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Abstrak 
 

Tidak bisa dipungkiri lagi seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk kebutuhan akan sandang 

kian hari juga terus meningkat, sehingga pabrik-pabrik industri tekstil dituntut untuk menaikan 

produktifitas tentunya dengan kualitas yang baik. Unit spinning yang merupakan tempat pengolahan kapas 

menjadi benang terdapat beberapa tahapan proses yang dijalankan dan dikontrol oleh operator. Disini 

terjadi hubungan manusia-mesin yang ini akan menyebabkan  terjadinya penyimpangan kualitas benang 

sering muncul.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi penyebab penyimpangan kualitas 

benang karena operator untuk mengetahui jenis cacatnya, menghitung probabilitas operator (Human Error 

Probability) dan aktivitas yang menyebabkan penyimpangan kualitas benang dengan metode Human 

Error Assessment And Reduction Technique (HEART) yang digunakan sebagai dasar analisa dan usulan 

perbaikan. Hasil perhitungan HEP (Human Error Probability) menunjukan nilai probabilitas terbesar 

0,7821 pada operator 6 dan nilai terkecil 0,3570 pada operator 9. Sedangkan hasil perhitungan aktivitas 

operator dengan metode Human Error Assessment And Reduction Technique (HEART) menunjukan nilai 

terbesar 0,1091 pada aktivitas menyambung benang dengan benar dan nilai terkecil 0,0696 pada aktivitas 

roving dan benang cacat di sendirikan dan diberi tanda status. Hasil perhitungan menunjukan tingkat 

kesalahan operator dalam melaksanakan task pekerjaanya cukup tinggi disebabkan karena beban kerja 

operator yang cukup tinggi, kondisi mesin yang part-partnya banyak yang rusak dan tidak dapat 

digunakan lagi sesuai fungsinya, dan juga lingkungan kerja yang kurang kondusif seperti suhu dan 

kebisingan. HEP semakin baik jika nilainya mendekati nol, seadangkan nilai kendalan semakin baik jika 

nilainya mendekati satu. Usulan pebaikan yang disarankan untuk perbaikan sistem berkaitan dengan 

human error operator mesin ring yarn antara lain adalah training motivasi bagi operator, pelatihan secara 

berkala untuk operator ring yarn, melakukan evaluasi kinerja operator, merubah atau merotasi posisi 

operator dalam mengawasi mesin dengan jadwal yang jelas untuk mengurangi beban kerja operator, 

peningkatan pengawasan oleh leader ring yarn, pemberian sangsi pada operator yang snapnya tinggi,  

penilaian prestasi operator, dengan tingkat kebisingan yang begitu tinggi operator diwajibkan memakai 

ear plug, serta memperbaiki komponen mesin yang rusak yang bisa menyebabkan terjadinya human error. 

 

Kata Kunci: Human Error, HEART, Probabilitas  

 

 

Pendahuluan 

 

Tidak bisa dipungkiri lagi seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk kebutuhan akan sandang 

kian hari juga terus meningkat, sehingga pabrik-pabrik industri tekstil dituntut untuk menaikan 

produktifitasnya agar bisa memenuhi permintaan sandang yang semakin meningkat tersebut, tentunya juga 

diimbangi dengan kualitas yang baik.  

Unit spinning merupakan tempat pengolahan kapas menjadi beneng yang terdapat beberapa tahapan 

proses yaitu proses pencampuran bahan baku, blowing, carding, flayer, mesin ring yarn, winding dan 

penyimpanan, yang proses tersebut di jalankan dan di kontrol oleh masing-masing operator. Baik 
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buruknya kualitas benang di proses-proses tersebut yang sangat berpengaruh terhadap kualitas dari produk 

benang adalah di proses mesin ring yarn, karena proses inilah yang menentukan jenis dan kualitas benang, 

sebab sebelum di proses ini produk masih belum ada penomoran jenis benang, dan menurut handout 

teknik pengendalian mutu dalam pabrik pemintalan yang disusun oleh direktorat produksi dinyatakan 

bahwa penyimpangan kualitas benang yang terjadi pada tahap ring yarn mencapai 60 %, selain itu 

penyimpangan kualitas yang terjadi pada tahap ini tidak bisa di proses ulang. Di proses ini kualitas benang 

tidak hanya dipegaruhi dari material dan mesin saja tetapi juga dapat di pengaruhi oleh manusia (operator) 

dari mesin, karena mesin ring yarn yang bersifat semi otomatis membutuhkan operator yang bertugas 

untuk mengawasi dan mengendalikan mesin yang berfungsi untuk menenun benang, jika terjadi benang 

putus, lapping, mengganti roving dan sebangainya. Disinilah penyimpangan kualitas benang akibat human 

error operator mungkin terjadi dan sering muncul, karena operator di dalam proses mesin ring yarn 

dituntut mempunyai ketelitian dan kecepatan dalam mengontrol mesin-mesin yang banyak.  

Untuk menangani terjadinya masalah human error metode yang dapat digunakan yaitu metode Human 

Reliability Assessment (HRA). HEART (Human Error Assessment and Reduction Technique) merupakan 

salah satu teknik kuantifikasi dalam menghitung probabilitas kesalahan manusia. Metode ini merupakan 

metode dalam HRA yang cukup praktis karena perhitunganya berdasarkan penilaian bersama dengan data-

data dari sisi ergonomi dan literatur performansi manusia secara psikologis. Maka dari itu metode ini 

sangat tepat digunakan untuk melakukan pengukuran kinerja terhadap tenaga kerja atau operator, yang 

memerlukan tingkat pengawasan dan ketelitian yang tinggi. Sehingga, penulis melakukan penelitian ini 

dengan maksud untuk melakukan analisis terhadap besarnya kontribusi operator mesin ring yarn, dengan 

menghitung nilai probabilitasnya (Human Error Probability) masing-masing operator mesin ring yarn 

dari frekuensi kesalahan operator, sebagai dasar untuk melakukan usulan perbaikan.  

