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MOTTO 

 

Artinya : “Dan bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Karena itu bila selesai suatu 

tugas, mulailah tugas yang lain dengan sungguh-sungguh. Hanya kepada Tuhanmu 

hendaknya kau berharap"  (QS : Asy-Syarh (94) : 6-8) 

 

" Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to 

try just one more time."  

“Kelemahan terbesar kita terletak pada mudah menyerah. Bagaimana cara kita untuk 

menghadapi hal tersebut adalah selalu mencoba sekali lagi.”  

(Thomas A. Edison) 
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ABSTRAK 

Perkembangan dunia industri saat ini menuntut persaingan kompetitif antara pemilik 

usaha. Setiap pemilik usaha mulai membenahi perusahaannya agar tidak kalah saing 

dengan perusahaan lain. Kualitas merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan 

daya saing suatu produk. CV. Laras Mitra Sejati salah satu perusahaan di bidang konveksi 

yang memproduksi seragam atau baju kerja perawat serta perlengkapan tidur untuk rumah 

sakit. Perusahaan ini memiliki permasalahan yaitu penumpukan bahan setengah jadi 

maupun bahan jadi didalam gudang. Penelitian ini membahas sebuah metode yang akan 

digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kualitas produk yaitu seven tools. Dengan 

menganalisa salah satu alur produksi yaitu produksi baju kerja hacinco, didapatkan data 

variabel dan data atribut permasalahan cacat produk pada lini produksi tersebut. Data 

variabel terdiri dari empat jenis untuk produk baju kerja yaitu panjang baju, lingkar baju, 

panjang celana dan lingkar celana. Dengan menggunakan peta kendali didapatkan 

beberapa sampel data berada di luar batas kendali yang kemudian dilakukan perhitungan 

nilai kapabilitas proses. Nilai kapabilitas yang didapatkan untuk panjang baju sebesar 

0.454, lingkar baju sebesar 0.585, panjang celana sebesar 0.56 dan lingkar celana sebesar 

0.483. Kemudian penyebab cacat produk dianalisa menggunakan diagram fishbone dan 

didapatkan empat faktor utama penyebab cacat yaitu manusia, mesin, bahan baku, dan 

metode kerja. Dari penelitian ini didapatkan beberapa saran untuk perusahaan untuk 

mengambil keputusan dalam meminimasi cacat produk dan memperbaikinya sehingga 

mendapatkan kualitas produk yang optimal. 

Kata Kunci : Seen tools, Kualitas, Baju kerja hacinco, Nilai kapabilitas. 
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 BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dunia industri moderen ini menuntut persaingan yang kompetitif antara 

pemilik usaha, dari yang berskala kecil hingga yang besar untuk mendapatkan pelanggan. 

Kemampuan bersaing suatu industri tidak hanya diukur dari keunggulan produk di 

pasaran secara sesaat, tetapi juga kinerja sistem industri secara keseluruhan dalam jangka 

panjang. Dalam hal itu perusahaan melakukan pembenahan diri dengan menganalisa titik-

titik mana saja yang menjadi kelemahannya, lalu membuat perencanaan strategi yang 

lebih akurat.  

Seperti kita ketahui kebutuhan manusia itu tidak terbatas, jika kebutuhan yang 

sebelumnya sudah terpenuhi maka akan timbul kebutuhan yang lain. Kebutuhan pokok 

manusia terdapat tiga, yaitu sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan dari sandang sudah 

cukup banyak, apalagi di era moderen ini yang menuntut manusia untuk berpenampilan 

selalu rapi. Hal tersebut yang menyebabkan tingginya pertumbuhan industri berskala 

kecil maupun besar di bidang konveksi. Sudah banyak produk-produk sandang Indonesia 

yang di jual di luar negri. 

Kunci utama memenangkan persaingan usaha di dalam negri, para pelaku bisnis akan 

memberikan perhatian penuh pada hasil produk mereka, sehingga memiliki kualitas yang 

lebih baik daripada kompetitornya. Hal tersebut menghasilkan kepuasan para pelanggan 

yang kemudian mendorong untuk membeli lagi produk tersebut sehingga pelanggan akan 

tetap setia. Perhatian penuh kepada kualitas akan memberikan dampak positif kepada 

bisnis melalui dua cara, yaitu: dampak terhadap biaya produksi dan dampak terhadap 

pendapatan (Vincent Gaspersz, 2008). 
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CV. Laras Mitra Sejati salah satu perusahaan di bidang konveksi yang memproduksi 

seragam atau baju kerja perawat serta perlengkapan tidur untuk rumah sakit. Dalam 

persaingan bisnis yang dihadapi, perusahaan menuntut untuk selalu memberikan yang 

terbaik kepada konsumen dalam hal kualitas maupun pelayanan. Produk dari perusahaan 

ini memproduksi baju-baju untuk rumah sakit yaitu baju pasien, baju operasi, baju kerja 

hacinco, baju kerja scrub dan perlengkapan rumah sakit mulai dari sarung bantal, sarung 

guling, seprei kasur serta tirai penutup kasur. Perusahaan memproduksi barang sesuai 

dengan kebutuhan pelanggan, namun jika tidak ada pemesanan pada bulan itu perusahaan 

akan membantu produksi anak pabrik yaitu baju batik cetak/sablon. 

 Dalam usaha perusahaan untuk memuaskan konsumen dan pelanggan, terkadang 

masih mengalami beberapa kendala yaitu beberapa produk yang sudah jadi terkadang 

terdapat cacat, terutama untuk baju kerja perawat atau disebutnya hacinco. Produk cacat 

tersebut bisa dibilang rendah tetapi masih tetap bisa di minimalkan untuk mengurangi 

barang jadi yang dibuang karena tidak bisa di perbaiki atau daur ulang. Kesalahan yang 

dialami dan menjadi keluhan perusahaan tersebut terutama di bahan mentah, pada proses 

pemotongan sering terjadi kesalahan yang mengakibatkan bahan mentah tidak bisa di 

proses ke tahap selanjutnya dan menumpuk di gudang. Berikut adalah data historis bahan 

dan produk yang akan dibuang dan tidak bisa di daur ulang di gudang perusahaan. 

Tabel 1.1 Data Historis Produk yang Cacat Setiap Periode 

No Tanggal  

Jumlah 

Produksi 

Jumlah 

Produk Cacat 

Jumlah Produksi 

Hacinco 

Reject 

Hacinco 

1 Sep-17 2489 98 591 6 

2 Oct-17 3080 105 431 5 

3 Nov-17 2630 74 474 3 

4 Dec-17 2580 86 774 8 

5 Jan-18 2475 58 700 4 

6 Mar-18 2560 55 938 6 

Sumber data didapat dari perusahaan. 

Data jumlah produk cacat diambil dari jumlah lembar kain per 1x3 meter atau lebih 

dan dari satuan produk jadi yang tidak bisa di daur ulang. Prosentase cacat total produksi 

dari data historis perusahan didapatkan sebesar 3% dari total produksi sebanyak 15814 

yang menjadi produk cacat. Sedangkan untuk prosentase cacat baju kerja hacinco 
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didapatkan cacat sebesar 0.8% dari total 3908 baju. Jumlah produksi perbulan adalah 

jumlah semua jenis produk perusahaan, mulai dari jenis baju kerja hingga peralatan 

rumah sakit. Namun penelitian ini hanya berfokus ke baju perawat hacinco dikarenakan 

pembuatan proses yang paling lama dan lebih rumit dibandingkan dengan yang lain. Dan 

selain itu baju kerja hacinco adalah produk yang prosentasenya lebih banyak produksinya 

dibandingkan dengan produk yang lain. 

