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Abstrak. Dalam proses utama perakitan mobil, build in quality adalah salah satu hal yang paling 
diperhatikan. Pada proses perakitan mobil salah satu masalah besar yang timbul adalah pada proses repair 
sehingga dapat berdampak pada OK Ratio dalam KPI perusahaan. Untuk memenuhi KPI perusahaan yang 
tinggi maka kesalahan proses yang berdampak pada long time repair merupakan faktor utama yang harus 
ditanggulangi.Karya tulis ini membahas mengenai perancangan alat sistem Pokayoke untuk menangani 
masalah yang terjadi pada proses perakitan Smart Key di PT. XYZ. Berdasarkan data yang ada operator telah 
melakukan 7 kali kesalahan selama periode Oktober 2017 sampai Maret 2018. Untuk mendapatkan hasil 
perancangan yang optimal dilakukan perancangan dengan menggunakan metode diagram French, kemudian 
dikembangkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan. Hasil dari penelitian didapatkan bahwa kesalahan 
terjadi karena tidak adanya alat untuk membuat operator itu tidak melakukan kesalahan. Untuk itu penulis 
merancang 2 alat pokayoke yang dirancang dengan menggunakan sensor yang outputnya memberikan signal 
ke system yang sudah terintegrasi dengan seluruh assembly system yang ada di PT. XYZ, sehingga ketika 
operator melakukan kesalahan maka line produksi akan berhenti. 
Kata kunci: Build in Quality, Pokayoke, Assembly system. 

 
1. PENDAHULUAN 

Persaingan global di bidang manufacturing otomotif dewasa ini semakin ketat. Tuntutan terhadap kualitas 
tinggi dan lead time part process singkat mutlak diperlukan demi menjaga kepuasan pelanggan terhadap 
produk yang dipesan. Hal ini memberikan konsekuensi pada setiap perusahaan untuk selalu mengevaluasi 
dan mengadakan perbaikan terus menerus terhadap standar kerja yang ada, untuk jaminan mutu dan waktu 
pembuatan yang lebih singkat. 

Untuk merakit menjadi sebuah mobil, kualitas part preparation dan urutan perakitan sangat berperan 
penting untuk menghasilkan produk tanpa cacat. Jika terjadi kesalahan dalam pemasangan atau ada salah 
pasang part dapat mengakibatkan mobil yang dirakit cacat. Saat ini di PT.XYZ pelaksanaan proses perakitan 
sangat bergantung pada kinerja manusia/ operator, dikarenakan belum semua proses menggunakan 
automation sistem atau robot. 

Urutan kerja setiap pekerja/ operator dalam melakukan perakitan sebuah vehicle diatur berdasarkan 
istruksi berupa kertas kerja yang berisi kode part (Harigami) atau manual instruction. Namun dengan proses 
manual tersebut, tidak jarang operator melakukan kesalahan pemasangan yang berpotensi membuat problem 
atau cacat yang dapat terus berlangsung hingga proses selanjutnya. 

Dengan me-refer motto Toyota yakni “tidak membuat, tidak menerima, dan tidak meneruskan cacat” 
maka diperlukan fasilitas Pokayoke untuk menghindari cacat yang dapat lolos ke proses selanjutnya. Fungsi 
Pokayoke dalam hal ini adalah sebagai sinyal untuk mengingatkan dan memberitahukan operator supaya 
tidak salah dan lupa pasang part di sebuah pos tertentu yang memiliki variasi part yang banyak. 

Penulis melakukan penelitian di pos pemasangan Smart Key yang aktualnya pos ini adalah paling kritikal 
untuk diteliti dikarenakan seringnya terjadi kesalahan operator. Sehingga hal ini menyebabkan unit mobil 
cacat dan harus dilakukan proses repair yang membutuhkan waktu yang cukup lama, karena harus membuka 
bagian Instrument Panel. Proses repair pada instalasi Smart Key memerlukan waktu repair dengan rata-rata 
200 menit dengan jumlah 2 operator  repair.  

