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PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK SEMEN DI PT 

XYZ MENGGUNAKAN DIAGRAM KENDALI 

MULTIVARIAT 

 

Nama Mahasiswa : Moch. Jefry Nudin 

NRP : 062116 4000 0068 

Departemen : Statistika 

Dosen Pembimbing : Dr. Muhammad Mashuri, M.T. 

Abstrak 

Dunia industri memegang peran penting dalam era pembangunan di 

Indonesia khususnya sektor infrastruktur. Salah satu industri yang 

menjadi industri strategis sebagai bahan baku penting pembangunan 

infrastruktur yaitu industri semen. PT XYZ merupakan salah satu 

produsen semen yang terbesar di Indonesia yang berstatus multinational 

corporation. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengendalian proses 

secara statistika agar produk yang dihasilkan dapat memenuhi standar 

spesifikasi yang telah ditentukan perusahaan. Dalam penelitian ini 

dilakukan pengendalian kualitas dengan diagram kendali multivariat. 

Secara multivariat digunakan diagram kendali Improved Generalized 

Variance untuk mengendalikan variabilitas proses dan untuk 

mengendalikan rata-rata (mean) proses digunakan diagram kendali T2- 

Hotelling. Pengendalian kualitas variabilitas proses produksi semen 

pada fase I sudah terkendali namun untuk pengendalian dalam rata-rata 

prosesnya belum terkendali. Dengan menggunakan batas kendali pada 

fase I didapatkan pengendalian kualitas proses produksi semen pada fase 

II dalam variabilitas proses sudah terkendali secara statistik tetapi 

terjadi pergeseran dalam rata-rata prosesnya. Variabel C3A menjadi 

variabel yang paling dominan dalam menyebabkan titik-titik pengamatan 

keluar batas kendali. 

Kata kunci: Diagram Ishikawa, Improved Generalized Variance, 

Pengendalian Proses, T2-Hotelling. 
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Supervisor : Dr. Muhammad Mashuri, M.T. 
 

Abstract 

The industrial plays an important role in the era of development in 

Indonesia, especially in the infrastructure sector. One of the 

industrial that has become a strategic industry as an important raw 

material for infrastructure development is the cement industry. PT 

XYZ is one of the largest cement producers company in Indonesia 

with the status of a multinational corporation. Therefore, it is 

necessary to control the process statistically so that the products 

produced can fulfill the specifications set by the company. In this 

study quality control was carried out with a multivariate control 

chart. Multivariately used the Improved Generalized Variance 

control chart to control process variability and to control the mean 

(mean) of the process the T2-Hotelling control chart was used. 

Controlling the quality of the variance of the cement production 

process in phase I has been controlled, but for controlling in the 

mean the process has not been controlled. By using the control 

limits in phase I, the result is the quality control of the cement 

production process in phase II in the process variance is 

statistically controlled but there is a shift in the mean process. 

Variable of C3A becomes the most dominant variable in causing 

the observation points to be out of control. 
Keywords: Ishikawa Chart, Improved Generalized Variance, Process 

Control, T2-Hotelling.. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dunia industri memegang peran penting dalam era 

pembangunan di Indonesia khususnya sektor infrastruktur. Hal  

ini dapat dilihat dari komitmen Pemerintah Indonesia dalam kurun 

waktu lima tahun terakhir yang diwujudkan melalui agenda 

prioritas dari salah satu program Nawa Cita yaitu “Meningkatkan 

Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat Indonesia”. Agenda 

prioritas ini menitik beratkan untuk mewujudkan Indonesia sentris 

yaitu menggeser orientasi pembangunan di daerah yang dengan 

skala ekonomi besar dan penduduk padat ke daerah pinggiran 

dengan skala ekonomi kecil, akses yang susah, serta penduduk 

yang jarang demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia. Bukti nyata dari agenda ini yaitu kehadiran infrastruktur 

dalam menciptakan dan menghubungkan pusat-pusat ekonomi 

sehingga mendorong kemudahan dalam pertukaran barang dan 

jasa. Capaian pembangunan infrastruktur tersebut antara lain 

pembangunan 15 bandara, 65 bendungan, 136 pelabuhan, 811,89 

km rel kereta api, 1.387 km jalan tol dan 3.194 km jalan perbatasan 

(Kantor Staf Presiden, 2019). Rencana lima tahun kedepan 

pemerintah Indonesia akan tetap melanjutkan pembangunan 

infrastruktur. 

Kondisi ini memicu munculnya persaingan antara industri 

kecil dan besar baik perusahaan swasta maupun perusahaan negara 

untuk terlibat dalam agenda prioritas ini. Kemampuan perusahaan 

menghasilkan produk barang atau jasa yang bermutu tinggi 

merupakan kunci bagi posisi persaingan dan prospek keberhasilan 

perusahaan. Kualitas produk dan produktivitas menjadi parameter 

kunci keberhasilan bagi berbagai sistem produksi dari perusahaan 

industri. Kualitas sendiri diartikan sebagai tingkat atau ukuran 

kesesuaian suatu produk dengan pemakainya. Selain itu, dalam arti 

sempit kualitas diartikan sebagai tingkat kesesuaian produk dengan 

standar yang telah ditetapkan (Montgomery, 2013). Perusahaan 

menghasilkan suatu produk yang berkualitas dengan berdasarkan 
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ukuran-ukuran dan karakteristik tertentu. Suatu produk memiliki 

kualitas baik apabila dapat diterima oleh pelanggan melalui proses 

yang baik yang akan diberikan oleh perusahaan sebagai batas 

kontrol. Salah satu industri yang menjadi industri strategis sebagai 

bahan baku penting pembangunan infrastruktur yaitu industri 

semen. 

PT XYZ merupakan produsen semen yang terbesar di 

Indonesia yang berstatus multinational corporation. PT XYZ 

mampu menyediakan semen hingga jutaan kilo per bulannya. 

Perusahaan tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak 

perusahaan yang memproduksi berbagai macam produk semen dan 

telah dikenal sebagai penghasil semen dengan kualitas terbaik 

dikalangan masyarakat. PT XYZ memproduksi berbagai jenis 

semen, dimana semen utama yang diproduksi adalah semen 

Portland Tipe II-V (Non-OPC). Disamping itu, juga memproduksi 

berbagai tipe khusus dan semen campur (mixed cement), untuk 

penggunaan terbatas. Dalam semen mengandung unsur kimia yaitu 

IR, LOI, K2O, Na2O, FCaO, C4AF, C3A, C2S, C3S, SO3, MgO, 
CaO, Fe2O3, Al2O3, SiO2, serta unsur fisika Blaine dan Residu 45 

Mikron. 

Unsur kimia dan unsur fisika tersebut dilakukan evaluasi 

secara rutin di laboratorium oleh Departement of Quality 

Assurance PT XYZ. Selain itu produk semen juga harus memenuhi 

kualitas kuat tekan dan setting time yang dipengaruhi oleh 

kandungan unsur kimia dan fisika yang ada. Selama ini PT XYZ 

dalam proses memonitor dan mengevaluasi kualitas produk semen 

hanya menggunakan statistika deskritif. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan pengendalian proses secara statistika agar produk yang 

dihasilkan dapat memenuhi standar spesifikasi yang telah 

ditentukan perusahaan sehingga jumlah target pesanan dapat 

dicapai. Pengendalian proses ditunjukkan untuk menjamin suatu 

produk atau jasa yang dihasilkan dapat memenuhi spesifikasi 

tertentu, serta proses dianggap stabil apabila proses dapat 

menghasilkan produk dengan keragaman yang hanya disebabkan 
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oleh keragaman umum sehingga keragaman antar unit menjadi 

keragaman yang dapat diperkirakan. 

Pengendalian kualitas statistik merupakan alat statistika 

yang mampu mengontrol dan memonitor suatu produk atau proses 

produksi. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya dengan 

menggunakan diagram kendali. Diagram kendali adalah suatu alat 

yang secara grafis digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi 

apakah suatu aktivitas atau proses berada dalam pengendalian 

kualitas secara statistik atau tidak sehingga dapat memecahkan 

masalah dan menghasilkan perbaikan kualitas (Heizer & Render, 

2011). Pengendaliam kualitas secara statistik menggunakan 

diagram kendali, terdapat asumsi dasar yang harus dipenuhi yaitu 

data mengikuti sebaran distribusi normal dan terdapat dependensi 

antar variabel (khusus untuk kasus multivariat). 

Penelitian mengenai pengendalian kualitas statistik terkait 

produk semen telah dilakukan sebelumnya, antara lain penelitian 

Putri (2017) pada produk semen PPC menggunakan diagram 

kendali MEWMA untuk medeteksi mean proses produksi dan 

variabilitas proses produksi dengan diagram kendali MEWMV 

berdasarkan atas Regression Adjusted, yang menunjukkan bahwa 

pada periode produksi bulan Januari 2014 – Juni 2014, proses 

sudah terkendali baik dalam variabilitas maupun proses meannya. 

Penelitian yang hampir sama juga dilakukan oleh 

Qori’atunnadyah (2020) dengan diagram kendali MEWMC 

berdasarkan Regression Adjusted. Hasil analisis menunjukkan 

bahwa variabel yang berpengaruh dominan terhadap kuat tekan 

semen menggunakan analisis faktor yaitu Al2O3, Fe2O3, C3A, 

Blaine dan LOI. Pengendalian kuat tekan semen dilakukan dengan 

dua skenario yaitu pada variabel hasil analisis faktor dan seluruh 

variabel. Pada skenario satu, didapatkan bahwa fase satu 

menghasilkan proses terkendali secara statistik. Pada skenario dua, 

diketahui bahwa fase satu terkendali secara statistik. Sedangkan 

hasil pengendalian variabilitas menggunakan diagram kendali 

MEWMC didapatkan bahwa kedua skenario memiliki persamaan 

yaitu nilai pembobot optimum untuk kedua skenario yang 
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diperoleh menghasilkan kesimpulan bahwa tidak terjadi 

pergeseran proses. 

