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ABSTRAK 
 

 

Deny Widi Astutik. 2015. Kendali Mutu pada Proses Produksi Veneer Kering di 

PT. Kayu Lapis Indonesia Mengunakan Diagram Kontrol Proporsi (p). Tugas 

Akhir (TA), Program Studi Statistika Terapan dan Komputasi Jurusan Matematika 

Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 

pertama Dr. Wardono, M.Si, Pembimbing kedua Dr. Mulyono, M.Si. 

 

Kata Kunci: Pengendalian Kualitas Statistik, Veneer, Diagram Kontrol Proporsi 

 

Veneer merupakan lembaran tipis dari blok dengan ketebalan tertentu dan 

seragam berkisar antara 1/100 inch sampai ¼ inch. Oleh karena itu PT. Kayu 

Lapis Indonesia diharapkan selalu meningkatkan kualitas kayu lapis yang 

dihasilkan, salah satu cara untuk memperbaikinya yaitu dengan meningkatkan 

kualitas veneernya. Kualitas produk dalam proses produksi merupakan faktor 

yang sangat penting guna meningkatkan produksinya, karena dengan adanya 

pengendalian kualitas statistik dapat menjaga kestabilan mutunya. Tujuannya 

adalah untuk mengetahui apakah proses produksi veneer kering ini masih di batas 

kendali ataukah tidak.  

Metode dalam kegiatan ini adalah menggunakan metode diagram kontrol 

proporsi (P-chart) dalam menganalisis proses produksi veneer kering di PT. Kayu 

Lapis Indonesia. P-chart menyajikan keadaan produksi secara kronologi apakah 

suatu proses berada dalam pengendalian kualitas secara statistik. P-chart ini 

digunakan untuk mengamati proporsi atau perbandingan antara produk yang 

tidaksesuai dengan jumlah sampel per hari. 

Hasil analisis menunjukkan proses produksi veneer kering di PT. Kayu 

Lapis Indonesia pada bulan Maret 2015 terkendali secara statistik. Karena jumlah 

sampel produksi per hari berbeda, maka diperoleh batas kontrol yang berbeda 

setiap harinya dengan menggunakan Diagram Kontrol Proporsi. Hasil ini dapat 

dibuktikan dengan Aplikasi pengendalian statistik menggunakan Minitab. 

Simpulan dari penelitian ini adalah (1) Faktor-faktor yang mempengaruhi 

ketidaksesuian disebabkan oleh jenis kayu, warna kayu, kondisi kayu, (2) Cara 

mengatasi faktor-faktor produksi adalah dilakukannya pengecekan kayu dengan 

menggunakan mesin double saw, (3) Penggunaan metode diagram kontrol 

proporsi pada veneer kering dengan ketebalan F/B 0,65 mm dan Core 2,4 mm 

masih berada dalam batas kendali. 
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ABSTRACT 
 

Deny Widi Astutik. 2015. Quality Control in Production Process Dry Veneer PT. 

Kayu Lapis Indonesia Using the Control Chart Proporsion (p). Final (TA), 

Applied Statistics Studies and Computatiol Mathematiscs Department of the 

Faculty of Natural Sciences, State University of Semarang. The first supervisor 

Dr. Wardono, M.Si, second Supervisor Dr. Mulyono, M.Si. 

 

Keywords: Statistical Quality Control, Veneer, Proportion Control Chart 

 

Veneer is a thin sheet of a block with a certain thickness and uniform range 

between 1/100 inch to ¼ inch. Therefore PT. Kayu Lapis Indonesia is expected to 

always improve the quality plywood produced, one way to fix this is to improve 

the quality of veneer. Product quality in the production process is a very important 

factor in order to increase production, because of the presence of statistical quality 

control can maintain stable quality. The purpose of this final project was to 

determine wherher the manufacturing process of dry veneer is still in control 

limits or not. 

The method in this activity is using control charts proportion (P-chart) in 

analyzing the production process of dry veneer PT. Kayu Lapis Indonesia. P-chart 

presents a chronology of the production circumstances whether a process is in 

statistical quality control. P-chart is used to observe the proportion or ratio 

between the products incompatibility the number of samples per day. 

The analysis shows the production process of dry veneer PT. Kayu Lapis 

Indonesia in March 2015 statistically controlled. Due to the amount of production 

per day is different, then acquired control limits on a daily basis using the Control 

Chart Proportion. This result can be proved by statistics using Minitab control 

applications. 

The conclusions of this study were (1) Factors that affect to no compliance 

caused by the type of wood, color wood, wood condition, (2) How to address the 

factors production is done checking wood using double machine saw, (3) Use of 

the method diagram control the proportion of the dried veneer with a thickness of 

F/B 0,65 mm and 2,4 mm Core is still in control limit. 

 

 

 



vi 

 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 

 

MOTTO 

 Kesuksesan tidak akan bertahan jika dilalui dengan jalan pintas 

 Bermimpilah semau mu dan kejarlah mimpi itu 

 Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan (Q.S AsySyarh : 5) 

 Hari ini berjuang, besok raih kemenangan 

 Keberhasilan akan diraih dengan belajar 

 

PERSEMBAHAN 

Tugas Akhir ini saya persembahkan teruntuk: 

 Bapak, Ibu, Kakek, dan Nenek terimakasih 

atas doa, kasih sayang, dukungan dan 

motivasinya  

 Para sahabat yang senantiasa menjadi 

penyemangat dan menemani disetiap hariku 

 Rekan-rekan D3 Staterkom angkatan 2012 

  Almamaterku  

 

 

 



vii 
 

PRAKATA 

 

 

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini 

dengan judul “Kendali Mutu pada Proses Produksi Veneer Kering di PT. Kayu 

Lapis Indonesia Mengunakan Diagram Kontrol Proporsi (p)”.  

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, dorongan dan 

motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa hormat 

dan banyak terima kasih kepada: 

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum,  Rektor Universitas Negeri Semarang 

2. Prof. Dr. Wiyanto, M.Si, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam Universitas Negeri Semarang. 

3. Drs. Arief Agoestanto, M.Si, Ketua Jurusan Matematika Universitas Negeri 

Semarang. 

4. Endang Sugiharti, S.Si,. M.Kom, Ketua Program Studi Statistika Terapan dan 

Komputasi. 

5. Dr. Wardono, M.Si, selaku Dosen Pembimbing I. 

6. Dr. Mulyono, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II. 

7. Semua Staf dan Pimpinan PT. Kayu Lapis Indonesia. 

8. Bapak dan Ibu serta keluargaku yang selalu mendoakan serta memberikan 

dorongan dan motivasi kepadaku. 

9. Teman-teman D3 Staterkom angkatan 2012. Dan semua pihak yang penulis 

tidak dapat disebutkan satu persatu. 



viii 
 

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis menyadari masih terdapat 

keterbatasan serta kekurangan, sehingga masih jauh dari sempurna. Oleh karena 

itu, merupakan kebanggaan bagi penulis apabila ada masukan yang membantu 

demi kesempurnaan Tugas Akhir ini untuk bekal melangkah yang lebih baik. 

Dengan tersusunnya Tugas Akhir ini penulis berharap semoga bermanfaat bagi 

penulis sendiri, pihak-pihak yang terkait serta pembaca pada umumnya 

 

 

       Semarang,  24 Agustus 2015 

 

 

         Penulis 

 



ix 
 

DAFTAR ISI 

 

            Halaman 
HALAMAN JUDUL ............................................................................................ i 

PERNYATAAN .................................................................................................. ii 

HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................ iii 

ABSTRAK ......................................................................................................... iv 

ABSTRACT .......................................................................................................... v 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..................................................................... vi 

KATA PENGANTAR ...................................................................................... vii 

DAFTAR ISI ...................................................................................................... ix 

DAFTAR TABEL .............................................................................................. xi 

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................ xii 

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xiii 

BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang ..................................................................................... 1 

1.2.Rumusan Masalah dan Pembatasan Masalah ....................................... 3 

1.3.Tujuan Penelitian ................................................................................. 4 

1.4.Manfaat Penelitian ............................................................................... 5 

1.5.Sistematika Penulisan .......................................................................... 6 

BAB 2 LANDASAN TEORI 

2.1.Gambaran Umum PT. Kayu Lapis Indonesia ...................................... 8 

2.2.Kualitas .............................................................................................. 18 

2.3.Konsep Kualitas Pada Industri Manufaktur dan Jasa ......................... 22 



x 
 

2.4.Pengendalian Proses Statistik ............................................................. 23 

2.5.Peta Kendali dan Cara Kerjanya ........................................................ 27 

2.6.Teknik-teknik Perbaikan Kualitas ...................................................... 28 

2.7.Membuat Peta Kendali Atribut .......................................................... 31 

2.8.Gambaran Umum Program Minitab................................................... 34 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

3.1.Ruang Lingkup Penelitian .................................................................. 36 

3.2.Metode Pengumpulan Data ................................................................ 37 

3.3.Metode Analisis Data ......................................................................... 38 

3.4.Penarikan Kesimpulan ....................................................................... 40 