 

Landasan Teori 

 

DEFINISI KUALITAS 

a. Kualitas mencakup usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. 

b. Kualitas mencakup produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan. 

c. Kualitas merupakan kondisi yang selalau berubah (misalnya apa yang dianggap merupakan kualitas 

saat ini mungkin dianggap kurang berkualitas pada masa mendatang) (M.N. Nasution, 2001). 

 

SISTEM MANUSIA MESIN 

Yang dimaksudkan dengan sistem manusia-mesin (man-machine system) ialah kombinasi antara 

satu atau beberapa manusia dengan satu atau beberapa mesin, dimana salah satu dengan lainnya akan 

saling berinteraksi untuk menghasilkan keluaran-keluaran berdasarkan masukan-masukan yang diperoleh. 

Dengan “mesin” maka disini akan diartikan secara luas, yaitu mencakup semua obyek fisik seperti mesin, 

peralatan, perlengkapan, fasilitas dan benda-benda yang biasa dipergunakan manusia dalam melaksanakan 

kegiatannya.  

 

HUMAN ERROR 

Human error dapat di definisikan sebagai keputusan atau perilaku manusia yang tidak tepat yang 

mengurangi atau berpotensi mengurangi efektivitas, keselamatan atau performa sistem (Sanders dan 

McCormic, 1993). 

Secara garis besar terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hasil kerja manusia dan dapat 

dibagi atas dua kelompok, yakini: 

1. Faktor-faktor diri (individu) terdiri atas: sikap, sifat, nilai, karakteristik, motivasi, usia, jenis kelamin, 

pendidikan, pengalaman, dan lain-lain. 

2. Faktor-faktor situasional: lingkungan fisik, mesin, dan peralatan, metode kerja, dan lain-lain. (Ishak 

A, 2002). 

 

KEANDALAN MANUSIA (HUMAN RELIABILITY) 

Sebagi sebuah metodologi, human reliability merupakan prosedur untuk melakukan analisa 

kuantitatif untuk memprediksi kemungkinan terjadinya human error dan secara teoritis human reliability 

memberikan penjelasan bagaimana human error terjadi, serta sebagai sebuah pengukuran human 



reliability melakukan perhitungan probabilitas dari kesuksesan suatu kegiatan atau pekerjaan yang 

dilakukan oleh manusia (Sanders dan McCormick, 1993). 

Human Realiability Assessment (HRA) adalah metode yang digunakan untuk mengukur 

kontribusi tenaga kerja atau oerator (manusia) terhadap suatu resiko. 

Pengukuran Human Error Melalui Human Reliability Assessment. 

 

Number of errors occured 

HEP =  ........................... (2.1) 

Number of opportunities for errors 

 

Keterangan: 

• HEP = Human Error Probability (Probabilitas Keandalan Manusia). 

• Number of errors occured = Jumlah Kesalahan. 

• Number of opportunities for errors = Jumlah Pelaksaaan Sub Aktibitas. 

 

HUMAN ERROR ASSESMENT AND REDUCTION TECHNIQUE (HEART) 

HEART merupakan metode yang dirancang sebagai metode HRA yang cepat dan sederhana 

dalam menguantifikasi resiko human error. Metode ini secara umum dapat digunakan pada situasi atau 

industri dimana human reliability menjadi satu hal yang penting. Metode HEART digunakan dalam 

industri nuklir dan berbagai industri seperti kimia penerbangan, kereta api, pengobatan, dan sebagainya 

(Bell dan Holroyd, 2009). 

Langkah-langkah pengolahan data dengan metode HEART 

 Megklasifikasikan jenis tugas/pekerjaan pada umumnya. 

 Menentukan nilai ketidakhandalan dari tugas/pekerjaan tersebut. 

 Mengidentifikasi kondisi yang menimbulkan kesalahan (EPCs).  

EPC’ = ((EPC-1) x PoA) + 1 .................................................................. (2.2) 

Keterangan: 

 EPC = Nilai error producing condition.  

 PoA = Proporsi dari EPC.  

 Menentukan Asumsi Proporsi Kesalahan (Assessed Proportion of Affect/APOA). 

 Menentukan Nilai Probability Of Failure. 

P(E) = GT x EPC’1 x EPC’2 x EPC’3 ................................................... (2.3) 

Keterangan: 

GT = Generic Task Unreliability.  

EPC = Nilai error producing condition.  

 

Metodologi Penelitian 

 

 Objek penelitian dalam penyusunan Tugas Akhir ini, dilakukan di devisi tekstil unit spinning 1 

khususnya bagian operator mesin ring yarn. PT. Dan Liris, Desa Banaran, Kecamatan Grogol, kabupaten 

Sukoharjo. Prosedur Tahap Penelitiannya adalah sebagai berikut: 

1. Identifikasi Awal 

2. Pengumpulan Data 

a. Obsevasi/Studi Lapangan 

b. Wawancara 

3. Pengolahan Data 

a. Identifikasi & Klasifikasi Task 

b. Pengolahan Data HEP dan HEART 

c. Analisa 

4. Penutup 

a. Kesimpulan 

b. Saran 

 

 



Hasil dan Pembahasan 

 

 Hasil penelitian ini difokuskan  pada analisis kesalahan operator mesin ring yarn karena proses 

inilah yang menentukan jenis dan kualitas benang, sebab sebelum di proses ini produk masih belum ada 

penomoran jenis benang, dan menurut handout teknik pengendalian mutu dalam pabrik pemintalan 

dinyatakan bahwa penyimpangan kualitas benang yang terjadi pada tahap ring yarn mencapai 60 %, selain 

itu penyimpangan kualitas yang terjadi pada tahap ini tidak bisa di proses ulang. 

 

PENGUMPULAN DATA 

 

Identifikasi Awal  

 

Indentifikasi task operator mesin ring yarn (spinning) ke dalam sejumlah sub aktivitas. 