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dan beberapa 

penelitian sebelumnya maka akan dilakukan proses pengendalian 

kualitas menggunakan diagram kendali multivariat. Proses 

pengendalian kualitas semen akan menggunakan diagram kendali 

Improved Generalized Variance dan T2-Hotelling. Kedua diagram 

kendali ini sesuai digunakan untuk memonitor produksi semen 

karena data yang digunakan berupa data individual. Diagram 

kendali T2-Hotelling paling banyak digunakan dalam pengendalian 

proses secara multivariat untuk memonitor vektor rata-rata (mean) 

proses karena dalam bagan kendali T2-Hotelling menggunakan 

vektor rata-rata dan matriks kovarians dari sampel. Vektor rata rata 

dan matriks kovarians sampel sangat sensitif terhadap titik ekstrim 

(outlier). 

Sedangkan untuk memonitor variabilitas proses 

menggunakan diagram kendali Improved Generalized Variance 

(IGV). Diagram kendali ini merupakan pengembangan dari 

diagram kendali Generalized Variance. Proses pengendalian 

kualitas menggunakan Improved Generalized Variance dan T2- 

Hotelling dilakukan terhadap senyawa kimia C3S, C2S dan C3A. 

Ketiga senyawa kimia tersebut dipilih karena penggunaan metode 

Regression Adjusted menghasilkan nilai kebaikan model yang 

kecil dan ketiga senyawa kimia tersebut yang berpengaruh besar 

terhadap kuat tekan semen. 

Pengendalian kualitas dengan diagram kendali 

menggunakan dua fase dengan tujuan mengevalusi kualitas produk 

akhir semen serta melihat adanya pergeseran proses yang terjadi. 

Fase I digunakan untuk mengatur data yang berada diluar batas 

kendali (out of control), sedangkan fase II digunakan untuk 

mengevaluasi kualitas pada waktu yang akan datang untuk 

seterusnya akan tetap terkendali dengan menggunakan batas yang 

sebelumnya didapatkan pada fase I. Penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi masukan bagi PT. XYZ pada pengendalian kualitas 

produk yang dihasilkan, khususnya produk semen sehingga dapat 
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terjadi peningkatan pada kualitas produk PT. XYZ diwaktu yang 

akan datang 

1.2 Rumusan Masalah 

Pengendalian kualitas yang telah dilakukan PT XYZ yaitu 

dengan dilakukan inspeksi sebatas analisa statistika deskriptif. 

Maka penelitian ini akan dilakukan pengendalian kualitas secara 

statistik dengan diagram kendali. Metode yang digunakan adalah 

secara multivariat. Secara multivariat digunakan diagram kendali 

Improved Generalized Variance untuk mengendalikan variabilitas 

proses dan untuk mengendalikan rata-rata (mean) proses 

digunakan diagram kendali T2-Hotelling. Kualitas semen salah 

satunya ditentukan oleh kuat tekan semen yangmana dipengaruhi 

oleh variabel senyawa kimia dan fisika. Senyawa kimia yang 

berpengaruh besar terhadap kuat tekan semen yaitu C3S, C2S dan 

C3A sehingga perlu dilakukan pengendalian kualitas secara 

statsitik terhadap variabel-variabel tersebut. 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeteksi 

kestabilan dan efesiensi proses produksi semen di PT XYZ melalui 

evaluasi variabilitas dan rata-rata proses dan secara multivariat 

menggunakan diagram kendali Improved Generalized Variance 

dan T2-Hotelling. 

1.4 Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

PT XYZ sebagai saran dan rekomendasi kepada perusahaan berupa 

system peringatan dini dalam melakukan peningkatan kualitas 

produk semen. Pengendalian kualitas proses secara statistik dapat 

mendeteksi pergeseran proses, yang selanjutnya diharapkan dapat 

digunakan pula sebagai perbaikan berkelanjutan pada PT XYZ. 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah menggunakan 3 

variabel senyawa kimia dari 12 variabel senyawa kimia yang 

terkandung dalam semen sebagai karakteristik kualitas. Variabel 



6 
 

 

tersebut antara lain C3S, C2S dan C3A. Hal ini dikarenakan 

konsentrasi tiga variabel tersebut yang paling banyak dalam semen 

jika dibandingkan dengan senyawa kimia lainnya. Selain itu 

ketiganya juga berpengaruh terhadap kuat tekan semen. 



 

2 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bagian ini diuraikan tinjauan pustaka terkait dengan 

metode yang digunakan untuk pengendalian kuat tekan semen, 

yaitu sebagai berikut. 

2.1 Uji Dependensi Antar Variabel 

Uji dependensi antar variabel bertujuan untuk 

mengidentifikasi hubungan (korelasi) antar variabel yang 

digunakan dalam kasus multivariat di penelitian ini. Metode 

Bartlett Sphericity akan digunakan untuk menguji korelasi antar 

karakteristik kualitas ini. Uji Bartlett Sphericity merupakan 

pengujian yang digunakan untuk mengetahui apakah matriks 

korelasi sama dengan matriks identitas, serta untuk mengetahui 

apakah terdapat hubungan (korelasi) antar variabel. Hipotesis dan 

statistik uji dari pengujian korelasi yang digunakan seperti pada 

persamaan 2.1 (Morrison, 2005). 

H0 : 𝝆 = 𝑰 (tidak ada korelasi antar karakteristik kualitas) 

H1 : 𝝆 ≠ 𝑰 (terdapat korelasi antar karakteristik kualitas) 

Statistik uji: 

 2 = - 
 

n -1- 
2 p + 5  

ln R . 
 

6 
 

  
(2.1) 

Keterangan : 

n = jumlah observasi 

p = jumlah karakteristik kualitas 

R = matrik korelasi dari masing-masing karakteristik kualitas 
|𝐑| = determinan matrik korelasi. 

Dari hipotesis dan statistik uji diatas, dapat diputuskan 

bahwa tolak H0  yang berarti terdapat  korelasi  antar  karakteristik 
kualitas apabila nilai  

2  
  

2

     1  
atau p-value kurang dari 𝛼. 

 ,   p( p−1) 
  

 

 

 

 
 

7 
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(pxp) 

 

2.2 Uji Distribusi Normal Multivariat 

Pengujian normal multivariat dilakukan untuk mengetahui 

data hasil pengamatan mengikuti pola distribusi normal secara 

multivariat atau tidak. Suatu pengamatan X1, X2,…,Xp 

berdistribusi normal multivariat dengan parameter µ dan ∑* jika 

memiliki fungsi densitas sebagai berikut (Johnson & Wicherin, 

2007) 

f (X | μ, * ) = 
1 
p 

(2 ) 2 

 

 

1 

* 2 

− 
1 

(X− μ ) '( * )
−1 

(X− μ ) 

e 2 

dengan vektor µ(px1)  mewakili nilai yang diharapkan dari vektor x, 

dan  matriks  ∑* merupakan   matriks   varians-kovarians dari 
matriks X, dimana p=3 merupakan banyak karakteristik kualitas. 

Pengujian disribusi normal multivariat dilakukan dengan uji 

koefisien korelasi menggunakan hipotesis sebagai berikut. 
H0 : data mengikuti pola distribusi normal multivariat 

H1 : data tidak mengikuti pola distribusi normal multivariat 

Statistik uji: 
n    

(d 
2 
− d )(q − q ) 

(i) ) (i ) 

r = i =1  
n   n 

 (d 
2   

− d )
2    (q − q )

2 

(i ) (i ) 
i =1 i =1 

 
(2.2) 

dimana d 2 = (x   - x  )
 

S-1 (x   - x  ) 
  

dan q =  2  n − i + 0.5  
i ij j ij j i p  

n 
 

  

dengan d dan q berturut-turut merupakan nilai rata-rata. 

Daerah Kritis: 
Tolak H0 jika hasil dari statistik uji memiliki hasil yang kurang dari 
tabel normal probabilitas koefisien korelasi r(α,n) maka dapat 

disimpulkan bahwa data tidak mengikuti pola distribusi normal 

multivariat, begitu pun sebaliknya. 
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2.3 Pengendalian Kualitas 

Pengendalian kualitas proses merupakan alat penyelesaian 

sebuah masalah untuk mencapai proses yang stabil serta mampu 

mengurangi variabilitas. Tujuan dari Statistical Process Control 

(SPC) yaitu untuk menggambarkan variabilitas yang dapat 

dikendalikan atau tidak dapat dikendalikan. Salah satu alat SPC 

adalah diagram kendali (control chart). Diagram kendali 

merupakan metode statistik yang membedakan adanya variasi atau 

penyimpangan karena sebab umum dan sebab khusus. 

Diagram kendali terdiri dari tiga bagian yaitu batas kendali 

atas (upper center line), garis tengah (center line), dan batas 

kendali bawah (lower center line) (Montgomery, 2013). Proses 

dikatakan dalam keadaan terkendali jika titik-titik pengamatan 

terletak didalam batas kendali, sebaliknya jika titik-titik 

pengamatan berada diluar batas kendali maka proses dikatakan 

tidak terkendali. Berdasarkan karakteristik kualitas, diagram 

kendali dibedakan menjadi diagram kendali atribut dan diagram 

kendali variabel. 

Diagram kendali variabel adalah diagram kendali yang 

digunakan untuk mengukur rata-rata dan variabilitas proses dari 

suatu karakteristik kualitas, seperti dimensi, berat, atau volume. 

Diagram kendali variabel dibagi menjadi diagram kendali univariat 

dan diagram kendali multivariat. Diagram kendali univariat 

digunakan untuk satu karakteristik kualitas, sedangkan diagram 

kendali multivariat digunakan untuk dua atau lebih karakteristik 

kualitas (Heizer & Render, 2011). 

Melakukan pengendalian kualitas dengan diagram kendali 

biasanya menggunakan dua fase. Fase I digunakan untuk 

mengumpulkan informasi dari pengamatan ketika proses 

berlangsung dalam keadaan normal. Pada fase I nilai batas kendali 

baik untuk batas kendali atas maupun batas kendali bawah 

dihasilkan dari data pengamatan. Ketika terdapat pengamatan yang 

out of control maka perlu dicari penyebabnya, kemudian dihapus 

dan dihitung kembali. Pada fase II dilakukan pengawasan 
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menggunakan hasil perhitungan pada batas kendali fase I yang 

sudah berada dalam keadaan in control (Montgomery, 2013). 