BAB 4 HASIL PENELITIAN 

4.1.Hasil Penelitian .................................................................................. 41 

4.2.Pembahasan ........................................................................................ 48 

BAB 5 PENUTUP 

5.1.Kesimpulan ........................................................................................ 50 

5.2.Saran ................................................................................................... 51 

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... xiv 

LAMPIRAN-LAMPIRAN ................................................................................ 52 

 

 

 

 

 



xi 
 

DAFTAR TABEL 

 

 

Tabel              Halaman 

2.1 Standar Toleransi Ketebalan Veneer Kering............................................... 13 

2.2 Jenis-jenis peta kendali ............................................................................... 27 

4.1 Data Produksi Veneer Kering F/B 0,65 mm pada Bulan Maret 2015 ........ 43 

4.2 Data Produksi Veneer Kering Core 2,4 mm pada Bulan Maret 2015 ......... 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

 
Gambar             Halaman  

2.1 Pemahaman Kualitas Produk ...................................................................... 19 

2.2 Dua Persepektif Kualitas ............................................................................. 23 

2.3 Langkah Memasukkan data ke Minitab ...................................................... 31 

2.4 Langkah Memasukkan Variabel ................................................................. 32 

2.5 Bentuk Shortcut Minitab ............................................................................. 34 

2.6 Menjalankan Minitab melalui tombol start ................................................. 35 

3.1 Tampilan Icon Minitab 16 ........................................................................... 39 

3.2 Tampilan Data pada Worksheet1 ................................................................ 40 

4.1 Peta Kendali Veneer Kering F/B 0,65 mm ................................................. 45 

4.2 Peta Kendali Veneer Kering Core 2,4 mm.................................................. 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

 

  Lampiran              Halaman  

1. Data Produksi Veneer Kering F/B 0,65 mm pada Bulan Maret 2015 .......... 52 

2. Data Produksi Veneer Kering Core 2,4 mm pada Bulan Maret 2015 ........... 53 

3. Perhitungan Produksi Veneer Kering F/B 0,65 mm ..................................... 54 

4. Perhitungan Produksi Veneer Kering Core 2,4 mm ..................................... 56 



1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Dengan semakin meluasnya penggunaan kayu lapis, produsenpun akan 

terangsang untuk meningkatkan produksinya, baik dalam hal volume, ukuran, 

maupun kualitasnya. Sementara semakin hari semakin sulit mendapatkan bahan 

baku yang berkualitas baik yang bersifat lunak dengan keadaan tekstur halus 

karena luas areal konsensi hutan semakin berkurang sedangkan kebutuhan akan 

bahan baku semakin meningkat (Rachmah, 2000). 

PT. Kayu Lapis Indonesia (KLI) merupakan salah satu perusahaaan industri 

di bidang industri kayu. Berdiri sejak 23 Agustus 1977 di Surakarta. Pendirian 

perusahaan ini berkaitan dengan berkurangnya pasokan bahan baku (Kayu Lapis) 

bagi CV. Indo Jati Surakarta. Berdasarkan survei yang dilakukan, maka dipilihlah 

desa Mororejo-Kaliwungu Semarang sebagai lokasi pabrik dengan luas areal   

100 Ha (Arsip PT. Kayu Lapis Indonesia, 2015). 

Dalam perkembangannya PT. KLI banyak mengalami berbagai tantangan 

dalam menembus persaingan perdagangan internasional untuk plywood ini. Hal 

itu dikarenakan adanya persaingan yang ketat antar negara yang meliputi harga, 

tetapi juga menyangkut masalah kualitas. Masalah inilah yang dihadapi oleh PT. 

KLI yaitu bagaimana cara mengolah produksi sehingga dapat menghasilkan 

produk yang berkualitas yang diharapkan konsumen (Rachmah, 2000). 
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Adanya tantangan seperti disebutkan di atas, maka setiap produsen kayu lapis 

di tuntut untuk dapat meningkatkan kualitas kayu lapis yang dihasilkan. Salah satu 

cara untuk memperbaiki kualitas kayu tersebut adalah dengan meningkatkan 

kualitas veneernya. Seperti yang dikemukakan oleh Bakar (1996), kualitas kayu 

lapis ini ditentukan oleh banyak faktor, namun yang terpenting diantaranya adalah 

kualitas veneer yang dihasilkan. 

Kualitas produk bukan suatu yang serba kebetulan (occur by accident) 

(Prawirosentono, 2007). Kualitas dapat diartikan sebagai tingkat atau ukuran 

kesesuaian suatu produk dengan pemakainya. Dalam arti sempit kualitas diartikan 

sebagai tingkat kesesuaian produk dengan standar yang telah ditetapkan 

(Alisjahbana, 2005). Jadi kualitas yang baik akan dihasilkan dari proses yang baik 

dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Menurut Crosby (2003) 

menyatakan, bahwa kualitas adalah Conformance to requirement yaitu sesuai 

dengan yang disyaratkan atau distandarkan. 

Penelitian ini dilakukan dengan melihat permasalahan yang terdapat dalam 

perusahaan saat ini yaitu belum adanya pengendalian kualitas secara statistik. 

Adapun alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui 

apakah proses produksi masih dibatas kendali ataukah tidak, yaitu dengan 

menggunakan peta kendali. 

Peta kontrol/kendali adalah grafik yang menyajikan keadaan produksi secara 

kronologi apakah suatu proses berada dalam pengendalian kualitas secara statistik 

atau tidak dengan digunakannya peta kontrol atribut p. Peta p ini digunakan untuk 
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mengamati proporsi atau perbandingan antara produk yang tidaksesuai dengan 

total sampel per hari (Ariani, 2004). 

Sehubungan dengan perkembangan teknologi yang canggih, banyak program 

pengolahan data statistik yang dapat dipakai, misalnya Minitab, SPSS, SAS, 

StatGraph, Eviews, dan masih banyak lagi. Tiap program memberikan kelebihan 

tersendiri, baik dalam performa atau kemudahan untuk dipakai oleh pengguna.  

Minitab merupakan program yang sangat cocok dipakai untuk tujuan teknik, 

misalnya untuk pengendalian kualitas, desain eksperimen, Responce surface, dan 

lain-lain. Kelebihan Minitab yaitu telah diakui sebagai program statistik yang 

sangat kuat dengan tingkat akurasi taksiran statistik yang tinggi serta penampilan 

gambar atau grafik yang lebih menarik (Iriawan, 2006). 

Berdasarkan pemikiran di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu 

penelitian yang berjudul “Kendali mutu pada proses produksi veneer kering di PT. 

Kayu Lapis Indonesia menggunakan diagram kontrol proporsi (p)”.  

 

1.2 Rumusan Masalah dan Pembatasan Masalah 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan rumusan masalah 

sebagai berikut. 

(1) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ketidaksesuaian ketebalan pada 

proses produksi veneer kering di PT. Kayu Lapis Indonesia? 

(2) Bagaimana cara mengatasi faktor-faktor penyebab ketidaksesuaian ketebalan 

pada proses produksi veneer kering di PT. Kayu Lapis Indonesia? 
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(3) Apakah proses produksi veneer kering pada PT. Kayu Lapis Indonesia 

dengan menggunakan grafik proporsi (p) berada dalam batas kendali? 

 

1.2.2 Pembatasan Masalah 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis membatasi masalah sebagai 

berikut. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data ketidaksesuaian 

ketebalan F/B 0,65 mm dan core 2,4 mm pada proses produksi veneer kering oleh 

PT. Kayu Lapis Indonesia. Dengan adanya data tersebut, maka penulis akan 

menganalisis apakah proses produksi veneer kering itu dibatas kendali, 

menggunakan diagram kontrol proporsi (p). 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ketidaksesuaian 

ketebalan pada proses produksi veneer kering di PT. Kayu Lapis Indonesia. 

(2) Mengetahui cara mengatasi faktor-faktor penyebab ketidaksesuaian ketebalan 

pada proses produksi veneer kering di PT. Kayu Lapis Indonesia. 

(3) Untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan pengendalian kualitas pada 

proses produksi veneer kering di PT. Kayu Lapis Indonesia dengan 

menggunakan grafik pengendali proporsi (p) dalam upaya menekan jumlah 

produk yang tidaksesuai di luar standar. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut. 

a. Bagi Mahasiswa 

Manfaat bagi mahasiswa adalah sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang 

telah didapatkan pada saat proses perkuliahan serta menambah bekal untuk 

terjun dalam dunia kerja. 

b. Bagi Jurusan Matematika 

(1) Dapat dijadikan sebagai bahan studi kasus bagi pembaca dan acuan bagi 

mahasiswa. 

(2) Sebagai bahan referensi bagi pihak perpustakaan dan bahan bacaan yang 

dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca. 

c. Bagi PT. Kayu Lapis Indonesia 

(1) Terjalin hubungan yang baik dengan pihak Universitas Negeri Semarang, 

terutama Jurusan Matematika (FMIPA) sebagai salah satu instansi 

pendidikan bagi calon tenaga ahli bidang statistik yang sangat dibutuhkan 

dalam perusahaan. 

