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BAB V 

 

 

PEMBAHASAN 

 

 

 

Pada bab ini berisi tentang pembahasan mengenai hasil dari penelitian yang sudah dilakukan. 

Penelitian dilakukan dengan cara mengidentifikasi secara langsung di lapangan atau lantai 

produksi serta diskusi dan tanya jawab dengan beberapa staff dan karyawan yang berada di 

lapangan. Tujuan penelitian yang berpedoman pada konsep DMAIC dari metode Six Sigma 

yang terdiri dari tahap pendefinisian (Define), tahap pengukuran (Measure), tahap analisa 

(Analyze), tahap perbaikan (Improve), dan tahap pengendalian (Control) diharapkan dapat 

terpenuhi pada bab ini dimana peningkatan performansi cacat produk dilakukan dengan 4 tahap 

yaitu Define, Measure, Analyze, dan Improve. 

 

5.1 Analisis Tahap Pendefinisian (Define) 

 

 

PT. Mutu Gading Tekstil merupakan salah satu perusahaan manufaktur 

pembuat benang dari bahan sintetis. Produk dari PT. Mutu Gading Tekstil sudah 

dipasarkan kurang lebih 25 negara di Asia, Afrika, Amerika, Australia, maupun Eropa, 

sedangkan untuk pemasaran di Indonesia sendiri PT. Mutu Gading Tekstil 

memberlakukan pembelian dalam jumlah yang besar, biasanya konsumen yang ingin 

membeli bisa datang langsung keperusahaan atau bisa melalui telepon. Sistem 

pengiriman di PT. Mutu Gading Tekstil dapat di bagi menjadi dua macam, yaitu dari 

konsumen sendiri yang menyiapkan angkutan untuk pengiriman atau pihak perusahaan 

yang menyiapkan kendaraannya, tentunya dengan tambahan biaya pengiriman.  

PT. Mutu Gading Tekstil selalu mengutamakan kualitas produknya agar 

menjadi perusahaan yang menciptakan produk dengan kualitas yang terbaik, dengan 

demikian perusahaan menginginkan setiap produk yang dihasilkan mempunyai kualitas 

yang baik dan sesuai standar, sehingga kualitas produk saat pengiriman ke luar negeri 

yang membutuhkan waktu lama mampu mempertahankan kualitasnya hingga ke tangan 
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konsumen. Tetapi kenyataannya masih ditemukan kecacatan yang terjadi pada produk 

benang yang akan dipasarkan tersebut, membuat perusahaan menjadi rugi biaya dan 

waktu. Sehingga pengendalian kualitas produk sangat penting sebelum produk 

dipasarkan. 

 

5.2 Analisis Tahap Pengukuran (Measure) 

5.2.1 Menentukan Critical To Quality (CTQ) 

 

 

Setelah melakukan pengamatan dan melakukan wawancara secara 

langsung dengan bagian Quality Control peneliti medapatkan 3 jenis 

karakteristik dalam kualitas atau Critical To Quality (CTQ) merupakan semua 

atribut-atribut yang sangat penting untuk diperhatikan karena berkaitan 

langsung dengan kebutuhan dan kepuasan konsumen. Dalam proses produksi 

benang PT. Mutu Gading Tekstil peneliti menemukan beberapa karakteristik 

kualitas atau Critical To Quality (CTQ) yang terdapat pada produksi produk 

benang yaitu, LOOP, Defect/ Steppy Winding (DW/SW), dan Dirty Package. 

 

5.2.2 Pengukuran Baseline Kerja 

 

 

       Pengukuran baseline kerja dilakukan terhadap produk benang sebagai 

tahap pertama dalam pengukuran yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, 

pembahasan pengukuran baseline kerja pada produk benang antara lain: 

1. Periode Desember 2015 

Pada periode Desember jumlah benang yang di lakukan pemeriksaan 

sebanyak 3.861.185 unit dan produk cacat sebanyak 25.168 unit. Sehingga 

pada periode Desember ini dapat diketahui memiliki kesempatan sebesar 

2172,74 produk cacat dalam satu juta kesempatan atau berada pada level 

sigma 4,35. 