Dari instruksi kerja operator ring yarn dilakukan indentifikasi task operator mesin ring yarn ke 

dalam sejumlah sub aktivitas yang hasilnya sebagai berikut:   

a. Menyambung Benang Putus. 

b. Mengganti Roving. 

c. Membersihan Lapping. 

d. Menyambung Benang Dengan Benar. 

e. Roving dan Benang Cacat Di Sendirikan dan Diberi Tanda Status. 

f. Penuma Waste Diambil Minimal 2 kali per shift. 

 

Task analysis operator mesin yarn (spinning).   

Task analysis digunakan sebagai acuhan pencatatan frekuensi kesalahan kerja dalam perhitungan 

human error probability (HEP) dan juga untuk acuhan menentukan error producing conditions EPC 

dalam perhitungan human error assessment and reduction technique (HEART) operator mesin ring yarn. 

Berikut breakdown dari indentifikasi task operator mesin ring yarn yang menjelaskan aktivitas yang 

dilakukan operator secara lebih rinci: 

a. Menyambung Benang Putus. 

1) Tekan rem spindel dengan lutut. 

2) Ambil cop/tube dari spindel dari tangan kiri. 

3) Ambil ujung benang dengan tangan kanan. 

4) Masukan kembali cop/tube ke spindel  dan tarik benang ke atas melalui lubang lappet. 

5) Selipkan benang ke ring traveler dan lepas rem spindel. 

6) Sambung benang dengan masukan pada titik jepit fron top roll dan front bottom roll. 

b. Mengganti Roving. 

1) Ganti bobbin kosong dengan bobbin isi roving pada hanger cadangan. 

2) Ulurkan roving melalui guide rol for crell. 

3) Masukan ujung roving pada traverse guide/trompet. 

4) Masukan roving pada titik jepit back top roll dan back bottom roll. 

c. Membersihkan Lapping. 

1) Membersihkan lapping pada top roll. 

a) Bersihkan lapping pada permukaan top roll. 

b) Bersihkan as top roll. 

2) Membersihkan lapping pada bottom roll 

a) Buka Pendulum. 

b) Bersihkan lapping yang melilit bottom roll. 

c) Tutup dan mengunci kembali pendulum. 

d. Menyambung Benang Dengan Benar. 

Langkah-langkahnya sama dengan menyambung benang putus. Menyambung benang dengan benar, 

pada saat menyambung benang tidak dilewatkan belakang top roller. 

e. Roving dan Benang Cacat Di Sendirikan dan Di beri Tanda Status. 

1) Roving atau benang yang cacat di ambil. 



2) Benang yang cacat di taruh ke tempat cob/tube rusak, untuk roving di sendirikan di hanger 

cadangan. 

3) Diganti dengan roving/benang yang baru dengan cara sama seperti menggani roving untuk roving 

cacat dan menyambung benang unntuk benang cacat. 

f. Penuma Waste Diambil Minimal 2 kali per shift. 

1) Buka pintu penumafile box. 

2) Ambil serat/waste yang telah terserap pada penuma file box. 

3) Masukan serat/waste pada tempat waste. 
Rangkuman dari dari penjelasan-penjelasan tentang efek yang di timbulkan jika operator bekerja 

tidak sesuai dengan analysis task ditunjukan pada tabel 1. sebagai berikut : 

 

Tabel 1. Aktivitas Operator, Jenis Kesalahan dan Efek Yang Ditimbulkan 

No Aktivitas operator dan jenis kesalahan Efek 

1 
Menyambung Benang Putus. (A) 

Gagal Menyambung Benang. (I)  
Ketidakrataan Pada Benang. 

2 
Mengganti Roving. (B) 

Salah Cara Mengganti Roving. (II) 
Benang Bebrbulu. 

3 

Membersihan Lapping. (C) 

Salah Cara Membersihkan Dan Mengatasi Lapping. 

(III) 

Benang Tidak Rata. 

4 

Menyambung Benang Dengan Benar. (D) 

Salah Cara Gerakan Menyambung Benang Dengan 

Benar. (IV) 

Ketidakrataan Pada Benang. 

Benang Berbulu. 

5 

Roving dan Benang Cacat Disendirikan dan Diberi 

Tanda Status. (E) 

Tidak Menyendirikan Dan Mengambil Roving Dan 

Benang Yang Cacat. (V) 

Kualitas Benang Jelek Tercampur 

Dengan Kualitas Benang Bagus. 

6 

Penuma Waste Diambil Minimal 2 kali per shift. (F)   

Tidak Mengambil Penuma Waste Dalam Satu Shift. 

(VI) 

Banyak Terjadi Lapping. 

 

PENGOLAHAN DATA  

Pengolahan data dengan metode Human Error Probability (HEP). 

 

Dari data-data jumlah kesalahan kerja operator ring yarn yang telah dikumpulkan di tahap 

pengumpulan data, jumlah success error dan opportunities dari tiap-tiap operator di total menjadi satu 

yang di tunjukan pada tabel berikut 2. : 

 

Tabel 2. Total Jumlah Success Error Dan Opportunities Tiap-tiap Operator. 