Salah satu metode yang dapat digunakan dalam melakukan perbaikan atas permasalahan tersebut adalah 
Pokayoke. Pokayoke merupakan suatu konsep untuk merancang produk atau proses sehingga kesalahan 
tersebut dapat mudah dideteksi dan diperbaiki. Prinsip Pokayoke menekankan pada pencegahan kesalahan 
agar zero deffect dapat terwujud. Pencegahan kesalahan dapat dicapai dengan inspeksi 100% oleh operator 
pada saat pemprosesan berlangsung. 
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Grafik 1.1 Jumlah problem pemasangan part Smart Key 

Sumber: Plant administration division 

 

Salah satu metode yang dapat digunakan dalam melakukan perbaikan atas permasalahan tersebut adalah 
Pokayoke. Pokayoke merupakan suatu konsep untuk merancang produk atau proses sehingga kesalahan 
tersebut dapat mudah dideteksi dan diperbaiki. Prinsip Pokayoke menekankan pada pencegahan kesalahan 
agar zero deffect dapat terwujud. Pencegahan kesalahan dapat dicapai dengan inspeksi 100% oleh operator 
pada saat pemprosesan berlangsung.  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 
a. Mengetahui banyak kesalahan yang terjadi yang dilakukan operator yang di plant. 
b. Mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kesalahan tersebut 
c. Berhasil mendapatkan perancangan alat untuk solusi terbaik agar masalah ini tidak terjadi lagi di masa 

yang akan datang. 

 
2. LANDASAN TEORI 
A. Pokayoke 

Kata “Pokayoke” berasal dari bahasa Jepang yang artinya adalah mencegah kesalahan yang dikarenakan 
oleh  kecerobohan oleh tenaga kerja manusia. Menurut konsep Pokayoke, pada dasarnya sifat manusia adalah 
pelupa dan cenderung untuk berbuat salah. Konsep Pokayoke ini pertama diperkenalkan sekitar tahun 1960-
an oleh Shigeo Shingo yang merupakan bagian dari sistem produksi Toyota (Toyota Production Sistem). 
Poka: Poka Misu yang berarti kesalahan yang dikarenakan kecerobohan (Careless Mistakes), Yoke: Yokeru 
yang berarti menghindari (avoid). Pokayoke adalah suatu teknik untuk mengatasi dan menghindari kesalahan 
sederhana yang dikarenakan oleh manusia atau pekerja tersebut (Human Error) di tempat kerja dengan cara 
mencegahnya langsung dari akar penyebab (rootcause) kesalahan dan menarik perhatian khusus dalam suatu 
pekerjaan atau tugas sehingga tidak memiliki kemungkinan untuk membuat kesalahan [5]. 

Tujuan dari penerapan metode Pokayoke adalah untuk: 
1. Mengurangi atau menghilangkan inspeksi 100% 
2. Tidak ada kesempatan untuk melakukan kesalahan 
3. Mencegah terjadinya kecacatan atau kerusakan dari sumbernya 
4. Mengurangi ketergantungan kepada tenaga manusia untuk melakukan deteksi 
5. Zero Defect (Nol Kerusakan) 

B. Remote Sinyal Torque Wrench FH256MC 
Remote Sinyal ini merupakan kombinasi dengan Tohnichi Torque Wrench dan dapat mengirimkan sinyal 

pengencangan yang komplit melalui gelombang radio dan merupakan alat yang fleksibel dimana tanpa 
menggunakan kabel dalam penggunaanya. 

Adapun keistimewaan dari alat ini adalah sebagai berikut: 
1. FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) 

Dengan menggunakan aplikasi gelombang radio seperti Bluetooth, sinyal radio dapat menerima dan 
megirimkan data dengan kecepatan tinggi. Jika terjadi gangguan atau interference dengan peralatan radio 
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lain yang memiliki frekuensi yang sama, frekuensi secara otomatis berpindah untuk membuat 
kemungkinan mendapatkan data yang lebih dapat diandalkan. 

2. Dapat bekerja bersamaan dengan 256 Transmiter, Model konvensional bekerja dengan waktu yang sama 
hanya memungkinkan untuk jumlah 12 Transmiter. Dengan model ini mengadopsi dari FHSS dapat 
menjangkau hingga 256 transmitter dalam waktu yang bersamaan. 

3. Biaya pemeliharaan yang murah 
Dibanding dengan model konvensional, tipe ini dapat mensupport setting hingga semua grup (256 
model). 

4. Cara setting yang mudah 
Tanpa membuka transmiter dari toolss atau membuka receiver panel, grup ID dapat di setting dan di 
check menggunakan alat setting wirreless. 