(2) Sebagai sarana untuk memberikan kriteria kualitas produksi yang 

dibutuhkan oleh perusahaan. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika Tugas Akhir terdiri dari tiga bagian yaitu bagian pendahuluan, 

bagian isi dan bagian akhir seperti berikut. 

(1) Bagian awal berisi halaman judul, halaman pengesahan, abstrak, motto dan 

persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran dan daftar tabel. 

(2) Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan dan 

batasan masalah, tujuan dan manfaat, serta sistematika 

tugas akhir. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi konsep-konsep yang dijadikan landasan 

teori yaitu Sejarah PT. Kayu Lapis Indonesia, Proses 

pembuatan veneer, dan penggunaan software program 

Minitab untuk proses pembuatan diagram kontrol proporsi 

(p). 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi langkah-langkah yang harus ditempuh untuk 

membahas permasalahan, yaitu ruang lingkup penelitian, 

metode pengumpulan data, analisis dan pemecahan 

masalah dan penarikan kesimpulan.  
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BAB IV  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang berisi 

tentang analisis hasil proporsi atau perbandingan antara 

produk veneer kering yang tidak sesuai dengan standar 

ketebalan. Disini di ambil data ketebalan untuk veneer 

kering yang berukuran F/B 0,65 mm dan core 2,4 mm 

pada bulan Maret 2015 menggunakan software Program 

Minitab. 

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini berisi simpulan dari pembahasan dan saran yang 

berkaitan dengan simpulan. 

(3) Bagian akhir tugas akhir berisi daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Gambaran Umum PT. Kayu Lapis Indonesia 

2.1.1  Sejarah Singkat PT. Kayu Lapis Indonesia 

PT. Kayu Lapis Indonesia (KLI) dibangun tahun 1978 di Desa Mororejo, 

Kaliwungu Kabupaten Kendal. Pembangunan PT. Kayu Lapis Indonesia selesai 

tahun 1979 dan resmi sebagai perusahaan yang mengolah perkayuan menjadi 

sebuah produk plywood pada tanggal 23 Agustus 1979. 

Adapun pertimbangan pembangunan perusahaan kayu lapis di Kabupaten 

Kendal adalah : 

(1) Kendal merupakan daerah pesisir pantai, sehingga memudahkan 

transportasi untuk mendapatkan bahan baku maupun pengiriman hasil 

produksi melalui laut. 

(2) Membantu pemerintah dalam rangka penyerapan tenaga kerja di Kawasan 

Kendal dan sekitarnya. 

Bentuk perusahaan kayu lapis ini adalah Perseroan Terbatas dengan bidang 

usaha pengusahaan hutan dan industri perkayuan terpadu dan berdiri pada luas 

areal       ha. Adapun hasil produksinya adalah Plywood, Blockboard, Sawmill, 

Moulding, Sawn Timber, Perekat, Furniture, Bore Core, Polyster, Porquet 

Flooring, Barder Product. Bahan baku berupa kayu bulat dari Kalimantan, 

Sumatera, dan Papua. Sedangkan jenis kayu yang digunakan antara lain Meranti, 
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Kruing, Jeluntung, Geronggang Sinker, Kapur dan Merawan (Arsip PT. Kayu 

Lapis Indonesia, 2015). 

2.1.2  Kepegawaian 

Kualitas tenaga kerja terdiri tenaga profesional diantaranya administrasi, 

mesin, listrik, produksi, dan karyawan biasa. Tingkat pendidikan tenaga kerja 

mulai dari SD sampai tingkat Sarjana (Arsip PT. Kayu Lapis Indonesia, 2015). 

2.1.3  Pembagian Jam Kerja 

PT. Kayu Lapis Indonesia memberlakukan pembagian jam kerja dalam 

menjalankan aktifitas produksinya. Pembagian jam kerja dibagi atas non shift (5 

HOK) jam 08.00 WIB – 17.00 WIB dan shift (tiga shift, 6 HOK), yaitu sebagai 

berikut : 

(1) Shift pertama antara jam 07.00 WIB – 15.00 WIB 

(2) Shift kedua antara jam 15.00 WIB – 23.00 WIB 

(3) Shift ketiga antara jam 23.00 WIB – 07.00 WIB 

2.1.4  Disiplin Kerja 

Disiplin kerja pada perusahaan harus tetap dijaga, untuk itu harus ada tata 

tertib yang tegas dan memenuhi kaidah dalam hukum perburuhan dan milik 

industri. Adapun tata tertib bagi karyawan adalah sebagai berikut : 

(1) Masuk kerja pada waktunya. 

(2) Harus memakai tanda pengenal. 

(3) Larangan merokok di areal perusahaan. 

(4) Dan lain-lainnya. 
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Displin kerja sangat berpengaruh terhadap produktivitas perusahaan, sehingga 

kuantitas dan kualitas produksi dapat dipertanggungjawabkan. 

2.1.5  Pemeliharaan Lingkungan 

Lingkungan kerja suatu perusahaan dapat menggambarkan citra perusahaan. 

Lingkungan yang bersih dan nyaman tentunya juga akan menciptakan gairah kerja 

yang baik selain fasilitas-fasilitas lainnya. PT. Kayu Lapis Indonesia telah 

mencanangkan agar semua karyawan yang ada di lingkungan kerja wajib 

memelihara dan menjaga kesehatan kerja (Arsip PT. Kayu Lapis Indonesia, 

2015). Upaya PT. Kayu Lapis Indonesia dalam memelihara lingkungan antara 

lain: 

(1) Penghijauan di sekitar area pabrik. 

(2) Penyediaan tempat-tempat sampah di setiap sudut pabrik. 

(3) Pembuatan Parit. 

(4) Penyaluran limbah pada area tertentu. 

2.1.6  Deskripsi Singkat Proses Produksi Plywood dan Veneer 

Plywood merupakan papan buatan yang terdiri dari beberapa lapis veneer 

yang direkatkan satu sama lain melalui beberapa proses. Veneer disusun dengan 

arah serat tegak lurus dan biasanya disusun dalam tiga lapis yang dikenal dengan 

nama TRIPLEK. 

Faktor yang mempengaruhi mutu plywood antara lain: Veneer, kadar air, 

bahan perekat, kelayakan mesin-mesin pemproses, dan faktor manusia itu sendiri. 

Veneer adalah lembaran tipis dari kayu gergajian, kayu persegi, dan kayu bundar 

(Panshin, 1962). Sedangkan menurut The United States Departement Of Labor  
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(1953) veneer adalah lembaran tipis dari blok dengan ketebalan berkisar antara 

1/100 inch sampai ¼ inch dikupas atau digergaji dari log, blok, atau kayu 

persegian. Selanjutnya menurut Bakar (1996) menyatakan, bahwa veneer adalah 

lembaran tipis kayu yang diperoleh dari pemotongan secara kupas atau sayat 

ataupun gergaji yang mempunyai ketebalan tertentu dan seragam. Penggunaan 

utama dari veneer adalah untuk pembuatan kayu lapis (plywood), dimana 

beberapa veneer direkat menjadi satu dengan arah serat yang saling tegak lurus 

dalam jumlah yang ganjil biasanya terdiri dari 3, 5, 7, 9, 11 lapisan, dst (dalam 

jumlah yang ganjil). Tebal veneer yang dihasilkan antara 0,6 mm – 3,5 mm (Arsip 

PT. Kayu Lapis Indonesia, 2015). 

2.1.7  Struktur Organisasi PT. Kayu Lapis Indonesia 

Susunan organisasi PT. Kayu Lapis Indonesia dibagi atas 2 unit terdiri dari: 

(1) Operating Unit 

a. Departemen Logistik Operation 

1. Div. Pembahanan 

2. Div. Teknik 

b. Plywood Production 

1. Div. Veneer Plant 

2. Div. PPIC 

3. Div. Plywood Plant 

4. Div. Inpection 

5. Div. TPM (Total Preventive Maintenance) 

6. Area Log Handling 
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7. Area PVPR 

8. Area Polyester 

c. Departemen Secondary Product 

1. Div. Engineering Flooring 

2. Div. Garden Product 

d. Departemen Operation Support 

1. Div. QC 

2. Div. Glue Plant 

3. Area R & D 

4. Area Parts & Submaterial 

5. Area Logistik Konsesi 

(2) Suppporting Unit 

a. Departemen Accounting & Tax 

1. Div. Keuangan 

2. Div. Accounting & Tax 

3. Div. Purchasing 

4. Div. MIS 

5. Area Tata Usaha Kayu 

6. Area EMKL & PBM 

b. Departemen Marketing 

1. Div. Marketing Plywood 

2. Div. Marketing Secondary Product 

c. Departemen HRD & GA 
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1. Div. HRD 