Task & 

Kode 

Kesalahan 

Operator 1 Operator 2 Operator 3 

S E O S E O S E O 

A (I) 1164 146 1310 934 53 987 796 205 1001 

B (II) 119 6 125 86 5 91 106 10 116 

C (III) 370 75 445 271 55 326 114 4 118 

D (IV) 1132 582 1714 911 586 1497 572 248 820 

E (V)                   

F (VI) 58 0 58 63 0 63 55 0 55 

Jumlah 2843 809 3652 2265 699 2964 1643 467 2110 



Task & 

Kode 

Kesalahan 

Operator 4 Operator 5 Operator 6 

S E O S E O S E O 

A (I) 759 173 932 758 191 949 873 314 1187 

B (II) 67 3 70 100 2 102 97 1 98 

C (III) 115 15 130 133 7 140 210 62 272 

D (IV) 492 276 768 464 270 734 415 161 576 

E (V) 1 0 1 1 0 1       

F (VI) 45 0 45 77 0 77 39 0 39 

Jumlah 1479 467 1946 1533 470 2003 1634 538 2172 

          Task & 

Kode 

Kesalahan 

Operator 7 Operator 8 Operator 9 

S E O S E O S E O 

A (I) 1141 110 1251 967 162 1129 952 93 1045 

B (II) 135 2 137 63 1 64 94 1 95 

C (III) 268 27 295 132 8 140 160 10 170 

D (IV) 395 448 843 688 260 948 730 181 911 

E (V) 2 0 2 2 0 2 1 0 1 

F (VI) 96 0 96 67 0 67 56 0 56 

Jumlah 2037 587 2624 1919 431 2350 1993 285 2278 

Keterangan: 

S = Success (Sukses) 

E = Error (Kesalahan) 

O = Opportunities (Nominal/total penjumlahan S dan E)  

Task dan Kode Kesalahan =     

A (I)     = Gagal Menyambung Benang. 

B (II)    = Salah Cara Mengganti Roving. 

C (III)   = Salah Cara Membersihkan Dan Mengatasi Lapping. 

D (IV)  = Salah Cara Gerakan Menyambung Benang Dengan 

Benar. 

E (V)   =  Tidak Menyendirikan Dan Mengambil Roving Dan 

Benang Yang Cacat. 

F (VI) =  Tidak Mengambil Penuma Waste Minimal 2 Kali  

Dalam Satu Shift.  

Bedasarkan jumlah kesalahan kerja masing-masing operator tersebut selanjutnya dilakukan 

perhitungan besarnya probabilitas operator mesin ring yarn dengan rumus 2.1 yang telah di jelaskan pada 

landasan teori. Berikut contoh perhitunganya yang dijelaskan pada tabel 3.: 

1. Jumalah mesin yang diawasi operator 1 = 5 mesin, yaitu mesin ring yarn A1, A2, A3 dan B2, B3. 

2. Jumlah error rata-rata operator 1 = jumlah total error masing-masing kesalahan task dibagi jumlah 

mesin yang diawasi operator. 

task A (I)  = 146:5  = 29,2. 

task B (II)   = 6:5  = 1,2. 

task C (III)  = 75:5  = 15. 

task D (IV)  = 582:5  = 116,4.  

task E (V)  = 0:5  = 0. 

task F (VI) = 0:5 = 0. 

3. Jumlah opportunities rata-rata operator 1 = jumlah total opportunities masing-masing kesalahan task 

dibagi jumlah mesin yang diawasi operator. 

task A (I)  = 1310:5  = 262. 

task B (II) = 125:5  = 25. 



task C (III)  = 445:5  = 89. 

task D (IV) = 1714:5  = 342,8. 

task E (V) = 0:5  = 0. 

task F (VI) = 58:5  = 11,6. 

4. HEP task operator 1 = Error rata-rata dari masing-masing kesalahan task dibagi dengan Opportunities 

rata-rata masing-masing kesalahan task. 

task A (I)  = 29,2:262  = 0,11145. 

task B (II) = 1,2:25 = 0,048. 

task C (III) = 15:89  = 0,16854. 

task D (IV) = 116,4:342,8 = 0,33956. 

task E (V) = 0:0  = 0. 

task F (VI) = 0:11,6  = 0. 

5. HEP operator 1 = penjumlahan dari HEP kesalahan task A + keslahan task B + kesalahan task C + 

kesalahan task D + kesalahan task E + kesalahan task F. 

HEP operator 1 = 0,11145 + 0,048 + 0,16854 + 0,33956 + 0 + 0 = 0,6675. 

 

  Tabel 3. Perhitungan Human Error Probability (HEP) Operator 1. 

Operator 1 A (I) B (II) C (III) D (IV) E (V) F (VI) 

E Rata-rata 29,2 1,2 15 116,4 0 0 

O Rata-rata 262 25 89 342,8 0 11,6 

HEP 0,11145 0,048 0,16854 0,33956 0 0 

  HEP Operator 1 = 0,6675 

Langkah yang sama juga dilakukan untuk perhitung HEP operator 2 sampai 9, sehingga 

berdasarkan hasil perhitungan yang ditunjukan pada langkah-langkah tersebut, maka human error 

probability (HEP) dari tiap-tiap operator mesin ring yarn dapat ditunjukan dalam tabel 4. sebagai berikut: 

 

Tabel 4. Nilai Human Error probability (HEP) Operator Mesin Ring Yarn. 

Operator  HEP 

Operator 1 0,6675  

Operator 2 0,6688 

Operator 3 0,6273 

Operator 4 0,7032 

Operator 5 0,6387 

Operator 6 0,7821 

Operator 7 0,7230 

Operator 8 0,4905 

Operator 9 0,3570 

 

Selanjutnya dapat diketahui pula HEP rata-rata task operator dengan cara menjumlahkan semua 

HEP masing-masing task dibagi dengan jumlah operator mesin ring yarn, perhitunganya dijelaskan pada 

tabel 5. adalah sebagai berikut: 

1. HEP rata-rata task A = HEP task  A operator 1 + HEP task  A operator 2 + HEP task  A operator 3 + 

HEP task  A operator 4 + HEP task  A operator 5 + HEP task  A operator 6 + HEP task  A operator 7 + 

HEP task  A operator 8 + HEP task  A operator 9 dibagi 9 operator mesin ring yarn. Perhitunganya 

0,11145 + 0,0537 + 0,2048 + 0,18562 + 0,20126 + 0,26453 + 0,08793 + 0,14349 + 0,089 : 9 = 0,1789. 

2. HEP rata-rata task B = 0,048 + 0,05495 + 0,08621 + 0,04286 + 0,01961 + 0,0102 + 0,0146 + 0,01563 

+ 0,01053 : 9 = 0,0336. 