2.3.1 Diagram Kendali Improved Generalized Variance 

Diagram kendali Improved Generalized Variance (IGV) 

salah satu diagram kendali multivariat untuk memonitor 

variabilitas proses untuk data individual (Djauhari, 2010). 

Variabilitas proses dapat digambarkan dari matriks varians 

kovarians. Diagonal utama dari matrik tersebut merupakan varians 

dan elemen lainnya adalah kovariansnya. Diagram kendali ini 

dihitung dari selisih antar matriks varians kovarians seperti pada 

persamaan 2.3. 
 

D = SSk+1 − SSk (2.3) 

SSk adalah matriks varian kovarian yang diperoleh dari 

Historical Data Set (HDS) dan SSk+1 diperoleh dari Augmented 
Data Set (ADS) yang dapat dituliskan seperti pada persamaan 2.4 

dan 2.5 (Mason, Chou, & Young, 2009) 
 

SSk = (n −1)Sk (2.4) 

SSk+1 = (n + k −1)Sk+1 (2.5) 

dengan k = 40, 41, …, n. 

Diagram kendali dapat disusun dengan menghitung nilai 

statistik frobenius norm seperti pada persamaan 2.6. 

F = Tr (D2 ). (2.6) 

Batas Kendali Atas (BKA) dan Batas Kendali Bawah (BKB) 

untuk diagram kendali untuk pengamatan individual sebagai 

berikut 

BKA = 
2 
 ,r 

Tr (S2 ) 
BKB = 0, 

Tr (S  )
2
 

 
dimana k 

Tr (Sk ) 
dan r = 

Tr (S2 ) 
, dengan c adalah nilai 

konstanta positif dan r adalah derajat bebas yang sesuai. 

c 

k 
c = 
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2.3.2 Diagram Kendali T2-Hotelling 

Diagram kendali T2-Hotelling adalah diagram kendali 

multivariat untuk memonitor vektor rata-rata (mean) yang paling 

dikenal dan juga merupakan analog langsung dari diagram kendali 

shewhart univariat. Data yang dapat digunakan pada diagram 

kendali T2-Hotelling adalah data yang memiliki korelasi antar 

variabelnya dan serta berdistribusi normal multivariat 

(Montgomery, 2013). Diagram kendali ini mendeteksi pergeseran 

rata-rata (mean) proses dengan menggunakan vektor mean dan 

matrik kovarians. Persamaan 2.7 berikut adalah perhitungan untuk 

nilai statistik pada diagram kendali T2 -Hotelling individual. 

T 2 = (x   - x  )
t  
S-1 (x   - x  ) 

i ij j ij j 
(2.7) 

keterangan 
xij = vektor pengamatan ke-i variabel kualitas ke-j 

x j = vektor rata-rata pengamatan variabel kualitas ke-j 

S-1 = invers matriks varians kovarians dengan successive 

difference diagram kendali T2-Hotelling individu 

dengan  Vt  V S =  , 
2(n −1) 

matriks V diperoleh dari nilai vi yang merupakan matriks selisih 

antar observasi sesuai persamaan 2.8 

  v'    
 1   

= 
  v'   

V  
2  

 
  

v

'  
−1 


 

n 

 

 
(2.8) 

dengan vi  = xi+1 − xi , i = 1, 2, , n −1 . 

Batas kendali yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut (Sullivan & Woodall, 1996). 
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( ) 

 

 
BKA = 

(n −1)
2
 
 p 

n 

BKB = 0 

 , ,(Q− p−1)/ 2 
2 

2.4 Identifikasi Penyebab Variabel Out Of Control 

Pada saat pengendalian proses jika terjadi sinyal tidak 

terkontrol atau terkendali maka perlu dilakukan identifikasi 

variabel penyebab terjadinya sinyal tidak terkontrol tersebut. Salah 

satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mendeteksi sinyal 

tidak terkontrol adalah menguraikan statistik T2 kedalam 

komponen-komponen yang menunjukkan kontribusi dari masing- 

masing variabel individual, yang dapat dituliskan seperti 

persamaan 2.9 (Montgomery, 2013). 

dij = Ti
2 −T 2 

(ij) (2.9) 

Keterangan 
dij = Indikator dari kontribusi relatif variabel ke-j pada 

pengamatan ke-i untuk keseluruhan statistik 

Ti
2 = Nilai statistik pengamatan ke-i 

T 2 
(ij) 

= Nilai statistik pengamatan ke-i tanpa variabel proses 

ke-j 
Ketika terdapat sinyal out of control maka menghitung nilai 

dij  (j  =  1,2,3,..., p) dimana variabel  yang memiliki nilai  dij  yang 

paling besar dihitung terlebih dahulu. Jika dij   
2 

 ,1 maka 

variabel ke-j tersebut adalah penyebab out of control. 

2.5 Diagram Ishikawa 

Diagram ishikawa adalah salah satu metode atau tools 

didalam meningkatkan kualitas. Sering juga diagram ini disebut 

dengan diagram sebab-akibat atau cause-effect diagram. Diagram 

sebab akibat merupakan alat yang digunakan untuk mencari dan 

atau menganalisa penyebab timbulnya masalah sehingga 

memudahkan cara mengatasinya. Untuk memudahkan mencari 

faktor-faktor penyebab, pada umumya faktor-faktor tersebut 

dikelompokkan kedalam enam faktor utama, yaitu 5M+1E yang 
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terdiri dari material, man, methods, machine, measurement, dan 

environment (Montgomery, 2013). 
 
 

Measurement Material Man 

 

 
. . . 

 

   Penyebab 

Out of Control 

 
. . . 

 

 

Environment Methods Machines 

Gambar 2.1 Diagram Ishikawa 

Selain itu diagram ishikawa juga dapat digunakan sebagai 

pedoman untuk berdiskusi dan mengambil kebijakan sebagai 

penanganan kompleks dan membantu menemukan penyebab 

utama atau akar dari permasalahan. 

3.5 Proses Produksi Semen 

Proses produksi semen di PT XYZ melalui lima tahapan 

yaitu proses penyiapan bahan baku, proses pengolahan bahan, 

proses pembakaran, proses penggilingan akhir dan proses 

pengemasan. Berikut ini merupakan penjelasan tahapan dari setiap 

proses produksi semen. 

1. Penyediaan Bahan Baku 

Bahan baku utaman semen diperoleh dari tambang. Bahan 

baku semen berupa batu kapur dan tanah liat akan dihancurkan 

untuk memperkecil ukuran agar mudah dalam proses penggilingan. 

Alat untuk menghancurkan bahan baku tersebut dinamakan 



14 
 

 

crusher. Crusher adalah alat yang berfungsi untuk memecahkan 

bahan baku seperti batu kapur, clay, coal, dan clinker. 

2. Pengolahan Bahan 

Bahan baku masuk ke dalam vertical roller mill (Raw Mil) 

pada bagian tengah, sementara itu udara panas masuk kedalam 

bagian bawahnya. Material yang sudah tergiling halus akan 

terbawa udara panas keluar raw mill melalui bagian atas alat 

tersebut. Material akan digiling dari ukuran masuk sekitar 7,5 cm 

menjadi maksimal 90 micron. Kemudian material akan mengalami 

proses pencampuran dan homogenisasi didalam blending silo. 

3. Pembakaran 

Pembakaran produk raw mill akan dilakukan di kiln, namun 

sebelum produk raw mill masuk ke kiln, bahan baku tersebut 

terlebih dahulu melewati preheater yang merupakan alat untuk 

melakukan pemanasan awal. Proses pemanasan awal di preheater 

ini memiliki empat cyclone bertingkat yang suhunya bertingkat 

pula mulai dari ±330ºC, ±540ºC, dan ±840ºC. Produk keluaran kiln 

ini disebut clinker atau lebih dikenal dengan terak. 

4. Penggilingan Akhir 

Penggilanga akhir (Finish Mill) adalah sebuah proses 

menggiling bersama antara terak dengan 3%-5% gypsum natural 

dan beberapa jenis aditif (pozzolan, slag dan batu kapur) yang 

ditambahkan dalam jumlah tertentu, selama memenuhi kualitas 

dan spesifikasi semen yang dipersyaratkan. Proses penggilingan 

terak secara garis besar dibagi menjadi system penggilingan open 

circuit dan sistem penggilingan close circuit. Dalam open circuit, 

panjang shell sekitar 4-5 kali dari diameter untuk mendapatkan 

kehalusan yang diinginkan. Sedangkan dalam close circuit panjang 

shell sekitar 3 kali diameter atau kurang untuk mempercepat 

produk yang lewat. Separator bekerja sebagai pemisah sekaligus 

pendingin produk semen. 

Material yang telah mengalami penggilingan kemudian 

diangkut oleh bucket elevator menuju separator. Separator disini 

berguna untuk memisahkan semen yang ukurannya telah cukup 
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halus dengan ukuran yang kurang halus. Semen yang cukup halus 

akan dibawa udara melalui cyclone, kemudian ditangkap oleh bag 

filter yng kemudian akan ditransfer kedalam semen silo. 

 

 
 

5. Pengemasan 

Pengemasan semen dibagi menjadi dua yaitu pengemasan 

dengan menggunakan sak (kraft dan woven) dan pengemasan 

dalam bentuk curah. Semen dalam bentuk sak akan didistribusikan 

ke proyek-proyek. Untuk semen dalam bentuk sak, pengemasan 

dilakukan menggunakan mesin yang bernama packing machine. 

Setelah dikemas dalam kantong semen akan diangkut 

menggunakan truk untuk dikirim langsung ke gudang penyangga 

atau distributor. Namun dapat juga di angkut menggunakan truk 

lalu dibawa ke pelabuhan untuk dimuat menggunakan kapal 

menuju daerah pemasaran yang cukup jauh seperti luar Jawa. 

. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini merupakan 

data sekunder yang diperoleh dari Departemen Quality Assurance 

PT XYZ. Data berukuran 1 subgrup (individual), yaitu 1 kali 

pengambilan sampel setiap harinya pada pengukuran kualitas 

produk semen. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah 

produksi semen merk tertentu pada periode waktu tertentu. Jumlah 

data sebanyak 114 pengamatan dan dibagi kedalam 2 fase yaitu 

fase I adalah data pengamatan ke-1 hingga pengamatan ke-70, 

sedangkan fase II adalah data pengamatan ke-71 hingga 

pengamatan ke-114. Data yang digunakan adalah kandungan 

senyawa kimia dalam semen yaitu C3S, C2S dan C3A sebagai 

variabel karakteristik kualitas. 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan senyawa kimia dalam memenuhi syarat mutu dari 

produk semen di PT XYZ. Variabel tersebut merupakan senyawa 

kimia yang memiliki konsentrasi tinggi dalam kandungan semen 

dan berpengauh terhadap kuat tekan semen. Setiap variabel 

memiliki satuan yang ditujukkan pada Tabel 3.1. 

Tabel 3. 1 Variabel Penelitian 

Variabel Keterangan Satuan 
X1 C3S % 
X2 C2S % 
X3 C3A % 

Adapun penjelasan tentang variabel penelitian sebagai 

berikut: 

1. Trikalsium silikat (C3S) atau alite adalah merupakan 
senyawa utama yang dapat mengakibatkan pengerasan 

semen (perekat). Hal ini disebabkan karena jumlah yang 

besar dan reaksi hidrasinya berlangsung cepat. 
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2. Dikalsium silikat (C2S) atau belite adalah senyawa yang 
berfungsi sebagai pencair pada waktu pembakaran sehingga 

pembentukan C2S cukup dengan suhu 1300 - 1450°C. 
3. Trikalsium aluminat (C3A) adalah senyawa yang sangat 

menentukan ketahanan semen terhadap senyawa-senyawa 

sulfat. Makin rendah kadarnya dalam semen, maka semen 

akan semakin tahan terhadap sulfat. 

Struktur data yang digunakan pada penelitian kualitas 

produk semen di PT XYZ ditujukkan pada Tabel 3.2 

Tabel 3.2 Struktur Data Diagram Kendali 

Fase Pengamatan (i)  
  
 

Karakteristik Kualitas (j)  

X1 X2 X3 

 1 x1(1) x1(2) x1(3) 

I 
2 x2(1) x2(2) x3(3) 

    
 70 x70(1) x70(2) x70(3) 

 71 x71(1) x71(2) x71(3) 

 72 x72(1) x72(2) x72(3) 

II 
 

I 
 

xi(j) 

 

xi(j) 

 

xi(j) 

 
114 x114(1) x114(2) x114(3) 

3.3 Langkah Analisis 

Berikut adalah langkah-langkah analisis yang digunakan 

dalam melakukan penelitian. 

1. Melakukan eksplorasi data untuk mengetahui karakteristik 

pada variabel C3S, C2S dan C3A pada data produk semen. 
2. Melakukan pengujian korelasi antar variabel C3S, C2S dan 

C3A menggunakan uji Bartlett. 
3. Melakukan uji distribusi normal multivariat pada data C3S, 

C2S dan C3A menggunakan uji koefisien korelasi. 
4. Melakukan analisis menggunakan diagram kendali 

Improved Generalized Variance dengan langkah-langkah 

sebagai berikut. 
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a. Menghitung nilai matriks varians kovarians SSk dan 
SSk+1. 

b. Menghitung nilai matriks D. 

c. Menghitung nilai statistik uji F pada masing-masing 

pengamatan. 

d. Menghitung Batas Kendali Atas (BKA) dan Batas 

Kendali Bawah (BKB). 

e. Memplotkan nilai statistik F yang didapatkan pada 

langkah (4c) pada batas-batas kendali pada langkah (4d). 

f. Jika terdapat nilai F yang berada diluar batas kendali 

maka mengeluarkan pengamatan tersebut, kemudian 

mengulangi langkah (4a) sampai (4f). Proses ini berhenti 

jika sudah tidak ada pengamatan yang keluar batas 

kendali. 

5. Melakukan analisis menggunakan diagram kendali T2- 

Hotelling dengan langkah-langkah sebagai berikut. 
a. Menghitung nilai successive difference V. 

b. Menghitung nilai matriks varians kovarians S dan invers 

matriks varians kovarians S-1. 

c. Menghitung nilai statistik T2 individual pada masing- 

masing pengamatan. 

d. Menghitung Batas Kendali Atas (BKA) dan Batas 

Kendali Bawah (BKB). 

e. Memplotkan nilai statistik T2 individual yang didapatkan 

pada langkah (5c). 

f. Jika terdapat pengamatan yang berada diluar batas 

kendali maka pengamatan dikeluarkan, kemudian 

mengulangi langkah (5a) sampai (5f). Proses ini berhenti 

sudah tidak ada pengamatan yang keluar batas kendali. 
6. Mengidentifikasi faktor penyebab variabel out of control 

menggunakan diagram ishikawa. 

7. Melakukan interpretasi serta menarik kesimpulan dan 

memberikan saran dari hasil analisis. 
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3.4 Diagram Alir 

Diagram alir menggambarkan alur pembuatan laporan mulai 

dari proses merumuskan masalah dan melakukan studi literature 

hingga penarikan kesimpulan dan saran. Langklah analisis dalam 

penelitian ini disajikan dalam gambar 3.1. 
 

Gambar 3. 1 Diagram Alir 
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Gambar 3. 2 Diagram Alir (Lanjutan) 
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(Halaman ini sengaja dikosongkan) 



 

 

BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini, sebelumnya sudah dilakukan analisis 

regresi terhadap kandungan senyawa kimia dalam semen sebagai 

variabel prediktor dengan kuat tekan semen sebagai variabel 

respon. Namun nilai R2 yang diperoleh cukup kecil sehingga dapat 

dikatakan bahwa model yang terbentuk kurang dapat menjelaskan 

pengaruh variabel prediktor terhadap variabel respon. Oleh karena 

itu dipilih tiga senyawa kimia yang memiliki konsentrasi tinggi 

dalam kandungan semen dan berpengaruh terhadap kuat tekan 

semen. Variabel tersebut yaitu C3S, C2S, dan C3A. 

4.1 Karakteristik Kualitas Kandungan Semen 

Sebelum melakukan tahap pengendalian kualitas proses 

produksi semen, terlebih dahulu dilakukan analisis secara 

deskriptif masing-masing variabel senyawa kimia penyusun 

semen. Analisis secara deskriptif berguna sebagai informasi awal 

dari data. Berikut merupakan hasil statistika deskriptif dari variabel 

karakteristik kualitas yang digunakan. 

Tabel 4.1 Deskripsi Karakteristik Kualitas 

 Variabel Mean Varians Min Maks Spesifikasi 

 C3S 49,42 4,52 44,26 54,85 47 – 50 

Fase 
I C2S 16,43 4,69 11,25 21,72 ≤ 32 

 C3A 8,65 0,27 7,55 9,82 3 – 8 

 C3S 48,82 1,20 44,83 51,29 47 – 50 

Fase 
II C2S 15,92 1,49 13,19 18,92 ≤ 32 

 C3A 6,79 0,13 6,11 7,67 3 – 8 

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui rata-rata, varians, 

minimum dan maksimum dari masing-masing variabel senyawa 

kimia yang terkandung dalam semen. C2S merupakan variabel 

dengan nilai varians terbesar baik pada fase I maupun fase II yaitu 

sebesar 4,62 dan 1,49. Hal ini menunjukkan persebaran nilai hasil 

pengukuran   terhadap   rata-rata.   Sedangkan,   C3A   merupakan 
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variabel dengan nilai varians terkecil yaitu sebesar 0,27 untuk fase 

I dan 0,13 untuk fase II. Variabel C3A pada fase I juga memiliki 

rata-rata di atas batas spesifikasi yaitu 8,65. Dari karakteristik data 

senyawa kimia tersebut menunjukkan bahwa nilai persebaran data 

pada fase I lebih besar dibandingkan pada fase II. Namun untuk 

nilai rata-rata kedua fase tidak jauh berbeda. 

4.2 Pemeriksaan Dependensi 

Pengujian korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan 
antar karakteristik kualitas secara statistik. Hal ini dilakukan untuk 

tahapan selanjutnya dalam pembuatan diagram kendali multivariat 
dimana syarat yang harus dipenuhi adalah memenuhi asumsi 

bahwa variabel yang diamati terdapat korelasi. Karakteristik 

kualitas yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga yaitu C3S, 

C2S dan C3A. Oleh karena itu, untuk memeriksa apakah ketiga 

variabel tersebut saling dependen digunakan uji Bartlett sphericity. 

Berdasarkan hasil pengujian untuk tiga karakteristik kualitas 
didapatkan nilai Chi-Square hitung sebesar 114,555 lebih besar 

dari nilai Chi-Square tabel dengan  sebesar 0,05 sebesar 7,815. 
Selain itu didapatkan nilai p-value sebesar 0,000 sehingga 

keputusan yang diperoleh adalah tolak H0 artinya terdapat korelasi 
antara variabel C3S, C2S dan C3A. 

4.4 Pemeriksaan Distribusi Normal Multivariat 

Setelah uji dependensi, pengujian selanjutnya untuk variabel 

C3S, C2S dan C3A mengikuti pola distribusi normal multivariat 

atau tidak. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan 
macro minitab didapatkan jarak d 2 yang lebih besar dari X2

 
i 0,5;3 

sebesar 0,5000. Nilai ini berada disekitar atau sama dengan 50%. 
Selain itu diperoleh nilai korelasi antara d 2 dan q adalah 

i i 

sebesar 0,992 pada Lampiran 7. Nilai tersebut kemudian 

dibandingan dengan critical point dari normal probability plot 

correlation coefficient (PPCC) distribution. Untuk nilai critical 

point dengan menggunakan alpha 5% didapatkan critical point 

sebesar 0,9884 yang terdapat pada Lampiran 8. Nilai koefisien 

korelasi yang diperoleh lebih dari critical point. Maka keputusan 
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yang diambil adalah gagal tolak H0 yang berarti variabel senyawa 

kimia penyusun semen mempunyai pola yang mengikuti distribusi 

normal multivariat. 