2. Div. GA 

d. Divisi Internal Audit 

1. Area IT 

2. Divisi Shipping/PII 

2.1.8  Standar Toleransi Ketebalan Veneer Kering 

Tabel 2.1 Standar Toleransi Ketebalan Veneer Kering 

Ketentuan Ketebalan Toleransi 

0,50 mm – 1,00 mm   0,03 mm 

1,50 mm – 2,00 mm   0,05 mm 

2,05 mm – 2,40 mm   0,07 mm 

2,45 mm – 3,00 mm   0,08 mm 

>3,00 mm   0,10 mm 

 

2.1.9 Proses pembuatan Veneer 

Menurut Haygreen (1982) Proses pembuatan veneer dimulai dengan 

pemotongan kayu menjadi ukuran yang dikehendaki, pemberian perlakuan 

pendahuluan, pembersihan, pengirisan atau pengupasan menjadi veneer, 

pemotongan veneer menjadi lembaran yang dikehendaki untuk kemudian 

dikeringkan, atau untuk veneer muka/face dan belakang/back biasanya dari pisau 

pengupas kemudian veneer digulung dan dikeringkan untuk selanjutnya dipotong 

menjadi ukuran yang dikehendaki, setelah itu baru veneer tadi dikelompokkan dan 

bila perlu diperbaiki. 
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(1)  Pemanasan  

Sebelum diadakan pemotongan veneer maka veneer terlebih dahulu 

dipanaskan. Pemanasan dilakukan untuk melunakkkan kayu dan mata-mata 

kayunya yang membuatnya lebih mudah untuk dipotong. Pemanasan juga 

untuk meningkatkan kualitas permukaan, dan mengurangi kekasaran. 

Menyebutkan ada empat keuntungan memanasi kayu bulat : 

a. Hasil veneer yang lebih tinggi dapat diperoleh dari kayu bulat. 

b. Kualitas veneer meningkat 

c. Biaya buruh berkurang 

d. Jumlah perekat dapat dikurangi 

Pemanasan dapat dilakukan dengan mengukus (uap panas), atau 

menyemprotkan air panas bersuhu 93
o
 C. Pemanasan ini dilakukan beberapa 

saat sebelum blok dikupas menjadi veneer. 

(2)  Pengupasan  

Pengupasan dilakukan menggunakan pisau statis yang dikasitkan pada blok 

kayu yang berputar. Hasil pengupasan ini berupa lembaran tipis kayu yang 

disebut veneer. Pengupasan dilanjutkan hingga diameter blok tinggal 5,5 

sampai 4,0 inchi. Oleh karena veneer hasil pengupasan masih berupa 

lembaran yang memanjang maka pada proses selanjutnya veneer dipotong-

potong sesuai dengam ukuran panjang plywood yang telah ditentukan. 

(3) Penyimpanan dan pemotongan 

Penyimpanan yang dimaksud di sini adalah bukanlah seperti penyimpanan 

barang digudang atau sejenisnya. yang dimaksudkan hanyalah penyimpanan 
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sementara sebelum veneer dipotong sesuai ukuran. Penyimpanan dapat 

dilakukan dengan 2 cara yakni sistem gulungan dan sistem konveyer. Sistem 

gulungan dirasakan kurang praktis dan lebih lambat dibandingkan dengan 

sistem konveyer. Hal ini disebabkan pada sistem gulungan veneer mesti 

disusun berbentuk gulungan terlebih dahulu sebelum dibawa ke mesin 

pemotong untuk dipotong sesuai ukuran. Sementara pada sistem konveyer 

mesin pemotong diletakkan satu jalur dengan mesin pengupas sehingga 

memungkinkan pemotong dilakukan lebih cepat. 

(4) Pengeringan Veneer 

Pengeringan veneer dilakukan dengan menyemprotkan udara panas ke 

permukaan veneer. Suhu yang dibutuhkan untuk pengeringan ini mencapai 

300
o
 C. Dengan suhu setinggi ini diharapkan diperoleh kestabilan yang 

merata ke seluruh bagian veneer dan memudahkan proses perekatannya. 

(5) Perekatan 

Sebelum lembaran disusun seperti yang diinginkan, terlebih dahulu 

permukaan veneer disemprot dengan perekat. Biasanya digunakan perekat 

sintesis thermosetting yang biasa mengeras akibat terkena panas. Jenis 

perekat yang biasa digunakan adalah Urea Formaldehide dan Fenol 

formaldehyde. 

Dalam pebuatan kayu lapis bahan perekat merupakan faktor penting kerena 

bersifat mempersatukan lembaran-lembaran veneer menjadi satu ketebalan 

tertentu. Berdasarkan sifat-sifatnya perekat dibagi menjadi beberapa 

golongan yaitu : 
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a. perekat tahan kelembaban (moisture resistance) 

b. perekast tahan panas dan cuaca (dry resistance ) 

c. perekat tahan air (water resistance) 

Berdasarkan penggolongannya perekat terbagi atas: 

a. perekat berasal dari tumbuh-tumbuhan: perekat tapioka, kedelai, 

perekat  biji kapuk dan lain-lain. 

b. perekat yang berasal dari hewan: perekat kasein, perekat darah 

(albumim) dan lain-lain. 

c. perekat sintesis: perekat yang dibuat dari sintesis antara lain   

ureaformaldehid, termosetting, fenol formaldehid, resoresinol, 

formaldehid dan lain-lain. 

Jenis-jenis perekat di atas digunakan untuk menghasilkan kayu lapis  yang 

berkualitas baik, yaitu : 

a. kayu lapis yang tahan terhadap air 

b. kayu lapis yang tahan udara lembab 

c. kayu lapis yang tahan terhadap suhu panas 

(6) Pelaburn penyusunan veneer 

Setelah veneer muka (face) dan inti (core) disusun seperti yang dikehendaki, 

kemudian dilakukan pengepresan menggunakan mesin dengan tekanan 

berkisar 110–200 kg/cm tergantung pada jenis dan kerapatan plywood yang 

diinginkan.  
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(7) Penyelesaian  

Dari mesin press, kayu lapis tersebut menuju mesin double saw untuk dibuat 

ukuran-ukuran standar arah memanjang dan melebar kayu lapis tersebut. 

Dan selanjutnya kayu lapis masuk pada mesin sander untuk dihaluskan 

bidang permukaannya, sekaligus diadakan pengujian kualitas. Kemudian di 

packing dan diangkut dengan forklift untuk disimpan di dalam gudang, 

disusun dengan baik. Lantai harus terlindungi dari kelembaban, begitu pula 

keadaan gudang. 

2.1.10  Persyaratan Bahan Baku  

Persyaratan umum kayu sebagai bahan kayu/plywood adalah: 

(1)  Lapisan pertama face (F) veneer 

a. Berdiameter minimal 45 cm 

b. Lapisan luar yang visualnya bagus 

c. Posisi letaknya memanjang 

d. Utuh dengan mutu yang bagus 

(2) Lapisan kedua core veneer 

a. Posisi letaknya melintang 

b. Boleh ada sambungan 

c. Tidak boleh pecah, kasar, busuk, lubang, tersisip, dan bertindih 

d. Terdapat lem dan benang untuk merekatkan  

(3) Lapisan ketiga back (B) veneer 

a. Lapisan luar boleh kurang bagus 

b. Boleh sambungan, agak kasar, dan ada lubang gerek 
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Manfaat/Kegunaan Kayu Lapis: 

Penggunaan kayu lapis dikelompokkan menjadi: 

(1) Konstruksi bangunan 

a. Paneling : Penyekat ruang, pintu, jendela 

b. Bahan pelapis 

c. Lantai 

d. Sidding: dinding 

e. Plyform 

(2) Konstruksi alat-alat transportasi 

a. Pesawat terbang: pelapis dinding bagian dalam 

b. Kereta api: atap, lantai, dinding 

c. Truk dan trailer: body 

 

2.2 Kualitas 

Pengendalian kualitas adalah seluruh karakteristik atau spesifikasi (daya 

tahan, kemudahan pemakaian, desain yang baik, ekonomis dalam perawatan) dari 

suatu produk barang dan jasa yang dapat diterima oleh konsumen. Kualitas 

dipengaruhi oleh faktor yang menentukan bahwa barang maupun jasa memenuhi 

tujuannya (Nasution, 2005). Oleh karena itu, kualitas merupakan tingkat 

pemuasan suatu barang/jasa. Berikut adalah pendapat beberapa ahli tentang 

kualitas, sebagai berikut : 

a. Ariani (2004) Ada dua segi umum tentang kualitas yaitu, kualitas 

rancangan dan kualitas kecocokan. Semua barang dan jasa dihasilkan 

dalam berbagai tingkat kualitas. 
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b. Crosby (2003) Kualitas adalah “Conformance to requirement” yaitu sesuai 

dengan yang diisyaratkan atau distandarkan. Suatu produk memiliki 

kualitas apabila sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan.  

c. Feigenbaum (1991) kualitas merupakan keseluruhan karakteristik produk 

dan jasa yang meliputi marketing, engineering, manufacture dan 

maintenance, di mana produk dan jasa tersebut dalam pemakaiannya akan 

sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. 