5. Umur baterai hingga 480 ribu tembakan 
Penggunaan baterai model alkaline memberikan 3600 tembakan setiap hari untuk 6 bulan atau lebih (22 
hari kerja/ bulan) 

6. Menggunakan frekuensi yang umum 2,4 GHz time) 
 
C. Light Curtain Sensor (Sensor Tirai Cahaya) 

Sensor Tirai Cahaya adalah perangkat opto-elektronik yang digunakan untuk melindungi personil di 
sekitar mesin pemindah yang berpotensi menimbulkan bahaya, seperti mesin press, winder dan palletisers. 
Sensor Tirai Cahaya dapat digunakan sebagai alternatif penghalang mekanis dan bentuk pendeteksian mesin 
tradisional lainnya. Dengan mengurangi kebutuhan akan penghalang, tirai pengaman cahaya ini dapat 
meningkatkan kemampuan pemeliharaan peralatan yang mereka jaga. Efisiensi mesin juga dapat diperbaiki 
dengan menggunakan tirai pengaman cahaya, misalnya memungkinkan akses yang lebih mudah untuk 
prosedur semi otomatis. 

Sensor Tirai cahaya masuk dalam kategori peralatan yang dikenal sebagai perangkat pendeteksi. Tirai 
Cahaya ini dipasok sebagai pasangan dengan pemancar dan penerima. Pemancar memproyeksikan 
serangkaian sinar inframerah paralel ke penerima yang terdiri dari sejumlah sel fotolistrik. Ketika sebuah 
benda memecah satu atau lebih sinar, sinyal berhenti dikirim ke peralatan yang dijaga. Balok cahaya yang 
dipancarkan dari pemancar diurutkan, satu demi satu, dan berdenyut pada frekuensi tertentu. Penerima 
dirancang untuk hanya menerima pulsa dan frekuensi spesifik dari pemancar. Hal ini memungkinkan 
penolakan terhadap cahaya inframerah palsu dan dengan demikian meningkatkan kesesuaiannya sebagai 
komponen dalam sistem keamanan. 
Berikut adalah kelebihan dari sensor tirai cahaya: 
1. Simpel dalam pemasangan 
2. Memiliki pelindung terhadap benturan 
3. Tidak ada zona mati 
 

D. Global Pokayoke (FPC1100) 
Global Pokayoke ini di desain secara khusus untuk sistem Pokayoke secara Global oleh induk perusahaan 

dari PT. XYZ (Jepang), desain ini menentukan jumlah dari part yang dikencangkan pada proses perakitan 
dan memberikan keluaran/ output beberapa fungsi seperti yang dijelaskan dibawah ini:  
1. Pengecekan data berdasarkan urutan unit  
2. Mengambil data terhadap jumlah yang harus di proses 
3. Mendapatkan jumlah tersisa yang harus di proses 
4. Memberikan sinyal untuk menghentikan line produksi (Line Stop) ketika proses belum selesai hingga 

akhir Pos. 
5. Meminta Intruksi data 
6. Membuat penilaian terhadap OK / NG proses. 
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3.   METODE PENELITIAN 
A. Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gambar 3.1 Diagram Alir Perancangan 

Kebutuhan dari operator dibagi atas beberapa kegiatan, dimulai dari penemuan masalah, 
identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan, studi literatur dan studi lapangan. Berikut adalah 
layout secara keseluruhan sistem pokayoke smart key yang sudah ada di PT. XYZ 
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START

Operator Deteksi Tanda 
Khusus Pada Mobil

Operator Install Part

END

Operator Ambil  Part Smart 
Key

Operator Check Hasil 
Pemasangan Part

 
Gambar 3.2 Alur kerja proses perakitan part untuk part Smart Key di PT. XYZ 

 
Garis merah menandakan setiap batas pada pos line produksi, untuk jaraknya sekitar 5,7 meter dan waktu 

untuk melakukan pekerjaan di setiap po line produksi adalah maksimal 1.5 menit (90 detik). Di beberapa pos 
ada satu perangkat Pi Box dan Tower Lamp. Pi Box berfungsi sebagai jembatan penghubung data server, 
proses pemasangan, dan memberikan umpan balik baik kepada conveyor, kontrol panel maupun kepada data 
server sebagai bentuk monitoring dan pencatatan hasil proses berupa data pada server. Tower lamp sebagai 
tanda atau indikator bahwa sistem yang dibuat bisa berjalan dengan baik dan juga sekaligus memberikan 
sinyal kepada operator untuk melakukan pekerjaan yang telah di atur sebelumnya. 