3. HEP rata-rata task C = 0,16854 + 0,16871 + 0,0339 + 0,11538 + 0,05 + 0,22794 + 0,09153 + 0,05714 

+ 0,05882 : 9 = 0,1080. 

4. HEP rata-rata task D = 0,33956 + 0,39145 + 0,30244 + 0,35938 + 0,36785 + 0,27951 + 0,53144 + 

0,27426 + 0,19868 : 9 = 0,3383. 

5. HEP rata-rata task E dan task F = 0 : 9 = 0. 



Tabel 5. HEP rata-rata task dari semua opertor mesin ring yarn. 

Task HEP Rata-rata 

A 0,1789 

B 0,0336 

C 0,1080 

D 0,3383 

E 0 

F 0 
 

 

Pengolahan Data Dengan Metode Human Error Assessment and  Reduction Technique (HEART) 

 

Dalam penelitian ini metode Human Error Assessment and Reduction Technique (HEART) 

digunakan untuk mengetahui probabilitas besarnya task atau tugas operator mesin ring yarn yang telah di 

identifikasi di tahap sebelumnya, sehingga dengan perhitungan tersebut dapat di ketahui seberapa besar 

aktivitas-aktivitas tersebut dalam mempengaruhi penyebab terjadinya human error pada operator mesin 

ring yarn, perhitunganya ditunjukan pada langkah-langkah dan tabel di bawah ini: 

1. Megklasifikasikan jenis tugas/pekerjaan pada umumnya. 

Langkah pertama ini telah dilakukan di tahap sebelumnya dan menghasilkan enam jenis task/tugas 

operator, yaitu: 

a. Menyambung Benang Putus. 

b. Mengganti Roving. 

c. Membersihan Lapping. 

d. Menyambung Benang Dengan Benar. 

e. Roving dan Benang Cacat Di Sendirikan dan Diberi Tanda Status. 

f. Penuma Waste Diambil Minimal 2 kali per shift. 

2. Menentukan nilai ketidakandalan dari tugas/pekerjaan tersebut. 

Langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai ketidakandalan pada masing-masing task atau tugas 

pekerjaan operator. Nilai atau besaran ketidakandalan tersebut dicari atau diusulkan berdasarkan 

wawancara yang dilakukan dengan pakar/ahli (dalam hal ini pakar adalah manager produksi) dan 

nilai/besarannya di dapat dengan melihat/mengacu pada kondisi nyata dilapangan dengan tabel generic 

task dalam metode HEART. 
Berdasarkan hasil wawancara aktivitas menyambung benang putus termasuk pada generic task E. 

yaitu perkerjaan yang rutin, terlatih, memerlukan keterampilan yang rendah dengan nilai normality 

human unreliability sebesar 0,02. Begitupun hasil wawancara pada aktivitas mengganti roving, 

membersihkan lapping, menyambung benang dengan benar, menyendirikan dan memberi tanda status 

pada roving dan benang yang cacat serta mengambil penuma waste minimal 2 kali per shift juga 

termasuk pada pada generic task E. yaitu perkerjaan yang rutin, terlatih, memerlukan keterampilan 

yang rendah dengan nilai normality human unreliability sebesar 0,02. 

3. Mengidentifikasi kondisi yang menimbulkan kesalahan (Error Producing Conditions/EPCs). 

Setelah dilakukan indentifikasi kesalahan yang sering dilakukan dan mempengaruhi keandalan 

opertator pada saat bekerja pada langkah sebelumnya, langkah selanjutnya adalah megklasifikasikan 

faktor-faktor tersebut kedalam tabel EPCs, yaitu dengan cara menyesuaikan kondisi aktual dilapangan 

dengan EPCs yang telah tersedia. Penyesuaian antara kondisi aktual dengan tabel EPCs ini dilihat 

berdasarkan kesamaan karakteristik dari masing-masing kondisi tersebut.    

4. Menentukan Asumsi Proporsi Kesalahan (Assessed Proportion of Affect/APOA). 

Untuk menentukan nilai/besaran proporsi kesalahan (Assessed Proportion of Affect/APOA), 

dilakukan dengan wawancara langsung kepada manajer produksi dan terhadap 9 operator mesin ring 

yarn. Manajer produksi dan operator di berikan kuisioner yang berisi seberapa seringkah faktor-faktor 

yang menjadi penyebab kegagalan tersebut terjadi, yaitu bernilai 0 sampai dengan 1 untuk masing-

masing faktor pendorong. Rentang penilaian tersebut adalah rentang nilai probabilitas kontribusi 

terhadap terjadinya kegagalan pada saat operator melakukan kesalahan (human error) untuk penentuan 

nilai APOA (Assessed Proportion of Affect) untuk perhitungan HEART. Dalam penentuan nilai 



APOA, yang pertama kali harus dilakukan adalah dengan menentukan nilai probabilitas terjadinya 

kesalahan untuk masing-masing faktor yang telah terindentifikasi. Dalam hal ini manajer produksi dan 

operator mesin di beri kebebasan dalam memberikan penilaian yang didasarkan atas pengalamanya 

masing-masing, dimana probabilitas yang di sediakan adalah 0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 

0,9; dan 1. Semakin sering faktor tersebut terjadi, maka semakin besar pula nilai probabilitas yang 

diberikan pada tiap-tiap faktornya.  
Setelah di dapatkan nilai besaran dari proporsi kesalahan (Assessed Proportion of Affect/APOA) 

lalu di cari nilai/besaran assessed effect dengan perhitungan menggunakan rumus 2.2 yang telah di 

jelaskan pada landasan teori. 

 

5. Menentukan Probability Of Failure. 

Langkah yang terakhir yaitu dengan menentukan besarnya nilai probabilitas masing-masing 

task/pekerjaan yang di lakukan operator dengan menggunakan rumus 2.3 pada landasan teori. 

Perhitungannya dan tabelnya dijelaskan pada 3 aktivitas yang memiliki probabilitas tertinggi sebagai 

berikut: 
a. Menyambung benang dengan benar. 