Quality adalah kemampuan suatu produk atau jasa untuk bertemu dengan 

keinginan konsumen. Cara memperbaiki mutu untuk meraih profit, kualitas dapat 

didefinisikan sebagai kecocokan atau melebihi kebutuhan konsumen akan 

penggunaan produk (Deitiana, 2011). Memahami kualitas produk bisa dilihat dari 

gambar berikut ini: 

Ways in Which Quality Can Improve Productivity 

 

 

 

      Improved                                   Increased 

Quality                 Profits 

 

 

 

Gambar 2.1 Pemahaman kualitas produk 

 

Sales Gains 

Improved Response 

Higher Prices 

Improved Reputation 

Reduced Costs 

Increased Productivity 

Lower rework and scrap costs 

Lower warranty costs 
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Keterangan Gambar: 

Cara Kualitas meningkatkan keuntungan: 

Keuntungan Penjualan: 

a. Perbaikan respons 

b. Harga yang lebih tinggi 

c. Perbaikan reputasi 

Penurunan Biaya: 

d. Reputasi perusahaan 

e. Keandalan produk 

f. Keterlibatan global 

Ada empat kategori biaya kualitas yang disebut cost of quality yaitu: 

a. Prevention cost 

Biaya yang terkait dengan pengurangan komponen atau jasa yang rusak, 

contoh: peletihan, program peningkatan kualitas. 

b. Appraisal cost 

Biaya yang dikaitkan dengan proses evaluasi produk, proses, komponen dan 

jasa, contoh: biaya percobaan, laboratorium, pengujian. 

c. Interval failure 

Biaya yang diakibatkan proses produksi yang menyebabkan sebelum dikirim 

ke konsumen, contoh: rework, scrap, downtime. 

d. External failure 

Biaya yang terjadi setelah pengiriman produk ke konsumen, contoh: retur, 

biaya sosial.  
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Dalam ISO 8402 (Quality Vocabulary), Kualitas didefinisikan sebagai 

totalitas dari karakteristik suatu produk yang menunjang kemampuannya untuk 

memuaskan kebutuhan yang dispesifikasikan atau ditetapkan. 

Di samping pengertian kualitas seperti telah disebutkan di atas, kualitas juga 

dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang menentukan kepuasan pelanggan dan 

upaya perubahan ke arah perbaikan terus-menerus sehingga dikenal dengan istilah 

Q-MATCH (Quality = Meets Agreed Terms and Changes). 

Berdasarkan definisi tentang kualitas baik yang konvensional maupun yang 

lebih strategik, kita boleh menyatakan pada dasarnya kualitas mengacu kepada 

pengertian pokok berikut: 

a. Kualitas terdiri dari sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan 

langsung maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan pelanggan 

dan dengan demikian memberikan kepuasan atas penggunaan produk itu. 

b. Kualitas terdiri dari segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau 

kerusakan. 

Berdasarkan pengertian dasar tentang kualitas diatas, tampak bahwa kualitas 

selalu berfokus pada pelanggan (Customer focused quality). Dengan demikian 

produk-produk didesain, diproduksi, serta pelayanan diberikan untuk memenuhi 

keinginan pelanggan (Paliska, 2007.). Karena kualitas mengacu pada segala 

sesuatu yang menentukan kepuasan pelanggan, suatu produk yang dihasilkan baru 

dapat dikatakan berkualitas apabila sesuai dengan keinginan pelanggan, dapat 

dimanfaatkan dengan baik, serta diproduksi (dihasilkan) dengan cara yang baik 

dan benar (Gasperz, 2005). 
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2.3 Konsep Kualitas Pada Industri Manufaktur dan Jasa 

Menurut Russel (1996), Secara umum dapat dikatakan bahwa kualitas produk 

atau jasa itu akan dapat diwujudkan bila orientasi seluruh kegiatan perusahaan 

atau organisasi tersebut berorientasi pada kepuasan pelanggan (Customer 

Satisfaction). Apabila diurutkan secara rinci, kualitas memiliki dua perspektif, 

yaitu perspektif produsen dan perspektif konsumen, di mana kedua hal tersebut 

yang disatukan maka akan dapat tercapai kesesuaian antara kedua sisi tersebut 

yang dikenal sebagai kesesuaian untuk digunakan oleh konsumen. 

Apabila diperhatikan, maka kedua perspektif tersebut akan bertemu pada satu 

kata “Fitness for Consumer Use”. Kesesuaian untuk digunakan tersebut 

merupakan kesesuaian antara konsumen dengan produsen, sehingga dapat 

membuat suatu standar yang disepakati bersama dan dapat memenuhi kebutuhan 

dan harapan kedua belah pihak. Kegiatan pengendalian kualitas pun tidak hanya 

meliputi penetapan standar produk atau proses dari pihak produsen, melainkan 

standar yang ditetapkan produsen tersebut juga harus sesuai dengan spesifikasi 

atau toleransi yang ditetapkan oleh pihak konsumen (Ariani, 2004). 
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Gambar 2.2 Dua Persepektif Kualitas 

 

2.4 Pengendalian Kualitas Statistik 

Tujuan pokok pengendalian kualitas statistik adalah menyidik dengan cepat 

terjadinya sebab-sebab terduga atau pergeseran proses sedemikian hingga 

penyelidikan terhadap proses itu dan tindakan pembetulan dapat dilakukan 

sebelum terlalu banyak unit yang tidak sesuai diproduksi. Grafik pengendali 

adalah teknik pengendali proses pada jalur yang digunakan secara luas untuk 

maksud itu. Grafik pengendali juga dapat digunakan untuk menaksir parameter 

suatu proses produksi, dan menentukan suatu proses. Tujuan akhir pengendalian 

proses statistik adalah menyingkirkan variabilitas dalam proses (Al-Fakhri, 2010). 

Aktivitas pengendalian kualitas umumnya akan meliputi kegiatan-kegiatan antara 

lain: 

a. Pengamatan terhadap performans produk atau proses 
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b. Membandingkan performans yang ditampilkan dengan standar-standar 

yang berlaku. 

c. Mengambil tindakan apabila terdapat penyimpangan-penyimpangan yang 

cukup signifikan (diterima atau ditolak) dan apabila perlu dibuat tindakan 

untuk mengoreksinya. 

Pengendalian kualitas statistik dapat diklasifikasikan atas 2 jenis yaitu 

pengendalian proses dan pengendalian produk. Untuk pengendalian proses 

dipergunakan peta kendali dan alat-alat kualitas lainnya dan untuk pengendalian 

produk digunakan sampling penerimaaan. Secara garis besar pengendlian kualitas 

dikelompokkan menjadi : 

a. Pengendalian kualitas sebelum pengolahan atau proses yaitu pengendalian 

kualitas yang berkenaan dengan proses yang berurutan dan teratur 

termasuk bahan-bahan yang akan diproses. 

b. Untuk meningkatkan kepuasan konsumen. 

c. Mengusahakan agar penggunaan biaya serendah mungkin. 

d. Pengendalian kualitas terhadap produk jadi yaitu pengendalian yang 

dilakukan terhadap barang produksi untuk menjamin supaya produk jadi 

tidak mengalami kerusakan atau tingkat kerusakan produk sedikit. Teknik 

yang digunakan dalam pengendalian kualitas diantaranya dengan metode 

control chart. Metode tersebut digunakan untuk mengetahui rata-rata 

kerusakan produk dan besarnya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi 

(Agus, 2000). 



25 
 

 

Menurut Ariani (2004) fungsi pengendalian mengandung makna pelaksanaan, 

pengukuran dan pola tindakan kolektif yang menyakinkan tercapainya tujuan 

secara luas akibat pengendalian, yaitu: 

a. Pengukuran pelaksanaan tujuan, rencana kegiatan dan kebijaksanaan yang 

telah ditetapkan terlebih dahulu.  

b. Analisis penyimpangan, tujuan, rencana dan kebijaksanaan untuk 

mencapai penyebabnya. 

c. Komunikasi hasil pengukuran terhadap individu atau kelompok yang 

melaksanakan. 

d. Pertimbangan alternatif atas dasar tindakan yang dapat diambil untuk 

koreksi gejala adanya suatu kekurangan. 

e. Menilai atau melengkapi alternatif yang baik sesuai dengan kemampuan. 

Pengendalian proses ststistik memang memiliki berbagai manfaat bagi 

organisasi yang menerapkannya. Ada beberapa manfaat antara lain: 

a. Tersedia informasi bagi karyawan apabila akan memperbaiki proses. 

b. Membantu karyawan memisahkan sebab umum dan sebab khusus 

terjadinya kesalahan. 

c. Tersedianya bahasa yang umum dalam kinerja proses untuk berbagai 

pihak. 

d. Menghilangkan penyimpangan karena sebab khusus untuk mencapai 

konsistensi dan kinerja yang lebih baik. 

e. Pengertian yang lebih baik mengenai proses. 

f. Pengurangan waktu yang berarti dalam penyelesaian masalah kualitas. 
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g. Pengurangan biaya pembuangan produk cacat, pengerjaan ulang terhadap 

produk cacat, inspeksi ulang, dan sebagainya. 

h. Komunikasi yang lebih baik dengan pelanggan tentang kemampuan 

produk dalam memenuhi spesifikasi pelanggan. 

i. Membuat organisasi lebih berorientasi pada data statistik dari pada hanya 

berupa asumsi saja. 

j. Perbaiki proses, sehingga produk menjadi lebih baik, biaya lebih rendah, 

dan produktivitas meningkat. 