2. Periode Januari 2016 

Pada periode Januari jumlah benang yang di lakukan pemeriksaan sebanyak 

1.916.330 unit dan produk cacat sebanyak 22.547 unit. Sehingga pada 
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periode Januari ini dapat diketahui memiliki kesempatan sebesar 3921,91 

produk cacat dalam satu juta kesempatan atau berada pada level sigma 4,16. 

3. Periode Februari 2016 

Pada periode Februari jumlah benang yang di lakukan pemeriksaan 

sebanyak 1.474.244 unit dan produk cacat sebanyak 18.267 unit. Sehingga 

pada periode Februari ini dapat diketahui memiliki kesempatan sebesar 

4130,25 produk cacat dalam satu juta kesempatan atau berada pada level 

sigma 4,14. 

4. Periode Maret 2016 

Pada periode Maret jumlah benang yang di lakukan pemeriksaan sebanyak 

1489.694 unit dan produk cacat sebanyak 1.137 unit. Sehingga pada periode 

Maret ini dapat diketahui memiliki kesempatan sebesar 773,95 produk cacat 

dalam satu juta kesempatan atau berada pada level sigma 4,67. 

5. Periode April 2016 

Pada periode April jumlah benang yang di lakukan pemeriksaan sebanyak 

529.168 unit dan produk cacat sebanyak 5.169 unit. Sehingga pada periode 

April ini dapat diketahui memiliki kesempatan sebesar 3256,05 produk 

cacat dalam satu juta kesempatan atau berada pada level sigma 4,22. 

6. Periode Mei 2016 

Pada periode Mei jumlah benang yang di lakukan pemeriksaan sebanyak 

854.381 unit dan produk cacat sebanyak 2.436 unit. Sehingga pada periode 

Mei ini dapat diketahui memiliki kesempatan sebesar 950,40 produk cacat 

dalam satu juta kesempatan atau berada pada level sigma 4,61. 

7. Periode Juni 2016 

Pada periode Juni jumlah benang yang di lakukan pemeriksaan sebanyak 

3.499.905 unit dan produk cacat sebanyak 36.848 unit. Sehingga pada 

periode Juni ini dapat diketahui memiliki kesempatan sebesar 3509,43 

produk cacat dalam satu juta kesempatan atau berada pada level sigma 4,20. 

8. Periode Juli 2016 

Pada periode Juli jumlah benang yang di lakukan pemeriksaan sebanyak 

2.193.120 unit dan produk cacat sebanyak 22.924 unit. Sehingga pada 

periode Juli ini dapat diketahui memiliki kesempatan sebesar 3483,23 

produk cacat dalam satu juta kesempatan atau berada pada level sigma 4,20. 

9. Periode Agustus 2016 
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Pada periode Agustus jumlah benang yang di lakukan pemeriksaan 

sebanyak 1.417.810 unit dan produk cacat sebanyak 15.961 unit. Sehingga 

pada periode Agustus ini dapat diketahui memiliki kesempatan sebesar 

3752,50 produk cacat dalam satu juta kesempatan atau berada pada level 

sigma 4,17. 

10. Periode September 2016 

Pada periode September jumlah benang yang di lakukan pemeriksaan 

sebanyak 591.062 unit dan produk cacat sebanyak 5.201 unit. Sehingga 

pada periode September ini dapat diketahui memiliki kesempatan sebesar 

2933,14 produk cacat dalam satu juta kesempatan atau berada pada level 

sigma 4,26. 

11. Periode Oktober 2016 

Pada periode Oktober jumlah benang yang di lakukan pemeriksaan 

sebanyak 641.206 unit dan produk cacat sebanyak 6.413 unit. Sehingga 

pada periode Oktober ini dapat diketahui memiliki kesempatan sebesar 

3333,82 produk cacat dalam satu juta kesempatan atau berada pada level 

sigma 4,21. 

12. Periode November 2016 

Pada periode November jumlah benang yang di lakukan pemeriksaan 

sebanyak 798.932 unit dan produk cacat sebanyak 4.140 unit. Sehingga 

pada periode November ini dapat diketahui memiliki kesempatan sebesar 

1727,31 produk cacat dalam satu juta kesempatan atau berada pada level 

sigma 4,42. 