Seven tools merupakan alat penguji kualitas dasar yang dapat membantu organisasi 

atau perusahaan dalam memecahkan masalah dan perbaikan proses. Seven tools pertama 

kali dikenalkan oleh Dr. Kaoru Ishikawa pada tahun 1968, dengan menerbitkan buku 

berjudul "Gemba no QC Shuho" yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas melalui 

teknik dan praktik untuk perusahaan Jepang. Dalam buku inilah seven tools quality 

control pertama kali diusulkan. Seven tools yang diperkenalkan oleh Dr. Ishikawa adalah 

: 1) Check sheets; 2) Graphs (Trend Analysis); 3) Histograms; 4) Pareto charts; 5) Cause-

and-effect diagram; 6) Scatter diagram; 7) Control charts (Behnam Neyestani, 2017). 

Penelitian sebelumnya telah banyak yang menyinggung tentang quality control 

dengan menggunakan seven tools seperti yang telah dilakukan oleh M. Ragil S, M 

Sugarindra & Hendi E. (2017). Penelitian mereka membahas tentang pengontrolan 

kualitas batik dengan menggunakan implementasi sederhana seven tools. Pada penelitian 

tersebut hal yang mempengaruhi kualitas produk jadi merupakan bahan mentah, 

performansi pekerja dan mengevaluasi lingkungan kerja yang ada. 

Dengan bantuan referensi yang ada maka akan dilakukan pengukuran dengan 

menggunakan metode seven tools untuk mengetahui penyebab kecacatan dalam produk, 

serta memberikan usulan perbaikan untuk meningkatkan kualitas produk di perusahaan 

tersebut. Harapan dari penelitian ini peneliti dapat memberikan usulan untuk 

memecahkan suatu masalah dalam hal peningkatan kualitas produk di perusahaan agar 

produk yang dihasilkan dapat bersaing dan memuaskan konsumen. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dengan didapatkan beberapa produk jadi yang menjadi produk cacat, maka dapat 

dirumuskan permasalahan-permasalahan sehingga menghasilkan pertanyaan penelitian 

sebagai berikut : 

1. Jenis cacat apa saja yang terdapat pada produk baju kerja perawat. 

2. Bagaimana cara pengendalian kualitas dengan menggunakan seven tools. 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk sebuah penelitian batasan masalah diperlukan untuk menentukan ruang lingkup 

kajian. Batasan masalah yang ditentukan pada penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini difokuskan pada proses produksi baju kerja perawat. 

2. Penelitian ini tidak menghitung biaya produksi, biaya produksi cacat maupun laba 

dan rugi perusahaan. 

3. Penelitian dilakukan saat perusahaan melakukan produksi selama bulan Juli 2018. 

4. Penelitian ini menggunakan seven tools  dengan menggunakan control chart (peta 

kendali), pareto chart, histogram, check sheet, scater diagram, flowchart dan 

fishbone (cause-effect diagram) karena tujuan dari penelitian ini mengusulkan 

perbaikan pada perusahaan terkait. Kemudian dilakukan analisis dengan 

menggunakan 5W+1H. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah didapat maka dapat disusun 

tujuan penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui jenis cacat dari produk baju kerja hacinco. 

2. Dapat mengidentifikasi faktor penyebab cacat produk baju kerja hacinco. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan diharapkan dapat memeberikan manfaat kepada Penulis, 

Perusahaan, maupun pembaca dari penelitian ini : 

1. Dapat mengetahui faktor-faktor penyebab cacat dari produk baju kerja perawat. 

2. Dapat memberikan solusi untuk meningkatkan kualitas suatu produk dan mengurangi 

bahan mentah di perusahaan. 

3. Dapat dijadikan untuk refrensi penelitian selanjutnya. 

1.6 Sistematika Penelitian 

Penelitian ini disusun secara sistematis kedalam beberapa bab yang berisi informasi 

mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Berikut adalah penulisan 

sistematika penelitian ini : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah penelitian, tujuan 

masalah yang dihadapi, batasan masalah yang digunakan dalam 

penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan penelitian. 

BAB II KAJIAN LITERATUR 

Bab ini menjelaskan tentang konsep dan dasar-dasar teori dalam 

mendukung kajian yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah 

penelitian dan memuat uraian tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang lokasi penelitian, objek yang diteliti, jenis 

data, identifikasi masalah, metode pengolahan data dan alur penelitian. 
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BAB IV  PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini berisi tentang cara pengumpulan data yang akan diolah sesuai 

dengan penelitian yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah 

yang diangkat dalam penelitian ini. Bab ini menjadi acuan untuk 

pembahsan hasil yang akan dilakukan pada bab selanjutnya. 

BAB V PEMBAHASAN 

Bab ini berisi pembahasan terhadap hasil yang diperoleh dari data-data 

yang telah di olah selama penelitian untuk menjawab permasalahan yang 

diangkat. 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan terhadap analisis yang dibuat untuk menjawab 

permasalahan yang diangkat, serta memuat tentang saran yang akan 

diajukan kepada perusahaan dan saran untuk para peneliti selanjutnya 

yang menggunakan penelitian in sebagai referensi. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  

   

  



 
 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep serta proporsi yang telah disusun rapi 

serta sistematis tentang variabel-variabeldalam sebuah penelitian. Landasan teori ini 

digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian yang bersumber dari berbagai 

macam buku maupun jurnal. Berikut adalah beberapa landasan teori yang akan digunakan 

dalam penelitian ini.  

2.1.1 Kualitas 

Menurut Tjiptono (2012) yang mengutip dari Goetsch dan Davis (1994) mengatakan 

bahwa kualitas merupakan sebuah kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, 

jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Menurut 

Sunyoto (2012) menyatakan bahwa kualitas merupakan suatu ukuran untuk menilai 

bahwa suatu barang atau jasa telah mempunyai nilai guna seperti yang dikehendaki atau 

dengan kata lain suatu barang atau jasa dianggap telah memiliki kualitas apabila berfungsi 

atau mempunyai nilai guna seperti yang diinginkan. Berdasarkan definisi tersebut kualitas 

adalah hubungan antara produk dan pelayanan atau jasa yang diberikan kepada konsumen 

dengan tujuan produk maupun jasa tersebut sudah memenuhi harapan dan kepuasan 

konsumen. 

Menurut Gaspersz (2008), definisi kualitas adalah segala sesuatu yang mampu 

memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan. Dalam ISO 8402, kualitas didefinisikan 

sebagai totalitas dari karakteristik suatu produk yang menunjang kemampuanya untuk 

memuaskan kebutuhan yang di spesifikasikan atau di tetapkan. 
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Menurut Tjiptono (2012) ada delapan dimensi dalam kualitas produk, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Kinerja (performance) Dalam kinerja merupakan karakteristik operasi dan 

produk inti yang dibeli atau yang dipertimbangkan pelanggan saat membeli. 

Pelanggan melihat karakteristik tersebut seperti kecepatan, kemudahan dan 

kenyamanan dalam penggunaan. 

2. Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan (Features)  Karakteristik sekunder atau 

pelengkap. 

3. Kesesuaian dengan spesifikasi (Conformance to Spesification)  Sejauh mana 

karakteristik desain dan operasi memenuhi standar yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Misalnya pengawasan kualitas dan desain, standar karakteristik 

operasional. 

4. Keandalan (Realibility)  Kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan atau 

gagal pakai. Misalnya pengawasan kualitas dan desain, standar karakteristik 

operasional. 

5. Daya tahan (Durability)  Berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat 

terus digunakan. Dimensi ini mencakup umur teknis maupun umur ekonomis. 

6. Estetika (Esthetica)  Daya tarik produk terhadap panca indera. Misal keindahan 

desain produk, keunikan model produk, dan kombinasi. 