Sementara itu, menurut Montgomery (1990), ada beberapa manfaat 

pengendalian proses statistik yaitu: 

a. Pengurangan pemborosan 

b. Perbaikan pengendalian dalam proses 

c. Peningkatan efisiensi 

d. Peningkatan kesadaran karyawan 

e. Peningkatan jaminan kualitas pelanggan 

f. Perbaikan analisis dan monitoring proses 

g. Meningkatkan pemahaman terhadap proses 

h. Meningkatkan keterlibatan karyawan 

i. Pengurangan keluran pelanggan 

j. Peningkatan pemberdayaan personil lini 

k. Perbaikan komunikasi 

l. Pengurangan waktu penyampaian jasa atau pelayanan 
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2.5 Peta Kendali dan Cara Kerjanya 

Peta kendali merupakan teknik membuat grafik statistik yang nilainya diukur 

berdasarkan hasil plot karakteristik kualitas tertentu. Peta kendali digunakan untuk 

mengetahui apakah proses berada dalam kendali statistik atau tidak. Dengan kata 

lain, peta kendali merupakan uji hipotesis untuk mengetahui apakah proses dalam 

kendali statistik. 

Secara umum ada 2 tipe peta kendali, yaitu peta kendali atribut dan peta 

kendali variabel. Peta kendali variabel adalah peta kendali untuk mengukur 

karakteristik kualitas, sedangkan peta kendali atribut digunakan untuk jumlah 

cacat dalam produk atau bagian cacat dalam produk. Tabel 2.2 memberikan 

beberapa jenis peta kendali untuk tiap-tiap tipe (Ariani, 2004). 

Tabel 2.2 Jenis-jenis peta kendali 

Tipe Jenis Kegunaan 

Atribut Peta p Peta kendali untuk proporsi unit cacat. 

 

Peta np Peta kendali untuk proporsi unit cacat dengan 

jumlah sampel sama. 

 

Peta c Peta kendali untuk proporsi unit cacat dengan 

jumlah sampel sama. 

 

Peta u Peta kendali untuk jumlah cacat suatu unit 

dengan jumlah sampel berbeda. 

Variabel Peta x-bar R Peta kendali untuk rata-rata subgrup dan range 

subgrup. 

  Peta x-bar S 

Peta kendali untuk rata-rata subgrup dan standar 

deviasi subgrup. 
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2.6 Teknik-teknik Perbaikan Kualitas 

Kualitas harus dilakukan melalui proses yang terus-menerus dan 

berkesinambungan. Proses pengendalian kualitas dapat dilakukan melalui proses 

PDCA (Plan, Do, Check, Action) yang diperkenalkan oleh Dr. W. Edwards 

Deming, seorang pakar kualitas ternama yang berkebangsaan Amerika Serikat, 

sehingga siklus ini disebut siklus (Deming Cycle) (Tjiptono, 1997) Siklus PDCA 

umumnya digunakan untuk alat statistik utama, yaitu check sheet, histogram, 

control chart, diagram pareto, diagram sebab akibat, scatter diagram, dan 

stratifikasi. Alat-alat ini berguna untuk mengumpulkan informasi yang objektif 

untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan. 

(1) Check Sheet 

Check sheet atau lembar pemeriksaan merupakan alat pengumpul dan 

penganalisis data yang disajikan dalam bentuk tabel yang berisi nama dan 

jumlah barang yang diproduksi dan jenis ketidaksesuaian beserta jumlah yang 

dihasilkannya. 

(2) Histogram 

Histogram merupakan alat statistik yang terdiri atas batang-batang yang 

mewakili suatu nilai tertentu. Panjang batang proporsional terhadap frekuensi 

atau frekuensi relatif suatu nilai tertentu. Histogram digunakan untuk 

memberikan kemudahan dalam membaca atau menjelaskan bentuk distribusi 

data dengan cepat. 
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(3) Peta Kendali (Control Chart) 

Menurut Sumayang (2003) Peta kendali adalah suatu alat yang secara grafis 

digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi apakah suatu aktivitas/proses 

berada dalam pengendalian kualitas secara statistika atau tidak sehingga dapat 

memecahkan masalah dan menghasilkan perbaikan kualitas. Peta kendali 

menunjukkan adanya perubahan data dari waktu ke waktu, tetapi tidak 

menunjukkan penyebab penyimpangan meskipun penyimpangan itu akan 

terlihat pada peta kendali (Montgomery, 1990). 

Manafaat dari peta kendali adalah untuk: 

1. Memberikan informasi apakah suatu proses produksi masih berada di 

dalam batas-batas kendali kualitas atau tidak terkendali. 

2. Memantau proses produksi secara terus- menerus agar tetap stabil. 

3. Menentukan kemampuan proses (capability process). 

4. Mengevaluasi performance pelaksanaan dan kebijaksanaan pelaksanaan 

proses produksi.  

5. Membantu menentukan kriteria batas penerimaan kualitas produk 

sebelum dipasarkan. 

Peta kendali digunakan untuk membantu mendeteksi adanya penyimpangan 

dengan cara menetapkan batas-batas kendali: 

1. Upper control limit / batas kendali atas (UCL) 

Merupakan garis batas atas untuk suatu penyimpangan yang masih 

diijinkan. 
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2. Central line / garis pusat atau tengah (CL) 

Merupakan garis yang melambangkan tidak adanya penyimpangan dari 

karakteristik sampel. 

3. Lower control limit / batas kendali bawah (LCL) 

Merupakan garis batas bawah untuk suatu penyimpangan dari 

karakteristik sampel. 

(4) Diagram Pareto  

Diagram pareto bertujuan untuk membuat peringkat masalah-masalah yang 

potensial untuk diselesaikan. Diagram ini juga digunakan untuk menentukan 

langkah yang harus diambil sebagai upaya menyelesaikan masalah. 

Bentuk diagram Pareto tidak berbeda jauh dengan histogram. Pada sumbu 

horizontal adalah variabel bersifat kualitatif yang menunjukkan jenis cacat, 

sedangkan sumbu vertikal adalah jumlah cacat dan persentase cacat. Dalam 

diagram Pareto, jumlah atau persentase jenis cacat diurutkan dari yang 

terbesar ke yang terkecil. 

(5) Diagram Sebab Akibat 

Diagram ini disebut juga diagram tulang ikan dan berguna untuk 

memperlihatkan faktor-faktor utama yang berpengaruh pada kualitas dan 

mempunyai akibat pada maslah utama. 

(6) Scatter Diagram 

Pada dasarnya diagram sebar merupakan suatu alat interprestasi data yang 

digunakan untuk menguji bagaimana kuatnya hubungan antara dua variabel 

dan menentukan jenis hubungan dari dua variabel tersebut, apakah positif, 
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negatif, atau tidak ada hubungan. Dua variabel yang ditunjukkan dalam 

diagram sebar dapat berupa karakteristik kuat dan faktor yang 

mempengaruhinya. 

(7) Stratifikasi 

Stratifikasi merupakan teknik pengelompokan data kedalam kategori-kategori 

tertentu., agar data dapat menggambarkan permasalahan secara jelas sehingga 

kesimpulan-kesimpulan dapat lebih mudah diambil. Kategori-kategori yang 

dibentuk meliputi data relatif terhadap lingkungan sumber daya yang terlibat 

mesin yang digunakan dalam proses, bahan baku dan lain-lain (Gaspersz, 

2005) 

 

2.7 Membuat Peta Kendali Atribut 

2.7.1 Membuat Peta Kendali p 

1. Langkah-langkah membuat peta kendali p dalam Minitab adalah: 

a. Masukkan data sampel per hari dan jumlah ketidaksesuaian, seperti 

gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3 Langkah Memasukkan data ke Minitab  

b. Klik Stat->Control Chart-> Attribute Charts->P 

c. Masukkan C2 (jumlah ketidaksesuaian) ke dalam variabel 
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d. Masukkan C1 (sampel per hari) ke dalam subgroup size 

 

Gambar 2.4 Langkah memasukkan variabel  

e. Klik OK 

2. langkah-langkah membuat peta kendali p secara manual sebagai berikut : 

a. Menghitung Prosentase Kerusakan 

p = 
 

 
..............................................................................  (2.1) 

Keterangan : 

p    : proporsi kesalahan dalam setiap sampel 

x    : jumlah gagal dalam sub grup 

n    : jumlah yang diperiksa dalam sub grup 

b. Menghitung garis pusat/Central Line (CL) 

Garis pusat merupakan rata-rata kerusakan produk (  ̅ ). 