 

5.2.3 Mengetahui Urutan CTQ Potensial 

 

 

    Urutan persentase dari CTQ pontesial yang telah dihitung untuk 12 

periode pada sebelumnya adalah sebagai berikut : 

1. Urutan pertama persentase CTQ potensial pada produk benang adalah 

LOOP dengan jumlah cacat yang terjadi 66.496 unit atau dipresentasikan 

sama dengan 40% dari total jumlah cacat. 
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2. Urutan kedua persentase CTQ potensial pada produk benang adalah DIRTY 

PACKAGE dengan jumlah cacat yang terjadi 51.429 unit atau 

dipresentasikan sama dengan 31% dari total jumlah cacat. 

3. Urutan tiga persentase CTQ potensial pada produk benang adalah 

DEFECT/STEPPY WINDING (DW/SW) dengan jumlah cacat yang terjadi 

48.286 unit atau dipresentasikan sama dengan 29% dari total jumlah cacat. 

 

5.3 Analisis Tahap Analisa (Analyze) 

5.3.1 Peta Kontrol 

 

 

Pada tahap analisis terhadap stabilitas proses dilakukan terhadap data 

atribut yaitu jumlah defect yang dihasilkan pada bulan Desember 2015 sampai 

bulan November 2016. Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

jumlah defect berada pada batas terkendali atau tidak. Sehingga untuk 

mengetahui terkendali atau tidaknya suatu proses maka digunakan peta kendali 

P. Pada peta kontrol pengendalian proses produksi produk benang pada bulan 

pada bulan Desember 2015 sampai bulan November 2016 dapat diketahui 

bahwa proses produksi masih belum stabil, hal ini ditunjukan pada periosde 1, 

4, 5, 6, 7, 9, 11 mengalami out of control, ini menunjukan bahwa proses 

produksi benang belum dilakukan secara tepat. Hal ini menunjukan bahwa 

perusahaan harus melakukan pengedalian mutu yang lebih baik lagi untuk 

mengurangi jumlah cacat produk setiap periode, tidak konsistennya 

pengendalian mutu dapat disebabkan oleh material, tenaga kerja, mesin, 

lingkungan dll. Sedangkan yang di antara UCL dan LCL itu berarti bahwa 

proses berlangsung atau beroperasi dengan penyebab yang wajar (terkontrol) 

sebagaimana diharapkan atau berjalan. 

 

5.3.2 Diagram Pareto 

 

 

Pada gambar diagram Pareto di bab sebelumnya dapat diambil 

kesimpulan bahwa jenis kecacatan benang yang paling sering terjadi adalah 

LOOP pada benang dengan persentase 40%, DIRTY PACKAGE dengan 
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persentase sebesar 31%, dan DEFECT/STEPPY WINDING (DW/SW) dengan 

persentase sebesar 29%. 

 

5.3.3 Fishbone Diagram 

 

 

     Pada tahap ini membahas bagaimana terjadinya penyebab kecacatan 

pada benang, terdapat 3 jenis kecacatan benang antara lain benang terdapat 

LOOP DIRTY PACKAGE, dan DEFECT/STEPPY WINDING (DW/SW). 

Dengan menggunakan data penyebab terjadinya cacat yang telah diperoleh dari 

divisi Quality Control, pada tahap ini akan di jelaskan permasalahan kecacatan 

yang sering terjadi dengan persentase terbesar menggunakan diagram fishbone 

seperti pada bab sebelumnya. secara umum kecacatan disebabkan oleh beberapa 

faktor seperti, manusia, mesin, material, metode dan lingkungan dijelaskan 

seperti berikut ini : 

1. Manusia 

Pada factor manusia yang menjadi penyebab kecacatan adalah kurangnya 

konsentrasi karyawan saat bekerja dan juga terdapat factor kelelahan dari 

sang operator pada saat bekerja. 

