
LAMPIRAN 1 
   

Tabel dampak kegagalan (Severity) 
   
   

Ranking Efek Kriteria 
1 Tidak Ada Tidak ada pengaruh. 
2 Sangat Minor Item tidak sesuai. Cacat dilihat oleh konsumen tertentu. 
3 Minor Item tidak sesuai. Cacat dilihat oleh sebagian konsumen. 
4 Sangat Rendah Item tidak sesuai. Cacat dilihat oleh kebanyakan konsumen.
5 Rendah Item dapat dioperasikan, tetapi kenyamanan item 
    mengalami penurunan. Konsumen merasa agak kecewa. 
6 Sedang Item dapat dioperasikan, tetapi kenyamanan item 
    tidak ada. Konsumen merasa tidak senang. 
7 Tinggi Item dapat dioperasikan, tetapi ada penurunan tingkat 
    performansi. Konsumen kecewa. 
8 Sangat Tinggi Item tidak bisa dioperasikan, dengan kehilangan fungsi 
    utamanya. 
9 Berbahaya  Pengaruh buruk yang sangat tinggi ketika mode kegagalan
  dengan  mempengaruhi keselamatan dari operasi dan atau ber- 
  peringatan tentangan dengan peraturan pemerintah dengan peringatan.

10 Berbahaya  Pengaruh buruk yang sangat tinggi ketika mode kegagalan
  tanpa mempengaruhi keselamatan dari operasi dan atau ber- 
  peringatan tentangan dengan peraturan pemerintah tanpa peringatan. 
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Tabel Kemungkinan Kegagalan  (Occurrence) 
   
   

Ranking Kemungkinan Kegagalan Angka Kemungkinan Kegagalan
Tidak Ada : Kegagalan tidak1 

mungkin terjadi 
≤ 1 dalam 1.500.000 

2 Rendah : Kegagalan sangat 1 dalam 150.000 
3 sedikit terjadi 1 dalam 15.000 
4 Sedang : Kegagalan kadang- 1 dalam 2.000 
5 kadang terjadi 1 dalam 400 
6   1 dalam 80 
7 Tinggi : Kegagalan berulang- 1 dalam 20 
8 ulang terjadi 1 dalam 8 
9 Sangat Tinggi : Kegagalan 1 dalam 3 
10 hampir tidak bisa dihindarkan ≥ 1 dalam 2 
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Tabel Kemudahan Mendeteksi (Detectability) 
   
   

RankingKemampuan Deteksi Kriteria Deteksi oleh Kontrol Kualitas 
Hampir pasti bahwa kontrol akan mendeteksi1 Hampir Pasti 

penyebab potensial kegagalan. 
Kemungkinan sangat tinggi kontrol akan men-2 Sangat Tinggi 

deteksi penyebab potensial kegagalan. 
Kemungkinan tinggi kontrol akan mendeteksi3 Tinggi 

penyebab potensial kegagalan. 
Kemungkinan agak tinggi kontrol akan men- 4 Agak tinggi 

deteksi penyebab potensial kegagalan. 
Kemungkinan sedang kontrol akan mendeteksi5 Sedang 

penyebab potensial kegagalan. 
Kemungkinan rendah kontrol akan mendeteksi6 Rendah 

penyebab potensial kegagalan. 
Kemungkinan sangat rendah kontrol akan men-7 Sangat Rendah 

deteksi penyebab potensial kegagalan. 
Kemungkinan kecil kontrol akan mendeteksi 8 Kecil 

penyebab potensial kegagalan. 
Kemungkinan sangat kecil kontrol akan men-9 Sangat Kecil 

deteksi penyebab potensial kegagalan. 
Kontrol tidak akan dapat mendeteksi penye- 10 Sangat Tidak Pasti

bab potensial kegagalan. 
   
Sumber : elmar.com (diterjemahkan dari bahasa Inggris) 

 

 

 

 

 

 
 
 



 