CL =  ̅ = 
  

  
.................................................................  (2.2) 

Keterangan :  

 ̅     :  rata-rata ketidaksesuaian produk 

 x   : jumlah total yang rusak 
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 n    : jumlah total yang diproduksi 

c. Menghitung batas kendali atas atau Upper Control Limit (UCL) 

Untuk menghitung batas kendali atas atau UCL dilakukan dengan 

rumus : 

  UCL =  ̅ + 3 √
 ̅      ̅  

 
................................................... (2.3) 

Keterangan : 

 ̅  : rata-rata ketidaksesuaian produk 

n  : jumlah produksi 

d. Menghitung batas kendali bawah atau Lower Control Limit (LCL) 

Untuk menghitung batas kendali bawah atau LCL dilakukan dengan 

rumus: 

LCL =  ̅ - 3 √
 ̅      ̅  

 
.................................................... (2.4) 

Keterangan : 

 ̅  : rata-rata ketidaksesuaian produk 

n  : jumlah produksi 

Catatan : Jika LCL < 0 maka LCL dianggap= 0 

Apabila data yang diperoleh tidak seluruhnya berada dalam batas kendali 

yang ditetapkan, maka hal ini berarti data yang diambil belum seragam. Hal 

tersebut menyatakan bahwa pengendalian kualitas yang dilakukan oleh PT. Kayu 

Lapis Indonesia masih perlu adanya perbaikan. Hal tersebut dapat terlihat apabila 

ada titik yang berfluktuasi secara tidak beraturan yang menunjukkan bahwa proses 

produksi masih mengalami penyimpangan. 
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2.8 Gambaran Umum Program Minitab 

Menurut Iriawan (2006) Program minitab merupakan salah satu aplikasi 

untuk mempermudah mengolah data statistik. Minitab menyediakan metode-

metode statistik untuk penyelesaiannya dan juga memiliki tampilan gambar serta 

grafik yang lebih menarik. Keunggulan Minitab dibandingkan program statistik 

lainnya adalah: 

a. Pada minitab, tampilan menu yang lebih lengkap dan disertai toolbar-toolbar 

akan mempermudah pengguna dalam menjalankan perintah. 

b. Minitab menyediakan StatGuide uang menjelaskan cara melakukan 

interprestasi tabel dan grafik statistika yang dihasilkan oleh minitab dengan 

cara yang mudah dipahami. 

c. Ukuran worksheet dinamis dan memuat kolom sampai 4.000. 

d. Bahasa pemprograman macro lebih mudah dll. 

2.8.1 Menjalankan Program Minitab 

Ada beberapa cara menjalankan program Minitab, yaitu: 

a. Menjalankan Minitab melalui shortcut yang tersedia di layar monitor seperti 

terlihat di gambar 2.5. 

 

Gambar 2.5 Bentuk shortcut Minitab 

b. Menjalankan minitab melalui tombol start pada taskbar. Letak tombol start di 

pojok kiri bawah layar monitor. Agar lebih jelas, lihat Gambar 2.6 
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Gambar 2.6 Menjalankan Minitab melalui tombol start 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

 

 Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi beberapa 

tahap, yaitu sebagai berikut. 

3.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 13 April 2015 sampai 30 April 2015 

di PT. Kayu Lapis Indonesia yang terletak di Desa Mororejo, Kaliwungu Kendal 

Jawa Tengah. Variabel yang digunakan dalam penelitian kontrol kualitas ini 

adalah data hasil produksi veneer kering dengan ketebalan F/B 0,65 mm dan 

veneer kering dengan ketebalan core 2,4 mm dengan mengambil sampel jumlah 

produksi dan total ketidaksesuaian ketebalan tiap harinya. Kriteria status 

ketebalan disiini adalah status ketebalan tipis dan status ketebalan tebal. 

Software yang digunakan dalam penelitian ini adalah Minitab 16 yang sangat 

cocok dipakai untuk tujuan teknik. Aplikasi ini menyajikan grafik pengendalian 

kualitas yaitu grafik pengendalian proporsi (p) sebagai fokus penelitian. Grafik 

pengendalian yang dihasilkan akan digunakan untuk menganalisis ketidaksesuaian 

ketebalan  produksi veneer kering di PT. Kayu Lapis Indonesia. 
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3.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir 

ini adalah sebagai berikut. 

a. Metode Literatur 

Dengan metode literatur ini, penulis mengumpulkan, memilih dan 

menganalisis beberapa sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah 

pengendalian kualitas statistik yang kemudian dipelajari untuk membantu 

penulisan tugas akhir 

b. Metode Observasi 

Dengan metode observasi penulis mengumpulkan data dari metode 

pengawasan kualitas secara inspeksi yang dilaksanakan oleh pihak terkait. 

Data yang dibutuhkan merupakan data kuantitatif yaitu data yang 

diperoleh dari hasil mengukur. Didalam observasi dibutuhkan ketelitian 

yang tinggi untuk mendapatkan hasil yang diinginkan sesuai dengan objek 

yang diteliti. Pada tahap ini dilakukan survey dan pengumpulan data pada 

PT. Kayu Lapis Indonesia sebagai objek penelitian. Data yang dimaksud 

berupa data tentang ketidaksesuaian ketebalan produksi yang terjadi pada 

veneer kering dengan F/B 0,65 mm dan core 2,4 mm. Pengambilan data 

dilakukan mulai 13 April 2015 s.d 30 April 2015. 

c. Metode Wawancara 

Wawancara yakni dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan 

pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan langsung dengan objek 

pembahasan tugas akhir. Narasumber disini meliputi tenaga kerja bidang 

lapangan, quality control dan tenaga kerja pada bidang lain. 
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3.3 Metode Analisis Data 

Dalam tahap ini dilakukan pengkajian data berdasarkan teori-teori yang ada, 

khususnya yang berkaitan dengan pengendalian kualitas statistik. Analisis data 

untuk pengendalian kualitas statistik dilakukan dengan tahap-tahap sebagai 

berikut. 

3.3.1 Menggunakan Cara Manual 

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 

1. Mengumpulkan data dengan jumlah kecacatan yang akan diperiksa. 

2. Menghitung proporsi ketidaksesuaian untuk setiap kali melakukan observasi 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 

a. Menggunakan rumus:  

P = 
 

 
  ..............................................................................................  (3.1) 

b. Menggunakan program Excel dengan menggunakan rumus: 

Proporsi = (Jumlah cacat pada tanggal ke-i / jumlah produksi pada tanggal 

ke-i). 

3. Menghitung garis tengah grafik pengendalian p produk tidak sesuai 

Perhitungan garis tengah dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan perhitungan 

sebagai berikut. 

a. Menggunakan rumus: 

CL =  ̅ = 
  

  
  ................................................................................  (3.2) 

b. Menggunakan program Excel dengan menggunakan rumus: 

GT = (Jumlah proporsi / jumlah banyaknya produksi) 
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4. Menghitung batas pengendali 

a. Menggunakan rumus: 

UCL =  ̅ + 3 √
 ̅      ̅  

 
  ..................................................................  (3.3) 

LCL =  ̅ - 3 √
 ̅      ̅  

 
 .................................................................. . (3.4) 

b. Menggunakan program Excel dengan menggunakan rumus: 

UCL = GT + (3*sqrt((GT(1-GT)) / jumlah produksi pada tanggal ke-i) 

LCL = GT - (3*sqrt((GT(1-GT)) / jumlah produksi pada tanggal ke-i) 

c. Menggambarkan grafik pengendalian kualitas statistik. 

3.3.2 Menggunakan Minitab 16  

Langkah-langkah analisis data dengan menggunakan Minitab 16 adalah sebagai 

berikut. 

1. Buka program Minitab 16 dengan cara klik Start pilih Program Minitab 16 

seperti gambar 3.1 dibawah berikut. 

 
Gambar 3.1 Tampilan Icon Minitab 16 

2. Setelah Program Minitab 16 terbuka lalu masukkan data pada Worksheet1 

seperti terlihat di gambar 3.2. 
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Gambar 3.2 Tampilan Data pada Worksheet1 

3. Klik Stat – Control Charts – Attributes Charts – p 

4.   Masukkan data pada kolom “Variables”, dan masukkan angka ukuran 

sampel pada kolom “subgroup sizes”, lalu OK. 

 

3.4 Penarikan Kesimpulan 

Pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan dari permasalahan yang 

dirumuskan berdasarkan pada landasan teori dan penerapannya pada 

permasalahan yang berhubungan dengan pengendalian kualitas statistik. Simpulan 

yang diperoleh merupakan jawaban atas permasalahan yang dibahas. 
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BAB 5 

PENUTUP 
 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari penelitian dan analisis data yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan data produksi yang diperoleh dari PT. Kayu Lapis Indonesia 

faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian disebabkan karena jenis 

kayu, warna kayu, kondisi kayu (luar dan dalam). Dengan jumlah status 

ketebalan tipis diperoleh sebanyak 307 lembar, jumlah status ketebalan 

tebal sebanyak 628 lembar untuk F/B 0,65 mm. Sedangkan untuk core 2,4 

mm diperoleh jumlah status ketebalan tipis sebanyak 108 lembar dan 

jumlah status ketebalan tebal sebanyak 349 lembar. 