2. Mesin 

Pada factor mesin yang menjadi penyebab kecacatan adalah mesin yang 

bekerja nonstop 24 jam dalam sehari, selain itu perbaikan mesin yang 

kurang optimal sehingga mengganggu proses produksi. Dan minimnya 

perawatan secara berkala pada mesin guna menjaga kondisi mesin. 

3. Material 

Pada factor material yang menjadi penyebab kecacatan adalah pemilihan 

bahan baku yang tidak memenuhi standart perusahaan yang menyebabkan 

hasil produksi benang tidak maksimal. 

4. Metode 

Pada factor metode yang menjadi penyebab kecacatan adalah kurangnya 

pengawasan yang berkelanjutan dari perusahaan tentang pengarahan SOP 

kepada karyawan. 

5. Lingkungan 
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Pada factor lingkungan yang menjadi penyebab kecacatan adalah kurangnya 

sirkulasi udara yang masuk menggantikan udara yang berada didalam, hal 

ini menyebabkan kurang nyamannya karyawan dalam bekerja serta 

lingkungan kerja yang kurang baik terutama soal kebisingan. Suara-suara 

mesin yang bekerja 24 jam tersebut sangat mengganggu pendengaran serta 

suhu dilingkungan pabrik yang tidak sehat. 

 

5.4 Analisis Tahap Perbaikan (Improve) 

 

 

Pada tahap perbaikan untuk membantu menyelesaikan dan menganalisis 

masalah maka digunakanlah tools analisis FMEA. Dalam analisis ini digunakan 

beberapa faktor untuk menilai penyebab cacat apa yang lebih diprioritaskan untuk 

dilakukan perbaikan. Faktor yang pertama adalah Severity, yaitu seberapa besar 

dampak yang ditimbulkan penyebab cacat tersebut terhadap kesuluruhan hasil 

produksi. Faktor yang kedua adalah Occurance, yaitu seberapa sering penyebab cacat 

tersebut terjadi dan yang terakhir adalah Detection, yaitu seberapa besar kemungkinan 

sistem dapat mendeteksi adanya cacat produk. Ketiga faktor tersebut dihitung dengan 

menggunakan angka desimal antara 1-10 yang kemudian dikalikan untuk mengetahui 

nilai Risk Priority Number, dimana nilai RPN itu sendiri dibagi menjadi 3 kelompok 

yaitu perlu dilakukan tindakan perbaikan segera dengan nilai RPN sebesar 200+. 

Kelompok yang kedua dengan nilai RPN sebesar 100-199 masih perlu 

dilakukanperbaikan walaupun sifatnya tidak mendesak. Dan yang terakhir dengan nilai 

RPN sebesar 1-99 tidak perlu  dilakukan perbaikan atau dengan kata lain cukup 

melakukan monitoring terhadap penyebab cacat produk tersebut. 

Pada tabel 4.5 telah dilakukan perhitungan dengan menggunakan perhitungan 

FMEA pada produk benang untuk memecahkan permasalahan yang menyebabkan 

cacat secara dominan dengan memberikan saran dan nilai yang diasumsikan oleh 

peneliti, pada table FMEA, perawatan pada mesin hanya dilakukan saat mesin 

mengalami kerusakan mendapatkan RPN (Risk Priority Number) terbesar (270) dengan 

rekomendasi dilakukan melakukan perawatan mesin / maintenance secara berkala, lalu 

kesalahan memberikan komposisi bahan baku dalam melakukan proses produksi 

mendapatkan nilai RPN terbesar ke-2 (144) dengan rekomendasi mengkaji ulang 

komposisi bahan baku dalam melakukan proses produksi, setelah itu ketelitian pada 
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proes pemeriksaan akhir benang sebelum masuk kepada proses packing mendapatkan 

RPN terbesar ke-3 (108) dengan rekomendasi mengadakan training dan briefing khusus 

terhadap operator terkait standart penilaian terhadap benang, dan yang terakhir adalah 

kondisi bahan bakubasah akibat terpal penutup bahan baku bocor memperoleh RPN 

terendah (54) dengan rekomendasi pengecekan terhadap terpal penutup bahan baku 

sebelum bahan baku dimasukan kedalam gudang penyimpanan. 