4.5 Pengendalian Kualitas Proses Produksi Semen Pada 

Fase I 

Selanjutnya dilakukan pengendalian kualitas menggunakan 

diagram kendali Improved Generalized Variance dan T2-hotelling. 

Diagram kendali Improved Generalized Variance digunakan untuk 

mengendalikan variabilitas dari proses produksi, sedangkan 

diagram kendali T2-hotelling digunakan untuk mengendalikan rata- 

rata dari proses produksi. Berikut ini merupakan pengendalian 

kualitas proses produksi semen pada fase I. 

4.5.1 Pengendalian Kualitas Terhadap Variabilitas Proses 

Fase I 

Data yang digunakan adalah data pada fase I yang dibagi 

menjadi dua bagian, yaitu 40 data pengamatan pertama disebut 

HDS (Historical Data Set) dan 30 data pengamatan selanjutnya 

disebut ADS (Augmented Data Set) seperti pada Lampiran 1. 

Selanjutnya menghitung nilai matriks varians kovarians dari data 

HDS dan data ADS. SSk adalah matriks varians kovarians dari 40 

data HDS yang dihitung menggunakan persamaan (2.6) sehingga 

didapatkan hasil seperti berikut 
 4, 477 −2, 997 −0, 082 

SS40 = 

−2, 997 4, 931 0, 559 


 

−0, 082 0, 559 0, 206  

Tabel 4.2 Matriks Varians kovarians Diagram Kendali 

Improved Generalized Variance Fase I 

k+1 Matriks Varians Kovarians 

 

41 

 177, 645 −117, 902 −3,193 

SS = 

−117, 902 192, 641 21, 785


 

k +1   
         −3,193 21, 785 8, 013  
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    183, 300 −121, 342 −2, 273 

21, 226 

  

8,162  

42 SS 
 
k + 2 

= 

−121, 342 192, 641 

    −2, 273 21, 226 

  
    312,106 −221, 612 −9, 384 

45, 580

  

18, 767  

70 SS 
 
k + 30 

= 

−221, 612 323, 426 

    −9, 384 45, 580 

SSk+1 adalah matriks varians kovarians dari 40 data HDS 

ditambah 1 data ADS, SSk+2 adalah matriks varians kovarians dari 
40 data HDS ditambah 2 data ADS, dan seterusnya menggunakan 
persamaan (2.7) sehingga didapatkan hasil seperti pada Tabel 4.2. 
Kemudian menghitung nilai D dengan menggunakan persamaan 

(2.5) dari masing-masing titik-titik pengamatan seperti 

pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Matriks D Diagram Kendali Improved Generalized Variance Fase I 

(k+1) - k D 

 

41-40 

 3, 050 0, 018 0, 018  

SS − SS   = 

−1, 024 0, 344 −0, 006


 

k +1 40   
   0, 018 −0, 006 0, 0001 

 

42-41 

 5, 655 −3, 440 0, 920  

SS − SS = 

−3, 440 2, 093 −0, 560


 

k+ 2 k+1   
   0, 920 −0, 560 0,150  

  
 

70-69 

 0, 012 −0,189  −0,101 

SS − SS = 

−0,189 2,890 1, 543 


 

k + 30 k + 29   
−0,101 1, 543 0,824  
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Nilai statistik pada diagram kendali Improved Generalized 

Variance fase I dihitung menggunakan persamaan (2.6) dan 

didapatkan hasil seperti pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Nilai F Diagram Kendali Improved Generalized variance Fase I 
 

  Observasi  F  

1 3,393 

2 7,898 
 

 

 

 

  30  3,726  

Batas Kendali Atas (BKA) dan Batas Kendali Bawah (BKB) 

diagram kendali Improved Generalized Variance fase I sebagai 

berikut 

BKB = 0 

BKA = 70,956 

Selanjutnya langkah-langkah tersebut dapat dirangkum 

menggunakan program pada Lampiran 9 dan didapatkan nilai F 

seperti yang disajikan pada Lampiran 10. Sehingga diagram 

kendali Improved Generalized Variance pada fase I adalah sebagai 

berikut. 
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Gambar 4.1 Diagram Kendali Improved Generalized Variance Fase I 

Berdasarkan Gambar 4.1 menunjukkan bahwa pengendalian 

kualitas variabilitas proses produksi semen pada fase I sudah 

terkendali secara statistik. Hal ini ditunjukkan dengan seluruh titik- 

titik pengamatan yang telah berada dalam batas kendali atas 

sebesar 70,956 dan batas kendali bawah sebesar 0. Batas kendali 

tersebut kemudian akan digunakan untuk batas kendali diagram 

kendali Improved Generalized Variance pada fase II. 

4.5.2 Pengendalian Kualitas Terhadap Rata-Rata Proses 

Fase I 

Setelah didapatkan pengendalian kualitas variabiitas proses 

yang telah terkendali, maka selanjutnya akan dilakukan 

pengendalian kualitas mean (rata-rata) proses produksi semen pada 

fase I menggunakan diagram kendali T2-hotelling. Berikut ini 

merupakan matriks varians kovarians pada diagram kendali T2- 

hotelling individu dengan successive difference menggunakan 

persamaan (2.10) 
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 ) 

  

 

'  

 901 

 

 (x  − x  )
'    

 
2 1 


  0, 038 0, 909 0, 448  

 (x  − x  )
'   

 

−0, 347 0,818 −0, 091


 

V =  3 2 
 =  

   

(x 70 
− x

69  
 0, 620 0,190 −0, 343 

Selanjutnya menghitung nilai matriks   (xij  - x j ) 
pengamatan dan didapatkan hasil seperti berikut. 

 

dari setiap 

3,195     
3, 232 

−5,177 
−4, 268 

−0,836 
−0, 389


 

xij  - x j =   


0,110 −1, 688 −0, 


 

 

 

 

Statistik uji yang terdapat pada diagram kendali T2-Hotelling 

untuk data individu dihitung menggunakan persamaan (2.7) dan 

didapatkan hasil seperti pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.5 Nilai T2 Diagram Kendali T2-Hotelling Fase I 

Observasi T2 

1 22,184 

2 10,427 

 

  70  
 

17,608  

Batas Kendali Atas (BKA) dan Batas Kendali Bawah (BKB) 

diagram kendali T2-hotelling individu dihitung didapatkan hasil 

seperti berikut. 

BKB = 0 

BKA = 21,545 



30 
 

 

 

Gambar 4.2 Diagram Kendali T2-hotelling Fase I 

 
Pada Gambar 4.2 menunjukkan bahwa pengendalian kualitas 

rata-rata proses produksi semen pada fase I belum terkendali secara 

statistik. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya titik-titik 

pengamatan yang keluar dari Batas Kendali Atas (BKA) sebesar 

21,545 dan Batas Kendali Bawah (BKB) sebesar 0. Oleh karena itu 

perlu dilakukan identifikasi penyebab titik-titik pengamatan 

tersebut keluar batas kendali. 

Tabel 4.6 Identifikasi Variabel Penyebab Out of Control 

Pengamatan 

Ke- 
T 2 

i 

Variabel 

Kualitas 
T2 

(ij) dij  2(0.001,1) 

    C3S  21,419  0,765   

1 22,184 C2S 18,303 3,881 10,828 
  C3A 17,893 4,291  

    C3S  29,756  0,003   

22 29,759 C2S 29,757 0,002 10,828 
  C3A 9,391 20,368  
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  C3S 10,499 19,961  

40 30,460 C2S 6,926 23,534 10,828 
  C3A 7,193 23,267  

    C3S  17,070  5,112   

55 22,182 C2S 20,555 1,627 10,828 
  C3A 7,626 14,556  

    C3S  26,656  1,717   

56 28,373 C2S 27,831 0,542 10,828 
  C3A 7,347 21,026  

Berdasakan Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa penyebab 
pengamatan ke-22, ke-55 dan ke-56 tidak terkendali pada diagram 
kendali T2-Hotelling fase I adalah variabel C3A. Untuk pengamatan 
ke-40 juga tidak terkendali disebabkan oleh seluruh variabel. 
Sedangkan  pada  pengamatan  ke-1  tidak  terdapat  variabel yang 

menyebabkan  keluar  batas  kendali  karena  dij <  2(0.001,1) . Oleh 

karena itu dipilih variabel yang mendekati  2(0.001,1) atau sebesar 

10,828. Sehingga penyebab pengamatan ke-1 tidak terkendali pada 

diagram kendali T2-Hotelling fase I adalah variabel C3A. 
Setelah variabel penyebab titik-titik pengamatan tidak 

terkendali telah diketahui maka dilanjutkan dengan membuat 

diagram kendali T2-Hotelling fase I perbaikan pertama dengan 

menghilangkan pengamatan ke-1, ke-22, ke-40, ke-55 dan ke-56. 

Berdasarkan langkah-langkah sebelumnya maka didapatkan nilai 

T2 seperti yang disajikan pada Lampiran 12. Berikut ini merupakan 

diagram kendali T2-Hotelling fase I perbaikan pertama. 
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Gambar 4.3 Diagram Kendali T2-hotelling Fase I Perbaikan Pertama 

Pada Gambar 4.3 menunjukkan bahwa pengendalian kualitas 

rata-rata proses produksi semen pada fase I perbaikan pertama 

sudah terkendali secara statistik. Hal ini ditunjukan dengan tidak 

terdapat titik-titik pengamatan yang keluar dari Batas Kendali Atas 

(BKA) sebesar 21,328 dan Batas Kendali Bawah (BKB) sebesar 0. 

Batas kendali tersebut akan digunakan untuk mengendalikan rata- 

rata proses produksi semen pada fase II. 

 

 
4.6 Pengendalian Kualitas Proses Produksi Semen Pada 

Fase II 

Setelah proses produksi semen fase I dalam keadaan 

terkendali pada variabilitas dan rata-rata prosesnya maka 

dilanjutkan dengan pengendalian kualitas pada fase II. 

Pengendalian kualitas pada fase II menggunakan diagram kendali 

Improved Generalized Variance dan T2-hotelling dengan Batas 
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Kendali Atas (BKA) dan Batas Kendali Bawah (BKB) yang 

didapatkan dari dari fase I yang sudah terkendali. Hal ini bertujuan 

untuk mengevaluasi kualitas pada fase II dan seterusnya yang 

nantinya diharapkan akan tetap terkendali dengan menggunakan 

batas yang sebelumnya didapatkan pada fase I. Berikut ini 

merupakan pengendalian kualitas proses produksi semen pada fase 

II. 