7. Kualitas yang dipersepsikan (Perceived Quality) Merupakan persepsi konsumen 

terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk. Biasanya karena 

kurangnya pengetahuan pembeli akan atau ciri-citri produk yang akan dibeli, 

maka pembeli mempersepsikan kualitasnya dari aspek harga, nama merek, iklan, 

reputasi perusahaan, maupun negara pembuatannya. 

8. Dimensi kemudahan perbaikan (Serviceability)  Meliputi kecepatan, kemudahan, 

penanganan keluhan yang memuaskan. Pelayanan yang diberikan terbatas hanya 

sebelum penjualan, tetapi juga selama proses penjualan hingga purna jual yang 

mencakup pelayanan reparasi dan ketersediaan komponen yang dibutuhkan. 
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2.1.2 Pengendalian Kualitas 

Menurut Amitava (2016), Pengendalian kualitas secara umum dapat didefinisikan sebagai 

suatu sistem yang mempertahankan tingkat kualitas yang diinginkan, melalui umpan 

balik pada karakteristik produk / jasa dan pelaksanaan tindakan perbaikan, memupuk 

sifat-sifat seperti itu dari standar yang ditetapkan. Area umum ini dapat dibagi menjadi 

tiga subarea utama: kontrol kualitas off-line, kontrol proses statistik, dan rencana 

sampling penerimaan.  

 Pengendalian menurut Juran (1988) sebagai keseluruhan cara yang digunakan 

untuk menentukan dan mencapai tujuan (standar). Pengendalian ini mencegah agar segala 

sesuatunya tidak menjadi lebih buruk. Dari kedua pengertian tersebut pengendalian juga 

bisa di artikan sebagai pengawasan proses produksi untuk menjaga standar produk agar 

sesuai dengan apa yang sudah di rencanakan dan melakukan perbaikan terhadap 

penyimpangan yang ada. 

 Berdasarkan pada waktu pelaksanaan pengendalian , dikenal tiga macam 

pengendalian yaitu : 

1. Pengendalian sebelum proses (preventive control) 

Dilakukan agar produksi dapat berjalan sesuai dengan rencana, meliputi pemeriksaan 

terhadap: 

a. Rencana produksi. 

b. Desain produksi. 

c. Mesin atau peralatan. 

d. Bahan baku atau penolong. 

e. Tenaga kerja. 
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2. Pengendalian pada saat proses berlangsung 

Hal ini bertujuan untuk mengendalikan proses produksi apabila terjadi 

penyimpangan terhadap standar yang telah ditetapkan (SOP) oleh perusahaan, agar 

dapat segera dilakukan perbaikan. 

3. Pengendalan setelah proses (repressive control) 

Pengendalian ini dilakukan sebagai pencegahan terjadinya penyimpangan yang telah 

terjadi selama proses produksi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk 

mencegah terjadinya kesalahan yang akan datang. 

Pengendalian kualitas pada umumnya terdapat empat langkah, yaitu : 

1. Menetapkan standar, yaitu menentukan standar mutu biaya, standar mutu prestasi 

kerja, standar mutu keamanan, standar mutu produk. 

2. Menilai kesesuaian, yaitu membandingkan masalah dari produk yang dibuat, atau 

jasa yang ditawarkan terhadap standar-standar yang telah ditetapkan. 

3. Bertindak bila diperlukan, mengoreksi masalah dan penyebabnya melalui faktor-

faktor yang meliputi pemasaran, perancangan, rekayasa, produksi dan pemeliharaan 

yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. 

4. Merencanakan perbaikan, mengembangkanupaya yang terus menerus untuk 

mem[erbaiki standar biaya, prestasi dan keamanan. 

2.1.3 Seven Tools 

Menurut Magar dan Shinde, seven tools adalah alat statistik sederhana yang digunakan 

untuk pemecahan masalah. Alat-alat ini baik dikembangkan di Jepang atau diperkenalkan 

di Jepang oleh Guru Kualitas seperti Deming dan Juran. Kaoru Ishikawa telah 

menyatakan bahwa 7 alat ini dapat digunakan untuk menyelesaikan 95 persen dari semua 

masalah. Alat-alat ini telah menjadi fondasi kebangkitan industri Jepang yang 

menakjubkan setelah perang dunia kedua.  

 Alat statistik dasar telah mengambil banyak hal penting, karena seven tools sangat 

diperlukan bagi setiap organisasi untuk berkembang menuju puncak keunggulan. Konsep 

di balik seven tools berasal dari Kaoru Ishikawa, yang menurut dia 95% masalah terkait 
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kualitas dapat diselesaikan dengan alat dasar ini. Kunci keberhasilan penyelesaian 

masalah adalah kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, menggunakan alat yang 

tepat berdasarkan sifat masalah, dan mengkomunikasikan solusi dengan cepat kepada 

orang lain (Jayakumar et al., 2017). 

 Berikut merupakan penjelasan tiap-tiap point dari seven tools digunakan untuk 

membantu pengumpulan data, definisi masalah, analisis pola atau tren, dan analisis 

proses: 

1. Pareto Diagram 

Diagram Pareto digunakan untuk mengklasifikasikan masalah sesuai penyebab dan 

gejala. Menurut Besterfield (2001), diagram pareto juga disebut aturan 80/20, digunakan 

untuk membatasi secara grafis dan menampilkan signifikansi relatif dari perbedaan antara 

kelompok data yaitu, memisahkan beberapa penyebab vital (20%) yang menyebabkan 

bagian dominan dari kehilangan kualitas (80 %). Prinsip aturan 80/20 adalah menyatakan 

bahwa 80% masalah berasal dari 20% masalah. Diagram Pareto didasarkan pada prinsip 

Pareto, yang menyatakan bahwa sebagian kecil dari kerusakan merupakan penyebab 

sebagian besar efek. 

 Menurut Bauer (2006), Diagram Pareto adalah representasi grafis dari frekuensi 

di mana peristiwa-peristiwa tertentu terjadi. Ini adalah bagan urutan-peringkat yang 

menampilkan kepentingan relatif dari variabel dalam kumpulan data dan dapat digunakan 

untuk menetapkan prioritas mengenai peluang untuk peningkatan. Diagram Pareto adalah 

diagram batang, diprioritaskan dalam urutan menurun dari kiri ke kanan, digunakan untuk 

mengidentifikasi beberapa peluang penting untuk perbaikan. Ini menunjukkan di mana 

menempatkan upaya awal Anda untuk mendapatkan hasil maksimal. 

 Kesimpulan dari hal tersebut adalah, diagram pareto dapat membantu 

memprioritaskan masalah dengan mengaturnya dalam urutan kepentingan yang menurun. 

Dalam lingkungan sumber daya yang terbatas, diagram ini membantu perusahaan 

memutuskan urutan di mana mereka harus mengatasi masalah. Berikut adalah beberapa 

kegunaan dari diagram Pareto : 
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1. Mengidentifikasi masalah yang paling penting menggunakan skala pengukuran 

yang berbeda. 

2. Menunjukkan bahwa yang paling sering tidak selalu berarti paling mahal. 

3. Menganalisis berbagai kelompok data. 

4. Mengukur dampak perubahan yang dibuat dari sebelum dan sesudah proses. 

5. Memecah penyebab luas menjadi bagian-bagian yang lebih spesifik 

 
Gambar 2.1 Contoh Diagram Pareto 

2. Control Chart  

Control chart atau biasa di sebut Peta kendali adalah alat dalam bentuk diagram kontrol 

proses untuk menentukan batas kontrol atas dan batas kontrol bawah kinerja proses. 