 

 

Gambar 5.1 Diagram Jenis Defect Produk Benang Desember 2015 

 

 

Gambar 5.2 Diagram Jenis Defect Produk Benang Desember 2016 

 

Sebelum melakukan analisa, alasan peneliti memilih bulan 

Desember 2015 sebagai parameter untuk produksi di bulan Desember 

2016 adalah dilihat dari jumlah produk yang dihasilkan. Tercatat pada 

bulan Desember 2015 melakukan produksi sebanyak 3.861.185 yarn 

sedangkan pada bulan Desember 2016 tercatat sebanyak 1.359.990 

yarn. Dalam hal ini penentuan parameter untuk bulan Desember 2016 

bersifat subjektif dengan berdasarkan argumen tertentu. Jika peneliti 

membandingkan produksi dengan jumlah yang relatif besar dari bulan 

Desember 2016, secara tidak langsung jumlah cacatnya akan jauh lebih 

besar dan tidak akan terlalu terlihat perubahannya.  
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Kemudian jika peneliti membandingkan produksi dengan jumlah 

yang relatif kecil dari bulan Desember 2016, jumlah cacatnya akan jauh 

lebih kecil dan peneliti akan membutuhkan waktu lebih lama untuk 

menemukan solusi tersebut. Maka dari itu peneliti memilih untuk 

mencari bulan yang memiliki jumlah produksi tidak jauh lebih besar dan 

tidak jauh lebih kecil dari bulan Mei 2015 agar hasil dari rekomendasi 

yang telah ditetapkan dapat menghasilkan perubahan 

Dari kedua gambar diatas dapat dilihat terjadi perubahan jumlah 

jenis cacat yang cukup signifikan pada benang. Terdapat jumlah yang 

berkurang secara signifikan namun terdapat juga jumlah yang 

bertambah namun tidak terlalu signifikan. Pada bulan Desember 2015 

prosentase LOOP mencapai 0,391% sedangkan pada bulan Desember 

2016 hanya berada pada angka 0,331%. Lalu pada bulan Desember 2015 

prosentase Deffect/Steppy Winding sebesar 0,280% sedangkan pada 

bulan Desember 2016 meningkat menjadi 0,272%. Peningkatan jumlah 

cacat ini masih dapat ditoleransi karena tidak terlalu signifikan. 

Selanjutnya pada jenis cacat terakhir yaitu bulan Desember 2015 

prosentase Dirty Package sejumlah 0,324% sedangkan pada bulan 

Desember 2016 menjadi 0,279%. Peningkatan yang masih bisa 

ditoleransi karena tidak terlalu signifikan. 

Selain terdapat perubahan pada pola jenis cacat produk, level 

Sigma pada bulan Desember 2016 (4,96) dapat dikatakan lebih baik dari 

Sigma sepanjang tahun 2015. Hal tersebut dapat diperhatikan pada tabel 

berikut ini : 

 

Tabel 5.1 Tabel Baseline Kerja Benang 

No Bulan 

Total 

Produk 

yang 

diperiksa 

(ni) 

Jumlah Produk Cacat (Di) CTQ DPMO Sigma 

1 Des-15 3.861.185 25.168 3 2172,74 4,35 

2 Jan-16 1.916.330 22.547 3 3921,91 4,16 

3 Feb-16 1.474.244 18.267 3 4130,25 4,14 

4 Mar-16 489.694 1.137 3 773,95 4,67 

5 Apr-16 529.168 5.169 3 3256,05 4,22 

6 Mei-16 854.381 2.436 3 950,40 4,61 
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7 Jun-16 3.499.905 36.848 3 3509,43 4,20 

8 Jul-16 2.193.120 22.924 3 3484,23 4,20 

9 Agu-16 1.417.810 15.961 3 3752,50 4,17 

10 Sep-16 591.062 5.201 3 2933,14 4,26 

11 Okt-16 641.206 6.413 3 3333,82 4,21 

12 Nov-16 798.932 4.140 3 1727,31 4,42 

13 Des-16 1.359.990 1.100 3 269,61 4,96 

Total 19.627.027 167.311 3 2841,51 4,27 

 