Setelah peneliti melakukan genba ke tempat pemasangan instrument panel tersebut, fungsi dari sistem 
kerja ini tidak tersedia. Hal inilah yang penulis jadikan dasar untuk melakukan penelitian dan pembuatan 
tugas akhir ini. Terntunya data penelitian ini akan penulis gunakan sebagai laporan dan proposal kepada 
perusahaan PT.XYZ 

4. PEMBAHASAN DAN HASIL PERANCANGAN 

4.1 Flow Proses Improvement 

Penentuan kebutuhan terbagi atas beberapa kegiatan, yaitu penemuan masalah, identifikasi masalah, 
perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, studi literatur dan studi lapangan. Berikut adalah layout secara 
keseluruhan sistem Pokayoke Smart Key yang sudah ada di PT.XYZ; 
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Gambar 4.1 Flow process Pemasangan Smart Key Saat ini 

 
Dari data Gambar 4.1 ini kita dapat melihat bahwa operator  hanya melakukan pekerjaan dengan manual, 

namun cara ini tidak lah efektif, mengingat banyaknya jenis mobil yang dibuat di PT.XYZ dan benyaknya 
special part pada mobil-mobil jenis tertentu, Untuk itu penulis melakukan dan membuat perancangan untuk 
flow process baru seperti dibawah ini; 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 4.2 Improvement Sistem Pokayoke Pemasangan Smart Key 

Improvement proses diatas adalah ditambahkan nya pokayoke system dalam flow process yang sudah ada 
saat ini. Tentunya pokayoke system tersebut tidak mengubah flow process dan rule yang sudah ada 

Proses sistem kerja pada Tugas Akhir ini ditunjukan dengan aliran informasi sebagai berikut; 
a. Data digital dari system perencanaan produski akan disambungkan ke global pokayoke system dan  akan 

teregister di PI BOX sebagai tanda bahwa perlunya pemasangan Smart Key atau tidak pada mobil 
tersebut 
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b. Data dari PI BOX mengaktifkan kerja kontrol panel untuk memberikan 2 perintah yakni mengambil part 
Smart Key dan memasangnya pada unit. 

c. Sensor memberikan feedback ke kontrol panel jika 2 perintah tersebut sudah dilaksanakan dan 
melanjutkan sequence program yang sudah ditentukan 

d. Kontrol panel akan memberikan sinyal terhadap operator dengan cara menyalakan lampu pada tower 
lamp 

e. PI BOX memberikan sinyal kepada conveyor sehingga conveyor tetap berjalan atau berhenti 
 

4.2 Proses Desain Menggunakan Inventor- Software dan Cara Kerja dari Pokayoke 
Seperti yang telah dijelaskan pada penjelasan diatas maka proses improvement proses ada 2 bagian. 

Berikut cara kerja detail perkomponen; 

A. Rangkaian Pick-up Box dan Sensor 

 
Gambar 4.3 . Rangkaian Pick-up Box dan Sensor (Pokayoke No. 1) 

 
1. Box Penyimpanan 

Dengan dimensi yang terlah disesuaikan oleh perancang dengan part yang ada, maka part tersebut bisa 
menampung Smart Key sebanyak 36 pcs 

2. Sensor Tirai Cahaya 
Sebagai sensor untuk memberikan sinyal ke receiver dan akan menghidupkan lampu indikator melalui 
kerja PI Box dan Kontrol Panel 

 
B. Smart Key Installation Pokayoke 

1. Piston pendorong Smart Key 

Sebagai alat pendorong part Smart Key ke vehicle 
2. Spring pengatur kedalaman piston 

Spring ini akan membuat piston kembali lagi ke posisi awal setelah melakukan penekanan sebesar 1 
Newton. 1 Newton tekanan akan di konversikan oleh panjang antara piston pendorong dengan piston 
penghubung sinyal ke push button 

3. Rumah piston dan spring pengatur kedalaman 

Sebagai rumah dari piston penekan dan stopper spring 
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Gambar 4.4 Smart Key Installer Pokayoke 

 
4. Piston Penghubung Sinyal ke Push Botton 

Sebagi alat penerus tekanan untuk memberikan sinyal pada push button 
5. Rumah Piston Penghubung 