Menurut Bauer (2006), peta kendali digunakan untuk mengukur kinerja proses dan 

variabilitas yang berurutan atau waktu. Peta kendali mungkin adalah alat kualitas yang 

paling dikenal, paling berguna, dan paling sulit dipahami. Selain itu peta kendali adalah 

alat canggih peningkatan kualitas yang berupa diagram garis (run chart) dengan batas 

kontrol. Konsep yang mendasari peta kendali adalah bahwa proses memiliki variasi 

statistik. Seseorang harus menilai variasi ini untuk menentukan apakah suatu proses 

beroperasi di antara batas-batas yang diharapkan atau apakah sesuatu telah terjadi yang 

telah menyebabkan proses untuk pergi "di luar kendali." Batas kendali secara matematis 

dibangun pada tiga standar deviasi di atas dan di bawah rata-rata. 
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 Kemudian menurut Amitava (2008), Peta kendali adalah alat grafis untuk 

memantau aktivitas proses yang sedang berlangsung. Peta kendali kadang-kadang disebut 

sebagai grafik kendali Shewhart, karena Walter A. Shewhart adalah orang yang pertama 

kali mengajukan teori ini. Nilai-nilai karakteristik kualitas diplot sepanjang sumbu 

vertikal, dan sumbu horizontal mewakili sampel, atau subkelompok (dalam urutan 

waktu), dari mana karakteristik kualitas ditemukan. 

 Peta kendali (control chart) dapat dibedakan menajdi dua yaitu, peta kendali 

untuk data atribut (diskrit) dan peta kendali untuk variabel (kontinu). Berikut penjelasan 

mengenai perbedaan peta kendali tersebut : 

1) Peta Kendali Untuk Data Atribut  

Di dalam pengumpulan data terdapat banyak karakteristik kualitas yang tidak dapat 

dengan mudah dinyatakan secara numeric. Contoh yang biasa di alami adalah 

pengklasifikasian pada karakteristik kualitas yang sesuai ataupun tidak sesuai dengan 

kualitas. Istilah cacat atau tidak cacat digunakan untuk mengidentifikasi kedua klasifikasi 

karakteristik produk ini. Karakteristik seperti ini dinamakan dengan sifat atribut. Peta 

kendali atribut ini terdiri dari peta p atau np dan peta c atau u chart. 

a. Peta Kendali p 

Peta kendali ini digunakan untuk menunjukkan nilai cacat dalam bentuk 

prosentase kerusakan. Penggunaan peta kendali ini untuk mengukur proporsi 

ketidaksesuaian item-item di dalam kelompok dan juga bisa mengendalikan 

proporsi  yang tidak memenuhi syarat spesifikasi kualitas yang akan di inspeksi 

dalam suatu proses.  Proporsi dapat diungkapkan dalam bentuk decimal. 

Pembuatan peta kendali p : 

1. Proporsi cacat, yaitu p̄  = total cacat / total inspeksi (2.1) 

2. Nilai simpangan baku, yaitu Sp = √
(�̄� (1−�̄�)

𝑛
   (2.2) 



14 
 

 

Jika p̄ dinyatakan dalam prosentase maka Sp = √
(�̄� (100−�̄�)

𝑛
   (2.3) 

3. Batas-batas control k-sigma dari : 

CL = p̄ 

UCL = p̄ + k Sp  

LCL = p̄ - k Sp  

(Dimana k = 1, 2, …… n) (2.4) 

 
Gambar 2.2 Contoh Control Chart 

b. Peta kendali np 

Peta kendali np digunakan untuk mengontrol jumlah cacat dengan nilai sampel 

ukuran tetap atau konstan. Perhitungan untuk peta kendali np seperti berikut : 

 

CL = np 

UCL = np + 3  √(𝑛𝑝(1 − 𝑛𝑝) 

LCL = np - 3   √(𝑛𝑝(1 − 𝑛𝑝) (2.5) 

 

c. Peta kendali c 

Peta kendali ini digunakan untuk menunjukkan jumlah berapa kali nilai defek 

yang sebenarnya (bukan dalam persen) per satuan atau per unit. Kegunaan dari 
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peta kendali c ini lebih terbatas dibanding dengan peta kendali lainnya. Peta 

kendali c didasarkan pada distribusi poisson.  

Berikut perhitungan peta kendali c : 

a. Apabila nilai standar diberikan  

CL = c 

UCL = c + 3  √𝑐 

LCL = c - 3   √𝑐     (2.6) 

b. Apabila nilai standar tidak diberikan 

Dari hal ini c dapat ditaksir dengan banyaknya ketidaksesuaian rata-rata yang 

diamati dalam sampel unit pemeriksaan. 

CL = c̄ 

UCL = c̄ + 3  √𝑐 

LCL = c̄ - 3   √𝑐     (2.7) 

d. Peta Kendali u 

Peta kendali u digunakan untuk meenggambarkan ketidaksesuaian perunit, nilai u 

= c/n, dimana c adalah jumlah ketidaksesuaian dan n adalah jumlah objek. Nilai u 

adalah variable random poisson karena ini merupakan kombinasi linier n variabel 

random poisson independent. 

CL = ū 

UCL = ū + 3  √
�̄�

𝑛
 

LCL = ū - 3   √
�̄�

𝑛
   (2.8) 

2) Peta Kendali Unutk Data Variabel 

Data variabel adalah data kuantitatif yang diukur untuk kepentingan analisis 

(Gaspersz, 2001). Peta kendali untuk data variabel yang digunakan adalah data yang 

memiliki variasi atau penyimpangan yang sesuai dengan standar yang ditentukan. 

Data harus dapat di ukur atau memiliki satuan. Peta kendali yang digunakan untuk 

data variabel tedapat dua jenis yaitu peta kendali x̄ dan R.  
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a. Peta kendali x̄ 

Peta kendali ini adalah grafik yang digunakan untuk nilai rata-rata, dan grafik ini 

adalah yang paling sering digunakan. Berikut merupakan langkah-langkah 

ppembuatan peta kendali x̄ : 

1. Pengumpulan data 

Pengumpulan data biasanya dilakukan dengan mengambil sampel yang 

kurang dari 100 objek sampel, semua objeck diambil dari proses yang sama 

dengan data yang diambil berurut. 

2. Mengelompokan data kedalam sampel 

Ukuran sampel = n 

Jumlah sampel = k 

3. Mencatat data dalam lembar data 

Perhitungan x̄ dan R untuk setiap sampel pada lembar data. 

4. Menghitung nilai rata-rata data 

Menjumlahkan seluruh sampel yang diambil kemudian membagu dengan 

ukuran sampel. 

5. Menghitung rentang  

Rumusan yang digunakan untuk setuap sampel sebagai berikut : 

R = X(terbesar) – X(terkecil)  

6. Menghitung rata-rata keseluruhan (x̄) 

Rata-rata keseluruhan merupakan total rata-rata setiap sampel yang dibagi 

dengan jumlah sampel. 

7. Menghitung rata-rata rentangan (R) 

Seluruh nilai R dalam setiap sampel dijumlahkan lalu dibagi dengan jumlah 

sampel. 