Berdasarkan nilai-nilai menyambung benang dengan benar yang didapatkan pada langkah-langkah 

sebelumnya maka probability of failure didapatkan dengan perhitungan 0,02 x (4 x 1,24 x 1,1) = 

0,1091. Perhitunganya dapat dilihat pada tabel 6. sebagai berikut: 

 

Tabel 6. Perhitungan Probabilitas Dalam Menyambung Benang Dengan Benar 

Generic Task E. Operasi rutin, sering dilakukan dan sudah terlatih 

Deskrepsi Aktivitas Operator Menyambung benang dengan benar 

Nominal Human Unreliability 0,02 

Error Producing Condition 
Total HEART 

effect 

Assessd 

Proportion 

Assessed 

effect 

8. Terjadi kelebihan kapasitas kerja 

(sibuk) 
6 0,6 4 

26. Tidak adanya cara untuk tetap 

mengawasi proses 
1,4 0,6 1,24 

31. Tidak memperhatikan instruksi 

kerja menyambung benang dengan 

benar 

1,2 0,5 1,1 

Probability Of Failure 0,1091 

 

b. Menyambung benang putus 

Berdasarkan nilai-nilai menyambung benang putus yang didapatkan pada langkah-langkah 

sebelumnya maka probability of failure didapatkan dengan perhitungan 0,02 x (4 x 1,16 x 1,12) = 

0,1039. Perhitunganya dapat dilihat pada tabel 7. sebagai berikut: 

 

Tabel 7. Perhitungan Probabilitas Dalam Menyambung Benang Putus. 

Generic Task E. Operasi rutin, sering dilakukan dan sudah terlatih 

Deskrepsi Aktivitas Operator Menyambung benang putus 

Nominal Human Unreliability 0,02 

Error Producing Condition 
Total HEART 

effect 

Assessd 

Proportion 

Assessed 

effect 

8. Terjadi kelebihan kapasitas kerja 

(sibuk) 
6 0,6 4 



26. Tidak adanya cara untuk tetap 

mengawasi proses 
1,4 0,4 1,16 

31. Tidak memperhatikan waktu target 

patrol dan  waktu target menyambung 

benang 

1,2 0,6 1,12 

Probability Of Failure 0,1039 

 

 

c. Mengganti Roving. 

Berdasarkan nilai-nilai mengganti roving yang didapatkan pada langkah-langkah sebelumnya maka 

probability of failure didapatkan dengan perhitungan 0,02 x (4 x 1,2 x 1,08) = 0,1037. 

Perhitunganya dapat dilihat pada tabel 8. sebagai berikut: 

 

Tabel 8. Perhitungan Probabilitas Dalam Mengganti Roving. 

Generic Task E. Operasi rutin, sering dilakukan dan sudah terlatih 

Deskrepsi Aktivitas Operator Mengganti Roving 

Nominal Human Unreliability 0,02 

Error Producing Condition 
Total HEART 

effect 

Assessd 

Proportion 

Assessed 

effect 

8. Terjadi kelebihan kapasitas kerja 

(sibuk) 
6 0,6 4 

26. Tidak adanya cara untuk tetap 

mengawasi proses 
1,4 0,5 1,2 

31. Tidak memperhatikan cara 

mengganti roving dengan benar 
1,2 0,4 1,08 

Probability Of Failure 0,1037 

 

Langkah yang sama dilakukan untuk perhitung HEP aktivitas operator dalam membersihkan 

lapping, menyendirikan dan memberi tanda status pada roving dan benang yang cacat serta mengambil 

penuma waste minimal 2 kali per shift. 

Sesuai dengan hasil perhitungan yang ditunjukan pada tabel-tabel diatas, maka probability of 

failure dari tiap-tiap task/pekerjaan operator mesin ring yarn dapat di tunjukan dalam tabel 9. sebagai 

berikut: 

 

 Tabel 9. Probabilitas Task/Pekerjaan Operator Mesin Ring Yarn. 

Task Operator  Nilai Keandalan 

A. Menyambung Benang Putus. 0,1039 

B. Mengganti Roving. 0,1037 

C. Membersihan Lapping. 0,0877 

D. Menyambung Benang Dengan Benar. 0,1091 

E. Roving dan Benang Cacat Di Sendirikan dan Di beri Tanda Status. 0,0696 

F. Penuma Waste Diambil Minimal 2 kali per shift. 0,0720 

 

ANALISA 

Dari hasil perhitungan human error probability (HEP) menunjukan hasil nilai HEP operator 

mesin ring yarn berkisar antara 0,3570 (operator 9) sampai 0,7821 (operator 6), dengan rata-rata 



probabilitas kesalahan terbesar adalah pada aktivitas menyambung benang dengan benar. Angka tersebut 

menunjukan operator yang melakukan kesalahan kerja dari semua aktivitas dalam mengawasi dan 

menjalankan mesin adalah operator 6 dan yang paling rendah dalam melakukan kesalahan aktivitasnya 

adalah operator 9. Angka ini menunjukan kesalahan operator dalam melakukan aktivitasnya cukup tinggi. 