Sebagai rumah dan stopper dari piston penghubung 
6. Fuji Push Button 

Untuk menyalakan remote signal torque wrench setelah mendapatkan sinyal dari piston penghubung 
7. Bracket Penahan Remote Sinyal Torque Wrench FH256MC 

Bracket landasan untuk pemasangan Remote Sinyal Torque Wrench FH256MC pada rangkaian 
8. Remote Sinyal Torque Wrench FH256MC 

Pemberi sinyal ke rangkaian PI Box melalui receiver dan menyalakan lampu indikator pada rangkaian 
9. Handle 

Pemegang rangkaian pokayoke secara keseluruhan 

 
4.3 Sistem Kerja Keseluruhan (Setelah Improvement) 

Berikut adalah gambaran umum flow proses pemasangan Smart Key secara keseluruhan yaitu dengan 
adanya 2 alat pokayoke (A & B) yang bekerja dengan berkesinambungan dengan bantuan sensor tirai 
cahaya dan Remote Sinyal Torque Wrench FH256MC. 

- Pada saat vehicle yang tertanda harus dipasang Smart Key maka Tower-lamp#1 
akan menyala lampu merah tertanda bahwa operator harus mengambil part Smart Key di Box 
penyimpanan Smart Key 

- Pada saat Smart Key diambil maka sensor tirai cahaya akan memberikan sinyal 
ke PI Box dan akan menyalakan kontrol panel untuk merubah mematikan lampu merah pada Tower-
lamp#1 indikator menjadi lampu hijau 

- Ketika lampu hijau Tower-lamp#1 menyala maka secara bersamaan PI Box 
akan memberikan sinyal ke Tower-lamp#2 untuk menyalakan lampu merah, pertanda operator harus 
memasang part Smart Key pada vehicle 

- Operator akan memasang part Smart Key dengan menggunakan Pokayoke 
Tools yang ke-2, ketika penekanan pokayoke ada di 1 Newton maka Remote Signal Torque Wrench 
FH256MC akan memberikan sinyal ke receiver untuk menyalakan PI Box sehingga terhubung 
dengan kontrol panel dan akan menyalakan lampu hijau pada Tower-lamp#2 (Transducer dan 
Receiver akan di atur dengan IP No yang sama yaitu 10.1.0.1) 

- Setelah proses itu selesai maka system pokayoke ini akan mengulang cara 
kerjanya seperti semula 

- Jika operator tidak melakukan atau lupa untuk melakukan langkah diatas maka 
konveyor akan berhenti dan linestop 

- Jika kondisi linestop maka operator harus melakukan langkah dari awal untuk 
menyalakan system kembali 
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Gambar 4.5 . Layout Sistem Keseluruhan Improvement Pokayoke Pemasangan Smart Key 

 
5. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian, pembahasan hasil temuan dan perancangan yang telah dipaparkan sebelumnya, 
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Kesalahan yang terjadi pada saat pemasangan smart key pada kendaraan yang dilakukan operator yang 
di plant adalah karena kurangnya alat pokayoke yang tersedia di plant tersebut 

2. Perancangan pokayoke ini penulis lakukan untuk menangani masalah tersebut. Ada dua alat pokayoke 
yang penulis rancang dalam pembuatan karya tulis ini. Pokayoke 1 dari varian 1 adalah alat pokayoke 
dimana fungsinya sebagai penekan part yang dilengkapi dengan sensor Tohnichi Torque Wrench system 
yang bisa membaca besar gaya dari penekanan part tersebut. Gaya tekan dari pokayoke ini harus tidak 
lebih dari 1 N untuk menghindari cacat pada part smart key dan tepat dudukannya. Pokayoke 2 adalah 
alat pokayoke yang berfungsi sebagai alat penyimpan dari part smart key, dimana alat pokayoke ini 
dilengkapi dengan light curtain sensor yang memungkinkan sensor tersebut akan bekerja ketika 
mendeteksi dari tangan operator yang masuk untuk mengambil part smart key tersebut 

3. Alat pokayoke tersebut di instal terintegrasi dengan seluruh system assembly di PT. XYZ yang telah di 
setting sebelumnya dengan system yang sudah baku dengan referensi dari indu perusahaan PT. XYZ 
tersebut. 
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