4.6.1 Pengendalian Kualitas Terhadap Variabilitas Proses 

Fase II 

Pengendalian kualitas variabilitas proses produksi semen 

pada fase II menggunakan diagram kendali Improved Generalized 

Variance dengan batas diagram kendali Improved Generalized 

Variance pada fase I yang sudah terkendali. Data fase 2 yang 

digunakan disajikan pada Lampiran 2. 

Titik-titik pengamatan yang digambarkan pada diagram 

kendali Improved Generalized Variance fase II dihitung 

menggunakan langkah-langkah yang sama seperti pada sub bab 

4.4.1. Dengan menggunakan program pada Lampiran 13 maka 

didapatkan nilai F seperti yang disajikan pada Lampiran 14. 

Berikut ini merupakan diagram kendali Improved Generalized 

Variance pada fase II. 
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Gambar 4.4 Diagram Kendali Improved Generalized Variance Fase II 

Berdasarkan Gambar 4.4 menunjukkan bahwa pengendalian 

kualitas variabilitas proses produksi semen pada fase II sudah 

terkendali secara statistik. Hal ini ditunjukkan dengan seluruh titik- 

titik pengamatan yang telah berada pada dalam Batas Kendali Atas 

(BKA) sebesar 70,956 dan Batas Kendali Bawah (BKB) sebesar 0. 

Maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi pergeseran variabilitas 

proses pada fase II. Selain itu plot pada diagram kendali cenderung 

tidak terlalu jauh antar plotnya karena varians data fase II lebih 

kecil dibandingkan data fase I. Selanjutnya dilakukan 

pengendalian kualitas mean proses produksi semen pada fase II 

dengan menggunakan diagram kendali T2-Hotelling. 

4.6.2 Pengendalian Kualitas Terhadap Rata-Rata Proses 

Fase II 

Pengendalian kualitas rata-rata proses produksi semen pada 

fase II menggunakan diagram kendali T2-hotelling. Data yang 

digunakan merupakan data pengamatan dari hasil analisis 

variabilitas proses produksi semen fase II yang telah terkendali 
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dengan batas kendali dari diagram kendali T2-hotelling fase I yang 

telah terkendali. Titik-titik pengamatan yang digambarkan pada 

diagram kendali T2-hotelling fase II dihitung menggunakan 

langkah-langkah yang sama seperti pada sub bab 4.4.2. Nilai 

statistik T2 yang dihasilkan disajikan pada Lampiran 15, kemudian 

dibuat diagram kendali T2-hotelling pada fase II seperti pada 

Gambar 4.5. 

Gambar 4.5 Diagram Kendali T2-hotelling Fase II 

Gambar 4.5 menunjukkan bahwa pengendalian kualitas rata- 

rata proses produksi semen pada fase II belum terkendali secara 

statistik. Hal ini dibuktikan dengan adanya titik-titik pengamatan 

yang keluar batas kendali pada diagram kendali T2-hotelling fase II 

menggunakan Batas Kendali Atas (BKA) sebesar 21,50 dan Batas 

Kendali Bawah (BKB) sebesar 0. Oleh karena itu dapat dikatakan 

bahwa telah terjadi pergeseran rata-rata proses produksi semen 

pada fase II. 
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4.7 Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Out of Control 

Menggunakan Diagram Ishikawa 

Berdasarkan pengendalian kualitas proses produksi semen 

pada fase I dan II terhadap rata-rata prosesnya diketahui bahwa 

proses belum terkendali secara statistik. Selain itu dari hasil 

identifikasi secara manual juga diketahui bahwa variabel 

karakteristik kualitas yang menjadi penyebab utama proses belum 

terkendali adalah C3A. Oleh karena itu akan dilakukan identifikasi 

faktor-faktor yang kemungkinan dapat menyebabkan variabel 

karakteristik out of control menggunakan diagram ishikawa. 

Diagram ishikawa atau diagram sebab akibat adalah alat 

yang digunakan untuk mencari dan atau menganalisa penyebab 

timbulnya masalah sehingga memudahkan cara mengatasinya. 

Terdapat enam faktor penyebab utama, yang terdiri dari material, 

man, methods, machine, measurement, dan environment. Hasil 

identikasi tersebut berdasarkan informasi dari study literature yang 

dan disajikan pada Gambar 4.6. 
 

Material Man 

 

 
 

   Tindakan Operator 

 
 

    Kandungan Bahan  Pengetahuan Operator Penyebab 

Out of Control 
 

   Rusak 

 

 
   Preventive Maintenance 

 
 

   Cuaca   Usia Mesin 

 

Environment Machines 

 

Gambar 4.6 Diagram Ishikawa Produk Semen 
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Faktor yang berkemungkinan menyebabkan suatu data 

observasi berada di luar batas kendali disajikan seperti Gambar 4.6 

yaitu dengan empat faktor diantaranya faktor manusia, faktor 

bahan baku / material, faktor lingkungan, dan faktor mesin. Dalam 

proses produksi, mesin yang usia pakainya sudah lama (tua) mulai 

mengalami penurunan performa sehingga produk semen yang 

dihasilkan tidak sesuai spesifikasi. 

Selain itu, terjadi kerusakan secara mendadak pada mesin 

dapat menyebabkan finish mill tidak beroperasi sehingga 

menghambat proses produksi semen yang sedang berlangsung 

karena tidak berjalannya preventive maintenance dengan 

maksimal. Oleh karena itu, perawatan mesin sangat diperlukan 

untuk dapat memproduksi secara maksimal dan produk yang 

dihasilkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan perusahaan. 

Tidak hanya faktor mesin, operator yang menjalankan mesin 

juga berpengaruh dalam proses produksi. Ketelitian operator 

sangat diperlukan untuk menunjang kinerja mesin dan operator 

seharusnya berhati-hati dalam menjalankan mesin produksi 

sehingga dapat meminimalkan kecelakaan kerja yang terjadi saat 

proses produksi semen. Operator juga harus menguasai instruksi 

kerja dan sistem operasional mesin dengan baik sehingga tidak 

terjadi kesalahan dalam mengoperasikannya karena akan 

berpengaruh terhadap kualitas semen yang tidak optimal. 

Kualitas dari bahan baku juga menjadi salah satu hal yang 

penting dalam mempengaruhi kualitas akhir semen yang dihasilkan 

sehingga perlu diperhatikan pada tahapan penyiapan bahan baku 

semen. Faktor lingkungan juga berpengaruh terhadap kualitas 

produk semen diantaranya cuaca. Cuaca hujan dapat 

mengakibatkan suhu bahan baku menjadi turun sehingga 

berpengaruh selama proses produksi semen. 

Faktor bahan baku dan mesin menjadi faktor yang 

berpeluang besar dalam mempengaruhi pengamatan yang keluar 

batas kendali. Hal ini berdasarkan informasi dari perusahaan 
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bahwa kedua faktor ini memiliki intensitas kejadian yang paling 

banyak dibandingkan faktor-faktor yang lain 

Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan perbaikan agar 

proses yang berjalan lebih baik sehingga menghasilkan kualitas 

semen yang mendekati nilai standar yang ditetapkan perusahaan. 

Terutama perbaikan terhadap faktor material dan mesin yang 

sering menyebabkan produk semen tidak sesuai spesifikasi yang 

ditetapkan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.2 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah 

dilakukan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut. 

1. Pengendalian kualitas variabilitas proses produksi semen 

pada fase I sudah terkendali secara statistik dengan Batas 

Kendali Atas (BKA) sebesar 70,956 dan Batas Kendali 

Bawah (BKB) sebesar 0. Sedangkan untuk pengendalian 

dalam rata-rata prosesnya belum terkendali secara statistik. 

Setelah dilakukan pembuangan pada titik-titik pengamatan 

yang keluar batas kendali, maka didapatkan diagram kendali 

T2-hotelling pada fase I yang telah terkendali dengan Batas 

Kendali Atas sebesar Atas (BKA) sebesar 21,328 dan Batas 

Kendali Bawah (BKB) sebesar 0. 
2. Pengendalian kualitas proses produksi semen pada fase II 

dalam variabilitas proses sudah terkendali secara statistik. 

Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya titik pengamatan 

yang keluar batas kendali pada diagram kendali Improved 

Generalized Variance pada fase II. Sedangkan terjadi 

pergeseran dalam rata-rata prosesnya karena terdapat titik 

pengamatan yang keluar batas kendali pada diagram T2- 

hotelling pada fase II. 

3. Titik-titik pengamatan yang keluar batas kendali hampir 

keseluruhan dipengaruhi oleh variabel C3A. Sedangkan dari 
segi proses produksi ada 4 faktor penyebab yaitu material, 

mesin, SDM, dan lingkungan. Faktor utama bahan baku yang 

kualitasnyanya tidak sesuai spesifikasi dan faktor usia pakai 

mesin yang sudah lama dengan preventive maintanance yang 

tidak berjalan baik mengakibatkan terjadi kerusakan 

mendadak sehingga produk semen yang dihasilkan tidak 

sesuai spesifikasi. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang diperoleh, 

dapat dituliskan saran sebagai pertimbangan penelitian selanjutnya 

dan pertimbangan bagi perusahaannan adalah sebagai berikut. 

1. Perusahaan perlu melakukan pertimbangan dan perbaikan 

proses pengendalian kualitas karena dalam proses produksi 

masih terdapat titik pengamatan yang keluar batas kendali 

fase I. Selain itu pihak perusahaan harus mampu 

meminimalisir faktor-faktor penyebab titik-titik pengamatan 

yang keluar batas kendali. 

