 100, dan handle misalignment dengan nilai RPN 80.
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Berikut adalah identifikasi lebih lanjut penyebab terjadinya cacat-cacat tersebut serta solusi
perbaikannya:
1. Sealing
Jenis cacat ini merupakan jenis cacat yang terjadi di mesin sealing. Penyebab permasalahan ini
adalah kecepatan Timing Sealing yang merupakan ketepatan antara waktu seal holder
menyentuh lapisan kantong, yang disebut dengan pengelasan. Berdasarkan wawancara dengan
pengawas mesin sealer, waktu pengelasan mempengaruhi tingkat cacat sealing yang dihasilkan.
Kecepatan waktu pengelasan pada mesin sealing di perusahaan ini berpatokan pada frekuensi
mesin yaitu berkisar antara 45-50Hz. Adapun penyebab lain cacat ini adalah suhu mesin
sealing. Suhu sealer pada saat proses pengelasan mempengaruhi kondisi kantong plastik. Suhu
pada mesin sealing berkisar antara 180-200°C. Kesalahan penyetelan yang dilakukan operator
ini dapat diminimalisir dengan menyediakan checklist sebagai upaya untuk memastikan bahwa
semua langkah proses produksi di mesin sealing dilakukan dengan benar.
2. Shrinkage
Cacat shrinkage/wrinkling sangat umum ditemukan pada proses produksi plastik film tipis
(Flores dkk, 2015). Ada berbagai macam kerutan yang dapat terbentuk yang mana sering
menjadi masalah apabila cacat ini mempengaruhi kualitas bungkus. Penyebab kerutan bisa
sangat bervariasi. Meskipun demikian, pemahaman tentang beberapa penyebab dan solusi
umum dapat membantu meminimalkan upaya agar mencapai sasaran mutu yang dinginkan.
Penjajaran mesin blowing merupakan salah satu penyebab permasalahan ini. Misalignment
pada mesin blowing sering terjadi pada saat awal mula proses produksi dijalankan. Oleh karena
itu memeriksa penyelarasan mesin adalah titik awal yang penting dan investasi yang baik.
Blow up ratio (BUR) merupakan hitungan matematis dalam menentukan diameter film plastik,
BUR juga mempengaruhi orientasi molekul polimer. Film ditarik untuk mencapai diameter
utama gelembung. Pada saat yang sama, ia ditarik ke arah mesin oleh pergerakan peralatan.
Dengan menarik film ke dua arah, molekul menjadi berorientasi pada kedua arah, sehingga
terbentuk ukuran gelembung yang diinginkan. Perhitungan BUR yang tidak tepat akan
menghasilkan cacat shrinkage karena tarikan yang tidak selaras.
3. Mata Ikan
Mata ikan adalah cacat permukaan yang dapat mengganggu penampilan film plastik
dikarenakan ketebalan yang tidak rata. Hal ini dapat berdampak buruk apabila variasi ketebalan
terlalu tinggi. Cacat ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu yang pertama adalah
pencampuran bahan, sebelum dilakukan peniupan film plastik di mesin HD, resin/palet plastik
dilelehkan dan dicampurkan pada mesin leleh. Pencampuran bahan yang tidak baik dapat
menyebabkan cacat mata ikan (Khan, 2014).
Berkaitan dengan faktor pencampuran bahan, temperatur pada barel pencampuran dan
pelelehan resin sangat berpengaruh. Jika suhu barel terlalu rendah untuk melelehkan bahan
sepenuhnya, resin/pelet yang tidak dilelehkan akan bergabung dengan aliran leleh, yang
merusak permukaan bagian tersebut.
Solusi yang dapat dilakukan untuk menekan cacat ini adalah periksa pencampuran
bahan, membersihkan resin, barel, sistem transfer & pengumpan hopper. Memeriksa polimer
yang terbakar. Memeriksa homogenitas resin dan suhu barel.
4. Handle Misalignment
Penyebab permasalahan cacat ini adalah penempatan pemotong/cetakan plastik yang tidak
presisi oleh operator. Selama ini proses pemotongan handle dilakukan dengan manual, yaitu
operator sendiri yang memposisikan handle dan bahan plastik. Oleh karena itu dapat dilakukan
pemasangan cetakan/mold yang sudah tertanam di meja cetakan agar meminimalisir kesalahan
peneyelarasan handle.
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4.

Simpulan
Dari hasil penelitian dan pengolahan data dengan Failure Mode and Effect Analysis dapat
ditarik kesimpulan bahwa urutan prioritas cacat kantong plastik rHDPE KW4 di PT. XYZ
adalah cacat sealing dengan nilai RPN 200, shrinkage dengan nilai RPN 120, mata ikan dengan
nilai RPN 100, dan handle misalignment dengan nilai RPN 80.
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