8. Menentukan garis batas kendali 

Dalam peta kendali x̄ terdapat tiga macam keadaan perhitungan garis batas 

pengendalian yaitu : 

a. Apabila nilai standar diketahui (µ dan σ diketahui) maka rumus yang 

digunakan µ ± Zα/2 α = µ ± 3 
𝜎

√𝑛
 dan jika 

3

√𝑛
 = A maka perhitungan peta 

kendali tersebut : 

CL = µ 
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UCLx = µ + A σ 

LCLx = µ -  A σ (2.9) 

b. Apabila nilai standar tidak diketahui (µ dan σ tidak diketahui) maka 

rumus yang digunakan µ ± Zα/2 α = µ ± 3 
𝜎

√𝑛
 dan digunakan x̄ sebagai 

pengganti µ dan 
�̅�

𝑑2
 untuk pengganti σ. Berikut peta kendalinya : 

CL = x̄ 

UCLx = x̄ + 
3

𝑑2√𝑛
 R̅ 

LCLx = x̄ -  
3

𝑑2√𝑛
 R̅  (2.10) 

c. Apabila nilai standar tidak diketahui, perhitungannya melalui s, sehingga 

digunakan x̄ sebagai pengganti µ dan 
𝑆

𝐶4
 untuk pengganti σ. Perhitungan 

peta kendali ini adalah : 

CL = x̄ 

UCLx = x̄ + 
3

𝑐4√𝑛
 R̅ 

LCLx = x̄ -  
3

𝐶4√𝑛
 R̅  (2.11) 

b. Peta Kendali R 

Untuk peta kendali R, langkah perhitungan yang digunakan hampir sama dengan 

langkah perhitungan peta kendali x̄.  

1. Apabila nilai standar diberikan 

Dalam menghitung peta kendali R digunakan nilai standar σ = 
�̅�

𝑑2
 , dengan d2 

adalah mean distributive rentang relative. Sedangkan deviasi standar R 

adalah σR = d3σ , dengan d3 deviasi standar distribusi rentang relative. Maka 

didapatkan parameter petakendali R : 

CL = d2σ 

UCL = D2σ 

LCL = D1σ  (2.12) 

Dimana nilai  : D1 = d2 + 3d2  (2.13) 

     D2 = d2  -  3d2  
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2. Apabila nilai standar tidak diberikan  

Karena σ tidak diketahui, maka dapat dimisalkan σR = d3 
�̅�

𝑑2
 . dengan 

demikian, didapatkan parameter peta R dengan batas pengendalian sebagai 

berikut : 

CL = R̅  

UCL = R̅D4 

LCL = R̅ D3  (2.14) 

Dimana nilai : D3 = 1 + 3 
𝑑3

𝑑2
  (2.15) 

 D4 = 1  -  3  
𝑑3

𝑑2
   

 

3. Fishbone Diagram 

Fishbone diagram sering disebut juga diagram sebab-akibat. Diagram ini 

menggambarkan garis dan simbol-simbol yang mennjukan hubungan antara penyebab 

dan akibat dalam suatu permasalahan. Menurut Dina Rosmalia et al. (2015) diagram 

sebab akibat adalah suatu diagram yang menunjukkan hubungan antara sebab akibat pada 

suatu permasalahan yang menunjukkan faktor-faktor penyebab dan karakteristik akar-

akar penyebab dari masalah yang ditemukan antara lain manpower (tenaga kerja), 

Machines (mesin-mesin), Methods (metode kerja), Materials (bahan baku dan bahan 

penolong), Motivation (motivasi), Money (keuangan). Fishbone diagram mempunyai 

manfaat dalam memecahkan penyebab suatu permasalahan. Menurut Wahyu Ariani 

(2005) manfaat fishbone diagram antara lain :  

1. Dapat menggunakan kondisi yang sesungguhnya untuk tujuan perbaikan kualitas 

produk atau jasa  lebih yang lebih baik.  

2. Dapat mengurangi dan menghilangkan kondisi yang menyebabkan 

ketidakseuaian produk atau jasa dan keluhan pelanggan.  

3. Dapat membuat suatu standardisasi operasi yang ada maupun yang direncanakan.  

4. Dapat memberikan pendidikan dan pelatihan bagi karyawan dalam kegiatan 

pembuatan keputusan dan melakukan tindakan perbaikan. 
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Gambar 2.3  Contoh Diagram Fishbone 

4. Histogram 

Histogram adalah salah satu alat yang membantu untuk menemukan variasi, dan 

histogram adalah salah satu metode untuk membuat ringkasan data sehingga data 

dianalisis, yang menyajikan data secara grafis tentang seberapa sering elemen yang 

terdapat pada proses terlihat. Menurut Besterfield (2001) Histogram adalah alat grafik 

penting yang menunjukkan frekuensi relatif atau terjadinya nilai data kontinyu, 

mengungkapkan di mana nilai yang paling berulang terletak dan data didistribusikan. 

 Menurut Bauer (2006), Histogram adalah representasi grafik (diagram batang) 

yang digunakan untuk merencanakan frekuensi dengan mana nilai yang berbeda dari 

variabel yang diberikan terjadi. Histogram digunakan untuk memeriksa pola yang ada, 

mengidentifikasi rentang variabel, dan menyarankan kecenderungan sentral dalam 

variabel. Histogram berevolusi untuk memenuhi kebutuhan untuk mengevaluasi data 

yang terjadi pada frekuensi tertentu. Ini dimungkinkan karena memungkinkan 

penggambaran singkat informasi dalam format grafik batang. Histogram dapat ditafsirkan 

dengan mengajukan tiga pertanyaan yaitu : 

1. Apakah proses tersebut masih dalam batas spesifikasi? 

2. Apakah proses tersebut terlihat menunjukan variasi yang luas? 

3. Jika tindakan perlu diambil pada proses, tindakan apa yang sesuai? 



20 
 

 

 
Gambar 2.4 Contoh Histogram 

5. Check Sheet  

Check Sheet adalah formulir, di mana barang-barang yang akan diperiksa telah dicetak 

pada formulir, dengan maksud yang dapat dikumpulkan dengan mudah dan ringkas. 

Check Sheet adalah mode yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data diskrit atau 

berkelanjutan dari suatu proses dengan cara yang jelas dan terorganisir (Amitava, 2001). 

Data ini dapat digunakan sebagai data input untuk alat kualitas lain seperti histogram, 

diagram pareto dan sejenisnya, yang mengungkapkan pola atau tren. 

 Menurut Bauer (2006), Check Sheet adalah formulir yang digunakan untuk 

mencatat frekuensi kejadian tertentu selama periode pengumpulan data. Ini adalah bentuk 

sederhana yang dapat Anda gunakan untuk mengumpulkan data secara terorganisir dan 

dengan mudah mengubahnya menjadi informasi yang berguna. Jenis pengumpulan data 

ini dapat digunakan untuk hampir semua hal, mulai dari memeriksa terjadinya jenis cacat 

tertentu hingga menghitung barang yang diharapkan (misalnya, berapa kali telepon 

berdering sebelum dijawab). Lembar cek dapat digabungkan secara langsung ke 

histogram untuk memberikan visualisasi langsung dari informasi yang dikumpulkan.  

Langkah-langkah dasar yang terlibat dalam pembuatan lembar cek adalah sebagai 

berikut : 

1. Mengklarifikasi tujuan pengukuran. Ajukan pertanyaan seperti "Apa 

masalahnya?", "Mengapa data harus dikumpulkan?", "Siapa yang akan 
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menggunakan informasi yang dikumpulkan?" Dan "Siapa yang akan 

mengumpulkan data?".  

2. Membuat formulir untuk mengumpulkan data. Tentukan hal-hal spesifik yang 

akan diukur dan tuliskan di sisi kiri check sheet. Tentukan waktu atau tempat yang 

sedang diukur dan tuliskan ini di bagian atas kolom. 

3. Memberi label ukuran untuk data mana yang akan dikumpulkan. 

4. Mengumpulkan data dengan mencatat setiap kejadian langsung di check sheet saat 

itu terjadi. 

5. Menghitung data dengan jumlah jumlah kejadian untuk setiap kategori yang 

diukur. 

6. Data dari check sheet dapat diringkas dalam beberapa cara, seperti dengan bagan 

pareto atau histogram. 