2. Pada penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan data 

sampel hasil produksi yang lebih banyak serta memeriksa 

kualitas data yang digunakan. Hal ini bertujuan supaya hasil 

yang didapatkan biss lebih representatif untuk 

menggambarkan proses produksi dari perusahaan. 
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(Halaman ini sengaja dikosongkan) 



 

 

LAMPIRAN 
 

Lampiran 1 Data Kualitas Produk Semen Fase I  

No C3S C2S C3A 

1 52,61 11,25 7,81 

2 52,65 12,16 8,26 

3 52,31 12,98 8,16 

4 50,77 13,80 8,06 

5 50,14 14,09 7,94 

6 48,83 15,04 8,00 

7 49,28 16,08 8,51 

8 49,89 18,02 8,99 

9 49,82 18,39 9,16 

10 50,93 17,18 9,30 

    

57 49,37 14,90 8,06 

58 47,88 17,49 8,44 

59 48,04 16,18 8,33 

60 50,01 14,66 8,01 

61 50,30 14,61 7,97 

62 46,05 18,46 8,10 

63 49,09 15,76 7,82 

64 50,04 14,68 7,81 

65 48,16 16,40 8,03 

66 48,49 15,83 8,12 

67 49,81 15,38 8,19 

68 49,68 13,99 8,10 

69 48,91 14,55 8,09 

70 49,53 14,74 7,74 
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Descriptive Statistics: C3S, C2S, C3A 
Statistics 

 

 

Lampiran 2 Data Kualitas Produk Semen Fase II  
 

No C3S C2S C3A 

71 46,06 18,92 6,46 

72 49,84 15,10 6,25 

73 51,25 13,67 6,39 

74 47,36 17,35 6,48 

75 49,30 15,85 6,63 

76 51,29 13,19 6,72 

77 46,65 17,29 7,46 

78 48,66 15,68 7,01 

    

107 48,44 15,73 6,85 

108 49,78 15,23 6,83 

109 48,81 16,69 6,65 

110 48,51 16,38 7,05 

111 47,44 16,48 7,63 

112 48,87 15,53 7,29 

113 48,91 15,78 7,35 

114 47,22 16,73 7,67 
 

Lampiran 3 Explorasi Data Fase I 
 

 

 

 

 

Variable Mean Variance Minimum Maximum 

C3S 49.420 4.523 44.257 54.846 

C2S 16.430 4.687 11.253 21.720 

C3A 8.6443 0.2720 7.5492 9.8180 
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Descriptive Statistics: C3S, C2S, C3A 
Statistics 

 

 

Lampiran 4 Explorasi Data Fase II 
 

 

 

 
 

Variable Mean Variance Minimum Maximum 

C3S 48.823 1.995 44.830 51.289 

C2S 15.916 1.492 13.185 18.918 

C3A 6.7928 0.1246 6.1079 7.6667 

Lampiran 5 Pengujian dependesi Antar Variabel 
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Lampiran 6 Macro Minitab Pemeriksaan Asumsi Normal 

Multivariat 

 

Macro 

NormalMultivariate X.1-X.p qc dj22 

 
MConstant i j n p Prop Tengah 

MColumn x.1-x.p xj Kali d dj2 qc Prob dj22 

MMatrix MCova MCovaI xjxbar 

 

#-- 1.1. Dapatkan Nilai dj2 --# 

let n=count(x.1) 

Covariance X.1-X.p MCova 

print MCova 

invers MCova MCovaI 

do i=1:n 
do j=1:p 

let xj(j)=x.j(i)-mean(x.j) 

enddo 

 
copy xj xjxbar 

mult MCovaI xjxbar Kali 

let d=Kali*xj 

let dj2(i)=sum(d) 

enddo 

print dj2 

 

#-- 1.2. Dapatkan Nilai qc --# 

do i=1:n 

let Prob(i)=1-(n-i+0.5)/n 

enddo 

INVCDF Prob qc; 

Chisquare p. 
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#-- 1.3 Buat Plot dj2 dengan qc --# 
sort dj2 dj22 

plot dj22*qc; 
symbol. 

 
#-- 2. Mencari Proporsi --# 

INVCDF 0.5 Tengah; 
Chisquare p. 

let Prop=0 
do i=1:n 

if dj2(i)<=Tengah 
let Prop=Prop+1 

endif 
enddo 
let Prop=Prop/n 
print Prop 

 
name qc 'qc' 
name dj22 'dj2' 
endmacro 

 

 

Macro Minitab Pemeriksaan Asumsi Normal Multivariat 

(Lanjutan) 
 

 

Lampiran 7 Output Uji Normal Multivariat untuk Analisis Faktor 

MTB > %'F:/NormMultivar,txt' C1-C3 C5 C6 

Executing from file: F:/NormMultivar,txt 

Data Display 

Prop 0,500000 
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10 

 

 
8 

 

 
6 

 

 
4 

 

 
2 

 

0 

0 2 4 

 
6 8 10 12 14 

qc 

MTB > Correlation 'qc' 'dj2', 

Correlation: qc, dj2 

Pearson correlation 0,992 

P-value 0,000 

 
Lampiran 8 Tabel Critical Point dari Normal Probability Plot 

Correlation Coefficient (PPCC) Distribution 
 

  N  0,01  0,05  

80 0,9771 0,9841 
90 0,9797 0,9857 
100 0,9814 0,9869 
110 0,9830 0,9881 
115 0,9835 0,9885 

  120  0,9841  0,9889  

d
j2
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clc; clear all; 

 
%input data 
data=xlsread('igv_fase_1.xlsx'); 
alpha=0.001; 
m=30; 
F=zeros(30,1); 
SHDS=cov(data(1:44,:)); 

 
%Menghitung Nilai Matrix Var Cov 
for i=1:30 

SSADSk=(38+i)*cov(data(1:39+i,:)); 
SSADSk1=(39+i)*cov(data(1:40+i,:)); 
D=SSADSk1-SSADSk; 
F(i)=sqrt(trace(D^2)); 

end 
F=F'; 

 
%Menghitung Batas Kendali 
c=(trace(SHDS^2))/(trace(SHDS)); 
r=((trace(SHDS))^2)/(trace(SHDS^2)); 
ucl=c*(chi2inv(1-alpha,floor(r))); 
lcl=0; 

 
%Diagram kontrol 
bka(0:30)=ucl; 
bkb(0:30)=lcl; 
x=1:30; 
y=F; 
plot(x,y,'b*-',x,bka,'k-',x,bkb,'k-') 
xlabel('Pengamatan ke-') 
ylabel('F') 
text(30,ucl,'BKA') 
text(30,lcl,'BKB') 

 

 

Lampiran 9 Syntax Diagram Kendali Improved Generalized 

Variance Fase I 
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Lampiran 10 Output Nilai F Diagram Kendali Improved 

Generalized 

Variance Fase I 

Obs F Obs F 

1 3,393 16 22,775 

2 7,898 17 3,556 

3 2,255 18 3,532 

4 46,184 19 2,505 

5 16,429 20 4,620 

6 0,454 21 5,128 

7 0,753 22 15,629 

8 1,090 23 1,620 

9 4,132 24 4,717 

10 1,285 25 2,115 

11 40,105 26 1,692 

12 3,098 27 1,707 

13 19,333 28 6,700 

14 13,653 29 4,265 

15 35,048 30 3,726 

%Jumlah Pengamatan yang Keluar Batas Kontrol 
for i=1:30 
if(F(i)>ucl | F(i)<lcl) 
o(i)=1; else o(i,1)=0; 
end; 
end; 
out=sum(o) 

 
%Pengamatan yang Keluar Batas Kontrol 
for i=1:30 
if(F(i)>ucl) | (F(i)<lcl) 
obs(i)=i; else obs(i)=0; 
end; 
end; 
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Lampiran 11 Syntax Diagram Kendali T2-hotelling Fase I 

 

clear all; clc; 

 
%Input Data 
xdata=xlsread('raw_fase(3).xlsx'); 

 
%Menghitung Diagram Kendali T_Hotelling 
alpha=0.001; 

[m,p]=size(xdata); 

 
%Menghitung succesive difference V 
for i=1:(m-1) 
for j=1:p 
k=i+1; 
v(i,j)=xdata(k,j)-xdata(i,j); 
end 
end 

 
%Menghitung Matriks Kovarians 
vt=v'; 
s=(1/(2*(m-1)))*vt*v; 
inv_s=inv(s); 

 

%Menghitung Statistik T Hotelling 
rata=mean(xdata); 
for j=1:p 
for i=1:m 
thot1(i,j)=xdata(i,j)-rata(1,j); 
end 
end 
thot2=thot1'; 
for i=1:m 
T(i,1)=thot1(i,:)*inv_s*thot2(:,i); 
End 



53 
 

 

 

%Menghitung Batas Kontrol 
a=p/2; 
Q=2*((m-1)^2)/(3*m-4); 
b=(Q-p-1)/2; 
ucl=(((m-1)^2)/m)*betainv((1-alpha),a,b) 
lcl=0; 
%Membuat Diagram Kendali 
for i=1:m 
bka(i,1)=ucl; 
end 
for i=1:m 
bkb(i,1)=lcl; 
end 
x=1:m; 
y=T; 
plot(x,y,'b*-',x,bka,'k-',x,bkb,'k-'); 
xlabel('Pengamatan ke-') 
ylabel('T Hotelling') 
text(k,ucl,'BKA') 

text(k,lcl,'BKB') 
 
%Jumlah Pengamatan yang Keluar Batas Kontrol 
for i=1:m 
if(T(i,1)>ucl)|(T(i,1)<lcl); 
o(i,1)=1;else o(i,1)=0; 
end; 
end; 
out=sum(o) 

 
%Jumlah Pengamatan yang Keluar Batas Kontrol 
for i=1:m 

if (T(i,1)>ucl)|(T(i,1)<lcl); 
obs(i,1)=i;else obs(i,1)=0; 
end; 
end; 
obs_out=obs 
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Lampiran 12 Output Nilai T2 Diagram Kendali T2-hotelling Fase 