Nilai HEP yang berbeda-beda ini juga menunjukan beban kerja yang berbeda dari semua operator selain 

posisi kerja mereka dalam mengawasi mesin juga berbeda, misalnya pada operator 9 kesalahan kerjanya 

paling rendah dikarenakan operator 9 mengawasi mesin A22, A23, A24 dan B22, B23, B24 yang letaknya 

sangat mudah untuk diawasi oleh leader operator maupun manajer karena layout mesin ini berada di jalur 

utama keluar masuk unit dan juga berdekatan dengan office spinning 1 sehingga operator merasa terawasi 

secara terus menerus, selain itu hal ini terjadi juga dimungkinkan karena temperatur di area mesin yang 

diawasi oleh opertor 9 berbeda dengan temperatur area mesin yang diawasi oleh operator lain, di area 

mesin yang diawasi oleh operator 9 temperaturnya tidak sepanas temperatur di tengah area mesin karena 

di samping area mesin yang diawasi operator 9 terdapat jalur keluar masuk unit yang cukup lebar sehingga 

sirkulasi udara di area paling bagus dari pada di area mesin operator lain. Ini berbanding terbalik dengan 

operator 6, 7 ataupun 4 yang tempatnya berada di tengah layout area mesin ring yarn unit spinning 1, 

sehingga temperatur di area ini juga yang paling panas dibanding temperatur di area mesin lain disamping 

pegawasan di area ini yang tidak begitu efektif dan membuat operator merasa kurang diawasi sehingga 

kinerja mereka juga kurang bagus karena kurangnya pengawasan. jadi secara keseluruhan nilai HEP yang 

menunjukan kesalahan operator dalam melakukan aktivitasnya cukup tinggi ini disebabkan karena karena 

faktor lingkungan yang tingkat temperaturnya begitu panas dan kebisingan yang mengagnggu kinerja dari 

operator juga disebabkan karena kompleksnya aktivitas yang dilakukan operator yang menyebabkan 

beban kerja pengawasan mesin yang tinggi.  

Berdasarkan hasil dari perhitungan human error probability (HEP) dan dengan metode human 

error assessment and reduction technique (HEART) potensi kegagalan pada aktivitas menyambung 

benang dengan benar merupakan aktivitas paling kritis dengan nilai probabilitas gagal sebesar 0,3383 

dalam perhitungan HEP dan 0,1091 dalam perhitungan HEART. Dalam HEART, nilai ini memberi 

gambaran bahwa dari 1000 kejadian menyambung benang dengan benar, dalam perhitungan HEP operator 

melakukan 338 kali kesalahan dan 109 kali menurut perhitungan HEART. Angka tersebut menunjukan 

kesalah operator dalam menyambung benang dengan benar cukup tinggi, hal ini dapat mengakibatkan 

ketidakrataan pada produk benang dan juga produk benang akan berbulu. Kesalahan operator dalam 

menyambung benang tidak sesuai dengan instruksi kerja ini lebih disebabkan ketidakmampuan dalam 

mengawasi jalanya proses pada masing-masing mata pintal secara kontinyu karena adanya beban 

tanggung jawab atau beban kerja pengawasan 2592 mata pintal untuk yang mengawasi 6 mesin dan 2160 

mata pintal untuk yang mengawasi 5 mesin, sehingga operator kebanyakan melakukan tindakan di luar 

instruksi kerja untuk mengejar waktu target patrol/mengawasi mesin-mesin, selain itu disebabkan juga 

pengawasan yang kurang efektif pada tiap-tiap operator sehingga peluang operator bekerja di luar 

instruksi kerja terbuka padahal mereka tau bahwal hal itu akan berpengaruh pada kualitas produk benang. 

Namun demikian titik permasalahan kegagalan task ini adalah karena beban kerja atau aktivitas kerja 

operator yang cukup kompleks dilihat dari pengawasan mata pintal yang cukup banyak untuk tiap-tiap 

operator. 

Dalam perhitungan HEP, aktivitas menyambung benang putus memiliki probabilitas kegagalan 

0,1789 dan dalam perhitungan dengan metode HEART 0,1039. Nilai didalam perhitungan tersebut juga 

memberi gambaran dari 1000 kejadian menyambung benang putus terdapat 179 kali dalam perhitungan 

HEP operator mengalami kegagalan dan 104 kali dalam perhitungan HEART, nilai tersebut juga 

menunjukan kegagalan menyambung benang putus yang cukup tinggi. Kondisi ini dimungkinkan karena 

kompleksitas kerja operator yang tinggi atau aktivitas operator yang beragam, berkaitan dengan 

pengawasan 5 sampai 6 mesin secara pararel. kegagalan operator dalam menyambung benang juga 

disebabkan karena kondisi mesin yang part-partnya untuk menunjang dalam menyambung benang putus 

banyank yang rusak dan sudah tidak bisa digunakan sesuai fungsinya lagi kurang diperhatikan, yaitu 

banyaknya rem spindel yang rusak tapi tidak segera diganti dan di perbaiki padahal rem spindel 

merupakan komponen mesin yang harus digunakan operator sebagai salah satu langkah untuk 

menyambung jika terjadi putus benang, selain itu kegagalan dalam menyambung benang putus juga 

disebabkan oleh ketinggian rem spindel yang cukup sulit dijangkau oleh operator sehungga menyebabkan 



kegagalan atau pengulangan dalam penyambungan benang. Kegagalan dalam menyambung benang ini 

akan mengakibatkan banyaknya sambungan pada benang dan menyebabkan ketidakrataan pada benang. 

Aktivitas mengganti roving dalam perhitungan HEP dan dengan metode HEART memiliki 

probabilitas kegagalan 0,0336 dan 0,1037. Nilai  tersebut juga berarti sama dalam analisa sebelumnya, 

yaitu memberi gambaran dari 1000 kejadian menyambung benang putus terdapat 37 kali dalam 

perhitungan HEP operator mengalami kegagalan dan 104 kali dalam perhitungan HEART. Dalam 

perhitungan HEP angka tersebut menunjukan kesalahan operator dalam mengganti roving yang sedang 

dan dalam perhitungan metode HEART menunjukan kesalahan yang cukup tinggi. Ini terjadi karena 

operator tidak memperhatikan instruksi kerja yang benar dalam mengganti roving, operator yang tidak 

memperhatikan instruksi kerja dalam mengganti roving akan menyebankan menyebabkan roving berbulu 

karena roving akan bersinggunan dengan besi/mungkin uluran roving lain dan ini akan menurunkan 

kualitas benang karena jika roving berbulu benang kemungkinan besar pasti juga akan berbulu. Selain itu 

operator yang tidak memperhatikan instruksi kerja dalam mengganti roving maksimal 3 lapis gulungan 

juga akan menyebabkan tidak maksimalnya proses produksi karena tidak bisa memanfaatkan bahan baku 

dengan semaksimal mungkin, karena bahan baku yang masih tertinggal di roving tersebut oleh operator 

yang bertugas akan di bersihkan dan pada akhirnya di bawa lagi ke tempat mesin AOB dimana proses 

pertama kali terhadap bahan baku dilakukan atau dengan kata lain sisa roving tersebut di proses ulang 

bersama bahan baku lagi. 