 
Gambar 2.5 Contoh Check Sheet 

6. Scatter Diagram 

Scatter diagram adalah alat yang berguna untuk memperjelas apakah ada hubungan antara 

dua variabel, dan apakah hubungan itu positif atau negative. Scatter diagram digunakan 

untuk mempelajari dan mengidentifikasi hubungan yang mungkin antara perubahan yang 

diamati dalam dua set variabel yang berbeda (Amitava, 2001). Dengan kata lain, ini 

digunakan untuk membuktikan seberapa kuat hubungan antara dua variabel. 

 Menurut Bauer (2006), scatter diagram adalah diagram di mana satu variabel 

diplot terhadap variabel plot yang lain untuk menentukan apakah ada korelasi antara dua 

variabel. Diagram ini digunakan untuk memplot distribusi informasi dalam dua dimensi. 
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Scatter diagram berguna dalam penyaringan cepat untuk hubungan antara dua variabel. 

Tujuan dari scatter diagram adalah untuk menampilkan apa yang terjadi pada satu 

variabel ketika variabel yang lain diubah. Diagram digunakan untuk menguji teori bahwa 

dua variabel terkait. Kemiringan diagram menunjukkan jenis hubungan yang ada. 

 
Gambar 2.6 Contoh Scatter Diagram 

7. Flow chart / Run Chart 

Flow chart adalah salah satu metode efektif untuk mendefinisikan suatu proses. Flow 

chart adalah gambar sederhana dari suatu proses. Bisa dikatakan proses dari awal hingga 

akhir proses dalam suatu sistem. Flow chart menunjukkan urutan kejadian dalam suatu 

proses. Flow chart pragmatis dapat dikonstruksi dengan menggunakan pengetahuan dari 

personel yang terlibat langsung dalam proses khusus. Informasi proses yang berharga 

biasanya diperoleh melalui konstruksi diagram alur. Flowchart digunakan dalam 

menganalisis, merancang, mendokumentasikan, atau mengelola suatu proses atau 

program di berbagai bidang (Amitava, 2001). 
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Gambar 2.7 Contoh Flow Chart Process 

 Aplikasi alat seven tools dianalisis untuk menunjukan kemungkinan penggunaan 

alat sistematis, atau dengan kata lain sistematis alat kualitas. Meskipun penelitian telah 

menyelediki kemungkinan dan kegunaan dari aplikasi semua seven tools, namun pada 

pengaplikasiannya hanya beberapa alat yang digunakan dalam penelitian ini. 

2.1.4 Alat Perbaikan Kualitas 

Menurut Dina Rosmalia (2015), alat perbaikan kualitas bermanfaat untuk memetakan 

lingkup persoalan, menyusun data dalam diagram-diagram agar lebih mudah untuk 

dipahami, menelusuri berbagai kemungkinan penyebab persoalan dan memperjelas 

kenyataan atau fenomena yang otentik dalam suatu fenomena yang berotentik dalam 

suatu persoalan. Berikut adalah alat  perbaikan kualitas yang akan digunakan untuk 

penelitian ini: 
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1. Peta Operasi OPC (Operation Process Chart).   

Peta proses operasi atau sering disebut Operation Process Chart (OPC) adalah peta 

yang mengambarkan urutan operasi yang di lalui suatu produk (Hadiguna dan 

Setiawan, 2008). Menurut Apple (1990) simbol-simbol yang digunakan dalam 

membuat adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Simbol Peta Operasi. 

Simbol  Keterangan 

  
Simbol ini adalah simbol operasi. Operasi terjadi jika 

sebuah objek diubah sifat fisik atau sifat kimianya, dirakit 

atau diuraikan dari objek lain, atau rubah untuk operasi 

lain,penganguktan dan pemeriksaan.  

 

Simbol ini adalah simbol transportasi. Transportasi terjadi 

jika suatu objek dipindahkan dari tempat satu ke tempat 

lan m tetapi bukan perpindahan yang masih terintegrasi 

dalam rangkaian kegiatan operasi.  

 

Simbol ini adalah simbol inspeksi. Inspeksi terjadi ketika 

suatu objek yang elah selesai dikerjakan lalu diperiksa atau 

dibandingkan dengan standar yang baik dalam kualitas 

maupun kuantitas.  

 

Simbol ini adalah simbol delay. Delay terjadi jika suatu 

kegiatan selanjutnya yang mengikuti kegiatan sebulumnya 

tidak berjalan dengan segera (tertunda).  
 

Simbol ini adalah simbol penyimpanan, peyimpanan 

terjadi jika suatu objek disimpan dalam tempat 

penyimpanan.  

  
Simbol ini adalah kegiatan gabungan. Kegiatan gabungan 

ini terjadi ketika menunjukkan aktivitas kegiatan yang 

dikerjakan secara bersamaan  

 

2. Diagram SIPOC (Suppliers-Input-Process-Output-Costumer) 

Diagram SIPOC merupakan salah satu teknik yang paling sering digunakan untuk 

perbaikan proses (Faranila, 2009). SIPOC merupakan singkatan dari Supplier, 

Input, Process, Output dan Customer. Menurut Vincent Gaspersz (2002), nama 

SIPOC merupakan singkatan dari lima eleman utama dalam sistem kualitas yaitu :  

a. Suppliers merupakan orang, sekelompok orang ataupun perusahaan yang 

memberikan informasi kunci, sumber daya lain, penyedia material atau 
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yang menyalurkan dan meyediakan bahan  segala sesuatunya yang 

dibutuhkan oleh proses selanjutnya. Suppliers ini  bisa disebut pemasok 

atau penyuplai.  

b. Input adalah segala sesuatu yang diberikan oleh pemasok (suppliers) 

kepada proses. Segala sesuatunya tersebut diantaranya termasuk material, 

jasa, informasi, sumber daya manusia (SDM), dan sebagainya yang 

diproses agar dapat menghasilkan output.   

c. Process merupakan proses transformasi nilai tambah kepada input. Bisa 

dikatakan bahwa process adalah langkah atau serangkaian aktivitas yang 

dapat memberikan nilai tambah kepada input.  

d. Output adalah merupakan produk barang, informasi dan atau jasa dari 

suatu proses. Dalam industri manufaktur output adalah barang setengah 

jadi maupun barang jadi.  

e. Costumers merupakan orang atau sekelompok orang yang menerima hasil 

dari output atau bisa disebut pelanggan. 

 

Gambar 2.8 Contoh Diagram SIPOC 

 

3. CTQ (Critical To Quality)  

Menurut Gaspersz (2002) CTQ adalah atribut-atribut yang sangat penting untuk 

diperhatikan karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dan kepuasan 
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pelanggan, selain itu merupakan elemen dari suatu produk, proses, atau praktek-

praktek yang berdampak pada kepuasan pelanggan. Dalam aplikasi six sigma 

CTQ adalah kriteria karakteristik kualitas yang menimbulkan dan atau memiliki 

potensi untuk menimbulkan kegagalan atau kecacatan (Gaspersz, 2002). 

4. Analisis 5W+1H 

Pengembangan rencana tindakan merupakan salah satu aktivitas yang penting dalam 

program peningkatan kualitas six sigma. Analisis 5W + 2 H adalah suatu metode 

analisis yang digunakan untuk melakukan penanggulangan terhadap setiap akar 

permasalahan yang ada (Gaspersz, 2002). Namun pada penelitian ini hanya 

menggunakan 5W+1H. Contoh metode menggunakan 5W+2H dapat dilihat tabel 

sebagai berikut  : 

Tabel 2.2  Analisis 5W + 2H 

Jenis  5W+2H Deskripsi  Tindakan  

Tujuan Utama  What (apa) ?  

Apa yang menjadi target utama dari perbaikan 

peningkatan kualitas ? 

Alasan 

Kegunaan  

Why 

(mengapa) ?  