I   

Obs T2 Obs T2 Obs T2 Obs T2 

1 22.184 21 16.694 41 3.634 61 10.121 

2 10.427 22 29.759 42 3.694 62 12.323 

3 8.268 23 12.954 43 5.627 63 16.049 

4 8.499 24 10.390 44 17.894 64 15.451 

5 11.191 25 7.996 45 12.259 65 9.216 

6 9.909 26 15.127 46 3.142 66 6.554 

7 0.501 27 3.120 47 2.387 67 4.468 

8 6.627 28 0.494 48 4.163 68 9.953 

9 9.703 29 13.031 49 4.255 69 10.280 

10 11.315 30 19.907 50 7.900 70 17.608 

11 12.218 31 18.692 51 17.816   

12 9.122 32 4.808 52 3.545   

13 14.475 33 5.459 53 5.852   

14 9.668 34 6.469 54 14.605   

15 11.534 35 10.088 55 22.182   

16 12.376 36 13.659 56 28.373   

17 15.416 37 2.218 57 7.776   

18 10.764 38 1.979 58 2.162   

19 1.194 39 15.520 59 4.013   

20 13.316 40 30.460 60 8.672   
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Lampiran 13 Output Nilai T2 Diagram Kendali T2-hotelling 

Fase I Perbaikan Pertama 

Obs T2 Obs T2 Obs T2 Obs T2 

1 11.733 21 14.579 41 16.784 61 7.662 

2 9.978 22 10.954 42 13.498 62 5.631 

3 10.546 23 8.586 43 3.242 63 11.668 

4 13.724 24 15.062 44 2.208 64 11.854 

5 11.710 25 2.627 45 3.906 65 21.155 

6 0.710 26 0.320 46 4.070   

7 6.460 27 12.733 47 8.337   

8 9.835 28 19.540 48 18.284   

9 11.818 29 18.229 49 3.272   

10 12.356 30 4.611 50 5.668   

11 9.054 31 5.856 51 16.147   

12 15.982 32 6.561 52 9.453   

13 9.800 33 9.193 53 2.043   

14 11.994 34 12.117 54 4.419   

15 13.670 35 2.185 55 10.750   

16 16.094 36 2.426 56 12.528   

17 10.569 37 15.496 57 12.159   

18 1.175 38 3.763 58 18.843   

19 14.193 39 3.253 59 18.764   

20 18.299 40 6.326 60 10.495   
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clc; clear all; 

 
%input data 
data=xlsread('raw_fase(3)_2.xlsx'); 
alpha=0.001; 
m=43; 
F=zeros(43,1); 
SHDS=cov(data(1:43,:)); 

 
%Menghitung Nilai Matrix Var Cov 
for i=1:43 

SSADSk=(-1+i)*cov(data(1:0+i,:)); 
SSADSk1=(0+i)*cov(data(1:1+i,:)); 
D=SSADSk1-SSADSk; 
F(i)=sqrt(trace(D^2)) 

end 
F=F'; 

 
%Menghitung Batas Kendali 
ucl=70.956; 
lcl=0; 

 
%Diagram kontrol 
bka(1:43)=ucl; 
bkb(1:43)=lcl; 
x=1:43; 
y=F; 
plot(x,y,'b*-',x,bka,'k-',x,bkb,'k-') 
xlabel('Pengamatan ke-') 
ylabel('F') 
text(43,ucl,'BKA') 
text(43,lcl,'BKB') 

 

Lampiran 14 Syntax Diagram Kendali Improved Generalized 

Variance Fase II 
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Lampiran 15 Output Nilai F Diagram Kendali Improved 

Generalized 

Variance Fase II 

Obs F Obs F Obs F Obs F 

1 14.432 12 0.968 23 3.999 34 1.069 

2 14.695 13 0.243 24 0.405 35 4.558 

3 3.761 14 0.236 25 0.328 36 0.239 

4 0.545 15 0.555 26 2.828 37 1.201 

5 12.855 16 3.428 27 6.473 38 0.681 

6 8.508 17 4.445 28 0.309 39 0.505 

7 0.194 18 3.829 29 25.540 40 3.187 

8 3.117 19 7.019 30 2.465 41 0.424 

9 1.046 20 1.764 31 0.757 42 0.357 

10 1.771 21 5.643 32 0.186 43 4.084 

11 6.015 22 0.322 33 0.322   

%Jumlah Pengamatan yang Keluar Batas Kontrol 
for i=1:43 
if(F(i)>ucl | F(i)<lcl) 
o(i)=1; else o(i,1)=0; 
end; 
end; 
out=sum(o) 

 
%Pengamatan yang Keluar Batas Kontrol 
for i=1:43 
if(F(i)>ucl) | (F(i)<lcl) 
obs(i)=i; else obs(i)=0; 
end; 
end; 
obs_out=obs 
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Lampiran 16 Syntax Diagram Kendali T2-hotelling Fase II 

 

clear all; clc; 
 

%Input Data 
xdata=xlsread('raw_fase(3)_2.xlsx'); 

 

%Menghitung Diagram Kendali T_Hotelling 
alpha=0.001; 
[m,p]=size(xdata); 

 

%Menghitung succesive difference V 
for i=1:(m-1) 
for j=1:p 
k=i+1; 
v(i,j)=xdata(k,j)-xdata(i,j); 
end 
end 

 

%Menghitung Matriks Kovarians 
vt=v'; 
s=(1/(2*(m-1)))*vt*v; 
inv_s=inv(s); 

 

%Menghitung Statistik T Hotelling 
rata=mean(xdata); 
for j=1:p 
for i=1:m 
thot1(i,j)=xdata(i,j)-rata(1,j); 
end 
end 
thot2=thot1'; 
for i=1:m 
T(i,1)=thot1(i,:)*inv_s*thot2(:,i); 
End 
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%Menghitung Batas Kontrol 
a=p/2; 
Q=2*((m-1)^2)/(3*m-4); 
b=(Q-p-1)/2; 
ucl=21.33; 
lcl=0; 
%Membuat Diagram Kendali 

for i=1:m 
bka(i,1)=ucl; 
end 
for i=1:m 
bkb(i,1)=lcl; 
end 
x=1:m; 
y=T; 
plot(x,y,'b*-',x,bka,'k-',x,bkb,'k-'); 
xlabel('Pengamatan ke-') 
ylabel('T Hotelling') 
text(k,ucl,'BKA') 
text(k,lcl,'BKB') 

 
%Jumlah Pengamatan yang Keluar Batas Kontrol 
for i=1:m 
if(T(i,1)>ucl)|(T(i,1)<lcl); 
o(i,1)=1;else o(i,1)=0; 
end; 
end; 
out=sum(o) 

 

%Jumlah Pengamatan yang Keluar Batas Kontrol 
for i=1:m 
if (T(i,1)>ucl)|(T(i,1)<lcl); 
obs(i,1)=i;else obs(i,1)=0; 
end; 
end; 
obs_out=obs 
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Lampiran 17 Output Nilai T2 Diagram Kendali T2-hotelling 

Fase II 

Obs T2 Obs T2 Obs T2 

1 16.474 16 9.669 31 1.018 

2 8.832 17 16.718 32 6.759 

3 5.445 18 7.883 33 2.596 

4 7.695 19 6.326 34 0.987 

5 1.329 20 3.976 35 3.439 

6 5.650 21 2.975 36 2.279 

7 13.838 22 12.275 37 1.312 

8 2.295 23 1.451 38 0.961 

9 6.893 24 2.577 39 3.548 

10 6.332 25 0.514 40 2.175 

11 2.374 26 1.240 41 23.701 

12 5.477 27 3.337 42 9.839 

13 11.289 28 9.803 43 11.595 

14 2.057 29 2.047 44 24.892 

15 4.803 30 9.842   
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Lampiran 18 Surat Keterangan 

 



 

 

 

 

BIODATA PENULIS 
 

Penulis dilahirkan di Kediri, 24 Januari 

1998 dengan nama lengkap Moch. Jefry 

Nudin namun biasa dipanggil Jefry. 

Penulis merupakan anak pertama dari tiga 

bersaudara oleh pasangan suami istri 

Harminto dan Masiatun. Pendidikan 

formal yang ditempuh oleh penulis antara 

lain SDN Ringinpitu (2004-2010), SMPN 

2 Kunjang (2010-2013), dan SMAN 2 

Pare (2013-2016). Setelah lulus,  penulis 

diterima sebagai mahasiswa Departemen Statistika ITS melalui 

jalur SBMPTN pada pilihan pertama dengan NRP 13161000068 

yang kemudian berganti menjadi 06211640000068. Selama masa 

perkuliahan, penulis aktif dalam kegiatan organisasi, kepanitiaan, 

dan pelatihan. Organisasi kampus yang pernah diikuti oleh penulis 

adalah Himpunan Mahasiswa Statistika ITS (HIMASTA-ITS) 

sebagai staf Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa 

(PSDM) periode 2017-2018 dan Ketua Departemen PSDM pada 

periode 2018-2019. Selain itu, penulis menjadi staf Kaderisasi 

FORSIS-ITS 38/39 dan Ketua Departemen Kaderisasi FORSIS- 

ITS 39/40. Penulis juga aktif dalam kepanitiaan yang diadakan 

oleh HIMASTA-ITS seperti Pekan Raya Statistika (PRS) 2018 dan 

2019 sebagai Sie Public Relation serta kepanitiaan dalam kegiatan 

yang diadakan oleh HIMASTA-ITS lainnya serta aktif dalam 

kepanitian di tingkat Institut juga sebagai staf divisi keamanan dan 

perizinan dalam kegiatan Pasar Malam Minggu ITS (PAMMITS) 

dan ditahun berikutnya menjadi ketua divisi dalam PAMMITS. 

Perlombaan yang pernah diikuti diantaranya National Statistics 

Competition (NSC) 2019 yang diadakan oleh Statistika Universitas 

Brawijaya. Penulis memiliki pengalaman professional yang 

berkaitan dengan keprofesian antara lain yaitu pernah menjadi 

surveyor  untuk  MPM  Motor  Surabaya,   Dinas  Pariwisata  dan 

62 



63 
 

 

Kebudayaan kabupaten Kediri, Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia (LIPI) dan freelance data analysis. Selain itu penulisa 

juga pernah melakukan program magang (kerja praktek) di PT 

PAL Indonesia Surabaya dan di Bank BRI Kantor Wilayah 

Surabaya. Bagi pembaca yang ingin berdiskusi, memberikan 

saran, dan kritik mengenai Tugas Akhir ini untuk perbaikan 

kedepannya dapat disampaikan melalui e-mail 

mochamadjefry11@gmail,com, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 