2. Untuk mengatasi faktor-faktor produksi, dilakukan pengecekan kayu 

dengan menggunakan mesin double saw. Dimana dalam mesin itu sudah 

terdapat ketentuan ketebalan standar. Sehingga kayu yang terlalu tipis atau 

terlalu tebal tidak bisa digunakan/jatuh saat proses produksi berlangsung. 

3. Penggunaan alat bantu statistik dengan peta kendali p dalam pengendalian 

produk veneer kering dengan ketebalan F/B 0,65 mm dan Core 2,4 mm 

mengidentifikasikan bahwa ternyata kualitas produk berada di batas 

kendali. Hal tersebut seperti yang ditunjukkan pada grafik kontrol yang 

memperlihatkan bahwasanya proporsi rata-rata produk masih berada 

dalam batas toleransi standar produk. 



51 
 

 

 

5.2  Saran 

1. Untuk penulis berikutnya diharapkan tidak hanya menjelaskan tentang 

veneer kering dengan ketebalan F/B 0,65 mm dan ketebalan Core 2,4 mm 

saja, tetapi diharapkan menjelaskan permasalahan yang lainnya sehingga 

bervariasi. 

2. PT. Kayu Lapis Indonesia sangat memerlukan adanya pengendalian 

kualitas statistik, karena akan dengan mudah perusahaan mengetahui 

produksi itu masih berada pada batas kendali ataukah tidak. 
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Lampiran 1 

Data Produksi Veneer Kering F/B 0,65 mm pada Bulan Maret 2015 

 

Tanggal 
Sampel per 

hari (Titik) 

Status  Ketebalan 

(Titik) 
Jumlah Status 

Ketebalan (Titik) 
Tipis  Tebal  

01-Mar-15 120 12 21 33 

02-Mar-15 120 11 25 36 

03-Mar-15 120 11 22 33 

04-Mar-15 120 9 21 30 

05-Mar-15 120 11 24 35 

06-Mar-15 120 7 24 31 

07-Mar-15 120 7 26 33 

08-Mar-15 120 9 27 36 

09-Mar-15 120 10 22 32 

10-Mar-15 120 12 21 33 

11-Mar-15 120 3 18 21 

12-Mar-15 120 7 19 26 

13-Mar-15 120 10 24 34 

14-Mar-15 120 11 23 34 

15-Mar-15 80 9 12 21 

16-Mar-15 120 11 19 30 

17-Mar-15 120 13 21 34 

18-Mar-15 120 11 16 27 

19-Mar-15 120 11 17 28 

20-Mar-15 120 8 21 29 

21-Mar-15 120 11 16 27 

22-Mar-15 120 6 21 27 

23-Mar-15 120 11 14 25 

24-Mar-15 120 10 13 23 

25-Mar-15 120 11 16 27 

26-Mar-15 120 13 19 32 

27-Mar-15 120 13 22 35 

28-Mar-15 120 10 18 28 

29-Mar-15 120 11 21 32 

30-Mar-15 120 9 20 29 

31-Mar-15 120 9 25 34 
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Lampiran 3 

 

Hasil Perhitungan Produksi Veneer Kering F/B 0,65 mm pada Bulan Maret 2015 

 

Tanggal 
Sampel per 
hari (Titik) 

Status  Ketebalan (Titik)  Jumlah status 
ketebalan (Titik) 

p cl ucl lcl 
Tipis  Tebal  

01-Mar-15 120 12 21 33 0,28 0,254 0,373 0,135 

02-Mar-15 120 11 25 36 0,30 0,254 0,373 0,135 

03-Mar-15 120 11 22 33 0,28 0,254 0,373 0,135 

04-Mar-15 120 9 21 30 0,25 0,254 0,373 0,135 

05-Mar-15 120 11 24 35 0,29 0,254 0,373 0,135 

06-Mar-15 120 7 24 31 0,26 0,254 0,373 0,135 

07-Mar-15 120 7 26 33 0,28 0,254 0,373 0,135 

08-Mar-15 120 9 27 36 0,30 0,254 0,373 0,135 

09-Mar-15 120 10 22 32 0,27 0,254 0,373 0,135 

10-Mar-15 120 12 21 33 0,28 0,254 0,373 0,135 

11-Mar-15 120 3 18 21 0,18 0,254 0,373 0,135 

12-Mar-15 120 7 19 26 0,22 0,254 0,373 0,135 

13-Mar-15 120 10 24 34 0,28 0,254 0,373 0,135 

14-Mar-15 120 11 23 34 0,28 0,254 0,373 0,135 

15-Mar-15 80 9 12 21 0,26 0,254 0,373 0,135 

16-Mar-15 120 11 19 30 0,25 0,254 0,373 0,135 

17-Mar-15 120 13 21 34 0,28 0,254 0,373 0,135 

18-Mar-15 120 11 16 27 0,23 0,254 0,373 0,135 

19-Mar-15 120 11 17 28 0,23 0,254 0,373 0,135 



 
 

 

5
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20-Mar-15 120 8 21 29 0,24 0,254 0,373 0,135 

21-Mar-15 120 11 16 27 0,23 0,254 0,373 0,135 

22-Mar-15 120 6 21 27 0,23 0,254 0,373 0,135 

23-Mar-15 120 11 14 25 0,21 0,254 0,373 0,135 

24-Mar-15 120 10 13 23 0,19 0,254 0,373 0,135 

25-Mar-15 120 11 16 27 0,23 0,254 0,373 0,135 

26-Mar-15 120 13 19 32 0,27 0,254 0,373 0,135 

27-Mar-15 120 13 22 35 0,29 0,254 0,373 0,135 

28-Mar-15 120 10 18 28 0,23 0,254 0,373 0,135 

29-Mar-15 120 11 21 32 0,27 0,254 0,373 0,135 

30-Mar-15 120 9 20 29 0,24 0,254 0,373 0,135 

31-Mar-15 120 9 25 34 0,28 0,254 0,373 0,135 

jumlah 3680 307 628 935 7,88 7,874 11,563 4,185 

         ̅ 0,254       
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Lampiran 4 

Hasil Perhitungan Produksi Veneer Kering Core 2,4 mm pada Bulan Maret 2015 

 

Tanggal 
sampel per hari 

(Titik) 

Status  Ketebalan (Titik)  jumlah status 
ketebalan (Titik)  

p cl ucl lcl 
Tipis  Tebal  

01-Mar-15 120 6 21 27 0,23 0,208 0,319 0,097 

02-Mar-15 120 5 18 23 0,19 0,208 0,319 0,097 

03-Mar-15 80 4 14 18 0,23 0,208 0,319 0,097 

04-Mar-15 80 3 12 15 0,19 0,208 0,319 0,097 

05-Mar-15 80 3 15 18 0,23 0,208 0,319 0,097 

06-Mar-15 80 4 15 19 0,24 0,208 0,319 0,097 

07-Mar-15 120 4 21 25 0,21 0,208 0,319 0,097 

08-Mar-15 120 6 20 26 0,22 0,208 0,319 0,097 

09-Mar-15 120 4 20 24 0,20 0,208 0,319 0,097 

10-Mar-15 0 0 0 0 0,00 0,208 0,319 0,097 

11-Mar-15 120 5 20 25 0,21 0,208 0,319 0,097 

12-Mar-15 0 0 0 0 0,00 0,208 0,319 0,097 

13-Mar-15 0 0 0 0 0,00 0,208 0,319 0,097 

14-Mar-15 0 0 0 0 0,00 0,208 0,319 0,097 

15-Mar-15 40 2 6 8 0,20 0,208 0,319 0,097 

16-Mar-15 0 0 0 0 0,00 0,208 0,319 0,097 

17-Mar-15 120 5 19 24 0,20 0,208 0,319 0,097 

18-Mar-15 0 0 0 0 0,00 0,208 0,319 0,097 

19-Mar-15 120 7 17 24 0,20 0,208 0,319 0,097 

20-Mar-15 40 2 8 10 0,25 0,208 0,319 0,097 

21-Mar-15 120 7 18 25 0,21 0,208 0,319 0,097 

22-Mar-15 120 7 18 25 0,21 0,208 0,319 0,097 
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23-Mar-15 120 6 13 19 0,16 0,208 0,319 0,097 

24-Mar-15 120 6 16 22 0,18 0,208 0,319 0,097 

25-Mar-15 120 8 20 28 0,23 0,208 0,319 0,097 

26-Mar-15 0 0 0 0 0,00 0,208 0,319 0,097 

27-Mar-15 120 7 20 27 0,23 0,208 0,319 0,097 

28-Mar-15 120 7 18 25 0,21 0,208 0,319 0,097 

29-Mar-15 0 0 0 0 0,00 0,208 0,319 0,097 

30-Mar-15 0 0 0 0 0,00 0,208 0,319 0,097 

31-Mar-15 0 0 0 0 0,00 0,208 0,319 0,097 

jumlah 2200 108 349 457 4,40 6,448 9,888827 3,006627 

         ̅ 0,208       
 

 