Mengapa rencana tindakan 

itu diperlukan? Penjelasan 

tentang kegunaan dari 

rencana tindakan yang 

dilakaukan. 

Merumuskan target 

sesuai dengan apa  

kebutuhan pelanggan  

Lokasi 

Where 

(Dimana) ?  

Dimana rencana tindakan 

itu akan dilaksanakan? 

Apakah aktivitas itu harus 

dikerjakan di sana? 
Mengubah sekuens 

(urutan) aktivitas atau 

mengkombinasikan 

aktivitas-aktivias yang 

dapat dilaksanakan 

bersama 

Sekuens 

(Urutan)  

When 

(Kapan)?  

Kapan tidakan itu akan 

dilaksanakan? Apakah 

aktivitas harus dikerjakan 

disana?  

Orang Who (Siapa)?  

Siapa yang akan 

mengerjakan aktivitas 

rencana tindakan itu?  

Metode 

How 

(Bagaimana) ? 

Bagaimana mengerjakan 

aktivitas rencana tindakan 

itu?  

Menyederhanakan 

aktivitas-aktivitas 

rencana tindakan yang 

ada. 

Biaya/Manfaat  

How Much 

(Berapa) ?  

Apakah akan memberikan 

dampak positif pada 

pendapatan dan biaya?  

Memilih rencana 

tindakan yang paling 

efektif dan efisien. 

Sumber : Vincent Gaspersz (2002). 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan dalam penggunaan metode 

seven tools. Beberape penelitian akan di rangkum bertujuan mendukung penelitian ini.  

Hariri dkk, dengan penelitiannya yang berjudul “Penerapan Metode Six Sigma 

Sebagai Upaya Perbaikan Untuk Mengurangi Pack Deffect Susu Greenfields” meneliti 

untuk mengetahui factor-faktor penyebab terjadinya cacat pada kemasan produk. Hal 

yang paling dominan adalah setelah penanganan proses filling ke dalam kemasan. Analisa 

data yang dilakukan dengan menggunakan metode six sigma  melalui tahapan DMAI. 

Selain itu penelitian ini menggunakan diagram pareto untuk mengetahui prosentase cacat 

pack  susu dan diagram fishbone untuk mengetahui faktor-faktor kebocoran pack. Hasil 

dari penelitian menunjukan factor yang menyebabkan cacat kemasan meliputi masalah 

pada mesin filling, terjatuh maupun tertubruk forklift, ketidak hati-hatian pada proses 

stuffing, penempatan karton pada pallet yang tidak sesuai, kesalahan/kecerobohan 

manusia, kemasan terdapat cacat, dan kelembapan yang tinggi. 

Penelitian selanjutnya yang di lakukan oleh Ghiffari dkk yang berjudul “Analisis Six 

Sigma Untuk Mengurangi Jumlah Cacat di Stasiun Kerja Sablon”. Metode yang 

digunakan adalah Six Sigma yang meliputi tahapan DMAIC. Selain itu penelitian ini 

menggunakan check sheet untuk mengkategorikan jenis cacat produk dan menggunakan 

cause-effect diagram (fishbone) untuk mengetahui factor penyebab kecacatan produk 

yang diteliti. Objek yang di teliti adalah stasiun kerja sablon, dikarenakan menghasilkan 

jumlah cacat yang paling banyak. Diantaranya karena cacat warna yang berlebihan dan 

cacat terkelupas. Berdasarkan penelitian yang diperoleh didapatkan bahwa metode sablon 

dan manusia sebagai operator merupakan aspek yang harus di perbaiki. Selain itu metode 

penjemuran dan penggunaan thinner yang kurang tepat. Perbaikan dilakukan dengan 

melakukan perancangan eksperimen dengan merancang standard operational procedure. 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Petrus dan Rukmana (2015), yang 

berjudul “Pengendalian Kualitas Produk Dengan Pendekatan SIX SIGMA Dan Analisis 

Kaizen Serta NEW SEVEN TOOLS Sebagai Usaha Pengurangan Kecacatan Produk”. 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis data di suatu perusahaan berdasarkan produk 
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cacat dengan menggunakan pendekatan six sigma dan analisis kaizen serta new seven 

tools. Seven tools yang digunakan dalam penelitian ini adalah peta kendali, diagram 

pareto dan fishbone untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kecacatan. Hasil dari 

penelitian ini didapat bahwa masih tingginya kecacatan produk disebabkan oleh kurang 

ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh jajaran manajemen, kurang telitinya pekerja 

dalam melaksanakan tugasnya, kesulitan pola jahitan, dan terburu buru karena dikejar 

oleh target produksi yang tinggi.  

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Iswandi dkk (2016). Dengan judul 

“Pengendalian Kualitas Tempe dengan Seven Tools”. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah seven tools, perhitungan pengendalian kualitas menggunakan check 

sheet, flow charts, histogram, pareto chart, control chart, scatter diagram, dan fishbone 

diagram untuk hasil produk. Hasil analisa dengan peta control selama 20 kali 

pengamatan, nilai tengah 3, nilai batas control atas (UCL) atas 5.6 dan nilai batas control 

bawah (LCL) adalah 0.32, didapatkan tidak ditemukan variasi proses yang berada diluar 

batas pengendalian (out of control) sehingga semua proses masih berada di dalam 

pengendalian. 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Mujiya Ulkhaq dkk(2015). Dengan judul 

“Aplikasi Seven Tools Untuk Mengurangi Cacat Produk Pada Mesin COMMUNITE di 

PT. MASSCOM GRAPHY, SEMARANG”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengurangi nilai cacat yang dihasilkan oleh mesin communite dengan menggunakan 

metode seven tools. Hasil dari penelitian ini didapatkan jenis cacat yang terbesar adalah 

kertas terpotong, kemudian digunakan diagram cause-effect (fishbone). Dari hasil analisis 

dapat disimpulkan bahwa terdapat empat faktor yang mem- pengaruhi, yaitu manusia, 

mesin, metode dan material.  

Penelitian yang dilakukan oleh  Enamul dkk dengan judul Productivity Improvement 

by using Six-Sigma, studi kasus dari jurnal ini adalah perusahaan kipas angin (fan) untuk 

meningkatkan produktivitas dan kualitas dengan menggunakan six-sigma DMAIC. 

Tujuan dari jurnal ini untuk mempelajari dan mengevaluasi proses dari kasus organisasi, 

untuk mengetahui sejauh mana tingaktan sigma yang ada melalui penignkatan 

produktivitas. Terutama dalam meningkatkan fase siklus DMAIC, alat perbaikan yang 
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digunakan seperti 5S, supermarket and line balancing, dll. Selain itu penelitian ini 

menggunakan control chart dan fishbone diagram untuk mengetahui factor-faktor 

penyebab kecacatan kemudian di analisa dengan menggunakan kaizen. Hasil dari 

penelitian ini menghasilkan produktifitas dari 240 perhari menjadi 312 perharinya.  

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Rahul Panat dkk dengan judul The 

application of Lean Six Sigma to the configuration control in Intel’s manufacturing R&D 

environment, dengan tujuan untuk memebrikan contoh mengaplikasikan lean six-sigma  

dalam organisasi research and development (R&D) untuk menghilangkan pembosoran 

dan meningkatkan basis system data yang tersedia yang pada gilirannya meningkatkan 

lingkungan yang inovatif. Integrase metodologi peningkatan proses lean isx-sigma ke 

dalam  research and development (R&D) dapat memiliki efek dramatis dalam 

mengurangi biaya dan waktu yang terkait dengan pengembangan dan pengiriman 

teknologi dan produk baru.  