Aktifitas membersihkan lapping memiliki probabilitas 0,1080 pada perhitungan HEP dan 0,0877 

pada perhitungan HEART. Seperti analisa pada task lain ini juga memberi gambaran dari 1000 kejadian 

menyambung benang putus terdapat 108 kali kesalah dalam perhitungan HEP dan 87 kali operator 

mengalami kegagalan dalam perhitungan HEART, angka ini juga menunjukan bahwa kesalah operator 

dalam membersihkan lapping juga cukup tinggi. Kesalahan dalam membersihkan lapping kebanyakan 

disebabkan karena beban kerja yang cukup kompleks dari operator, selain itu aktifitas ini juga agak rumit 

karena operator harus menemukan letak lapping pada setiap spare part penyuapan dan penggulungan, 

serta kejadian lapping tersebut sering terjadi pada top dan bottom roll serta apron, sehingga operator 

kurang bersih dalam membersihkan waste pada saat membersihkan lapping. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakaukan terhadap operator mesin ring yarn serta 

analisis setelah dilakukan pengolahan data, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Spinning merupakan unit dari PT. Dan Liris yang merupakan unit produksi untuk mengolah kapas 

menjadi benang dengan jenis cutton dengan beberapa tahapan proses yang dijalankan dan dikontrol 

oleh operator. Disini terjadi hubungan manusia-mesin yang ini akan menyebabkan terjadinya 

penyimpangan kualitas benang sering muncul, selain itu penyimpangan kualitas yang terjadi pada 

tahap ini tidak bisa di proses ulang. 

2. Penyebab terjadinya penyimpangan kualitas benang karena operator mesin ring yarn, disebabkan 

kesalahan operator dalam melaksanakan instruksi kerja, diantaranya kesalahan dalam menyambung 

benang putus, mengganti roving, membersihkan lapping dan menyambung benang dengan benar. 

Kesalahan dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas tersebut dapat menyebabkan ketidakrataan pada 

benang dan juga benang berbulu. 

3. Probabilitas tingkat keandalan operator HEP (Human error probability) dapat diketahui dengan nilai 

berkisar antara 0,35702 (operator 9) sampai 0,78219 (operator 6), dengan rata-rata probabilitas 

kesalahan terbesar adalah pada aktivitas menyambung benang dengan benar dengan nilai 0,3383 dan 

kesalahan terkecil pada aktivitas roving dan benang cacat disendirikan dan diberi tanda status serta 

pada aktivitas penuma waste diambil minimal 2 kali per shift dengan nilai 0. Angka tersebut 

menunjukan operator yang melakukan kesalahan kerja dari semua aktivitas dalam mengawasi dan 

menjalankan mesin adalah operator 6 dan yang paling rendah dalam melakukan kesalahan aktivitasnya 

adalah operator 9. Hal ini menunjukan kesalahan operator dalam melakukan aktivitasnya cukup tinggi 

karena keandalan operator juga cukup rendah. 

4. Dari hasil perhitungan dengan metode HEART diperoleh nilai probabilitas task operator dalam 

melakukan pekerjaanya dengan nilai terbesar 0,1091 pada aktivitas menyambung benang dengan benar 

dan nilai terkecil 0,0696 pada aktivitas roving dan benang cacat di sendirikan dan diberi tanda status. 



5. Menurut hasil perhitungan dan pengamatan, kesalahan kerja operator tersebut disebabkan karena 

beban kerja yang cukup tinggi, kondisi mesin yang part-partnya banyak yang rusak dan tidak dapat 

digunakan lagi sesuai fungsinya, dan juga lingkungan kerja yang kurang kondusif seperti suhu dan 

kebisingan.   

6. Usulan pebaikan yang disarankan untuk perbaikan sistem berkaitan dengan human error operator 

mesin ring yarn antara lain adalah training motivasi bagi operator, pelatihan secara berkala untuk 

operator ring yarn, melakukan evaluasi kinerja operator, merubah atau merotasi posisi operator dalam 

mengawasi mesin dengan jadwal yang jelas untuk mengurangi beban kerja operator, peningkatan 

pengawasan oleh leader ring yarn, pemberian sangsi pada operator yang snapnya tinggi,  penilaian 

prestasi operator, dengan tingkat kebisingan yang begitu tinggi operator diwajibkan memakai ear plug, 

serta memperbaiki komponen-komponen mesin yang rusak dan aus seperti rem spindel dan 

sebagainya. 

Saran 
Besarkankan penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa saran antara lain: 

1. Dengan metode Human Reliability Assessment (HRA) penelitian yang dihasilkan dapat digunakan 

sebagai masukan untuk dibuat penjadwalan kerja, supaya bisa meminimalkan dan mengatur beban 

kerja pekerja, sehingga resiko terjadinya human error dapat diminimalkan.   

2. Sebaiknya dalam melakukan penelitian dengan metode Human Reliability Assessment (HRA), 

pengambilan data dilakukan secara berkelompok supaya data lebih teliti dan mengefisienkan waktu 

penelitian. 

3. Penyesuaian jumlah karyawan yang proporsional untuk masing unit kerja, agar tidak terjadi overload 

kerja karyawan, sehingga bisa mengurangi resiko terjadinya human error.  

4. SOP atau instruksi kerja sebaiknya dipasang di masing-masing unit stasiun kerja sebagai upaya untuk 

meminimalkan kesalahan operator dalam melakukan pekerjaanya. 
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