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Tushar dan Shrivastava dengan judul Six 

Sigma – A New Direction to Quality and Productivity Management, journal ini membahas 

tentang peningkatan kualitas dan produktivitas di perusahaan manufaktur melalui studi 

kasus. Journal ini membahas penerapan six-sigma DMAIC dalam industry yang 

menyediakan kerangka kerja untuk mengidentifikasi, mengukur dan menghilangkan 

sumber variasi dalam proses operasional yang bersangkutan untuk mengoptimalkan 

variable operasi. Dalam penelitian ini digunakan pareto diagram dan cause-effect 

(fishbone) diagram untuk mengetahui factor factor penyebab cacat. Kemudian digunakan 

matrix diagram yang dikembangkan dari FMEA untuk memberikan gambaran seberapa 

baik dua set objek atau masalah terkait dan membantu manajer menetapkan prioritas pada 

rencana dan tindakan. Hasil dari penelitian ini mengurangi biaya mesin dan mengurangi 

produk cacat yang demikian menghilangkan biaya langkah atau proses yang tidak 

menambah nilai dari perspektif pelanggan. 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Suryoputro dkk (2017) dengan judul 

“Quality Control System using Simple Implementation of Seven Tools for Batik Textile 

Manufacturing”. Tujuan dari peneltian ini adalah untuk menghasilkan produk yang lebih 

baik dan mengurangi kecacatan produk batik di manufaktur textile batik. Metode yang 
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digunakan dalam penelitian ini adalah seven tools. Hasil dari check sheet didapatkan jenis 

cacat pada kain abu-abu yang ditenun yaitu xyz adalah warp, double warp, warp break, 

double warp, warp kosong, warp renggang, tepi jelek, lungsin tebal, dan berkarat. 

Sedangkan hasil dari scatter diagram menunjukkan korelasi positif antara persentase 

kecacatan dan jumlah produksi. Berdasarkan diagram Pareto, prioritas kebutuhan 

perbaikan adalah untuk jenis cacat dominan adalah warp (44%) dan berdasarkan 

histogram nilai lilitan ganda juga yang tertinggi dengan nilai 23635.11 m.  

Kemudian penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Sulaman (2005) dengan judul 

“Quality Improvement Of Fan Manufacturing Industry By Using Basic Seven Tools Of 

Quality: A Case Study”. Penelitian ini dilakukan di di industri manufaktur kipas angin 

untuk mengatasi masalah terkait kualitas dan meningkatkan tingkat kualitas mereka 

dengan menerapkan seven tools. Flow chart, Check sheet, Histogram, Cause & Effect 

diagram, Pareto chart, Scatter diagram & Control charts diimplementasikan dalam 

berbagai langkah proses manufaktur untuk menentukan masalah, mengukur dampaknya, 

mencari tahu penyebab utamanya dan penghapusannya untuk memastikan produksi 

barang yang tidak rusak. Studi kasus dilakukan di “FECTO FAN” Gujranwala, Pakistan. 

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa seven tools sangat berguna dan efektif 

dalam mengidentifikasi dan menghilangkan cacat dari proses manufaktur.  

  



 
 

 

 BAB III  

METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan diuraikan tentang diagram alir kerangka penelitian serta penjelasan 

secara terperinci. 

3.1 Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan disebuah perusahaan berskala CV, yang bergerak dibidang 

konveksi. Nama dari CV tersebut adalah CV. Laras Mitra Sejati yang beralamat di JL. 

Martadierja II No.259 Kota Purwokerto. 

3.2 Objek Penelitian  

Objek dari penelitian ini adalah produk baju kerja perawat atau bisa disebut hacinco yang 

diproduksi sesai pesanan, dengan objek yang di teliti adalah produk yang memiliki jumlah 

cacat yang dominan. 

3.3 Sumber data 

Sumber data yang akan digunakan untuk penelitian ini didapatkan dari dua jenis yaitu : 

1. Data Primer 

Data primer di peroleh langsung pengamatan dan pencatatan langsung ketika berada 

di perusahaan. Dengan melakukan observasi yaitu pengamatan secara langsung ke 

objek yang di teliti untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan secara aktual. 

Kemudian dengan wawancara kepada pemilik perusahaan untuk mengumpulkan 

permasalahan apa saja yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dengan mencari dari sumber jurnal, buku, pakar ahli 

maupun internet. Informasi yang didapatkan tersebut kemudian digunakan sebagai 

konsep, informasi dan teori sebagai penunjang penilitian. 

3.4 Alur Penelitian 

Pada penelitian ini, ada beberapa tahapan mekanisme untuk penyelesainnya. Langkah-

langkah tersebut dapat digambarkan kedalam diagram alur (flow chart) seperti pada 

gambar 3.1. 

Gambar 3.1 Flow Chart Penelitian 
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3.5 Identifikasi Masalah 

Penelitian yang dilakukan berada di perusahaan konveksi yang menghasilkan 

perlengkapan rumah sakit. Produksi dari perusahaan konveksi tersebut bisa dikategorikan 

berskala besar dan membutuhkan perhatian di bagian quality control untuk semua produk. 

Tetapi pada penelitian ini hanya di fokuskan ke produk baju kerja perawat yang 

produksinya  memiliki prosentase yang cukup besar. Dari hal itu penelitian ini dilakukan 

untuk meneliti seberapa banyak produk cacat yang terdapat dalam satu kali produksi dan 

bagaimana cara mengatasinya. 

3.6 Mencari Refrensi 

Setelah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, kemudian dilakukan pencarian 

referensi-referensi yang mendukung penelitian yang akan dilakukan. Referensi yang 

digunakan terdiri dari dua macam yaitu berupa kajuan induktif yang merupakan review 

dari penelitian-penelitian terdahulu yang bersangkutan dan kajian deduktif yang 

merupakan ilmu-ilmu atau teori yang akan digunbakan.  

 Menurut beberapa referensi yang telah didapatkan, terdapat suatu metode yang 

sesuai dengan penelitian jika digunakan untuk menyelesaikan permasalahan quality 

control. Metode tersebut merupakan alat sederhana untuk quality control (mengendalikan 

kualitas) yaitu seven tools, metode ini sering digunakan untuk mengurangi produk cacat 

atau produk reject. Seven tools berguna untuk mengetahui penyebab umum dari kecacatan 

atau ketidaksesuaian hingga detail permasalahn kualitas suatu produk. 

3.7  Merumuskan masalah  

Setelah mendapatkan referensi mengenai materi kualitas kemudian dilakukan perumusan 

masalah dengan cara memfokuskan permasalahan yang diteliti dan menjadikannya tujuan 

dari penelitian ini.  
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3.8 Menentukan Tujuan dan Batasan Masalah 

Setelah mendapatkan rumusan masalah didapatkan tujuan dari permasalahan yang 

dihadapi. Inti dari tujuan masalah adalah menjawab dari rumusan masalah yang ada. Dan 

batasan masalah di lakukan untuk membatasi apa saja yang akan dilakukan di penelitian 

ini. Didalam membuat batasan masalah ini dilakukan asumsi agar dalam menyelesaikan 

penelitian lebih mudah. Hal ini dilakukan karena beberapa hal tidak dapat atau sulit 

dilakukan secara langsung kedalam teori yang digunakan, sehingga dilakukan beberapa 

penyesuaian.  

3.9 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu pengumpulan 

data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dengan cara langsung dari pihak 

perusahaan yaitu dengan wawancara ataupun observasi. Sedangkan data sekunder 

didapatkan dengan mencari data maupun informasi dari sumber lain seperti buku, jurnal 

maupun internet.  

 Dalam penelitian ini didapatkan empat jenis data, yaitu data historis dan informasi 

perusahaan, data ini didapatkan melalui wawancara kepada pemilik perusahaan dan 

karyawan yang bekerja di CV.Laras Mitra Sejati. Data atribut dan data variable 

didapatkan melalui pengamatan (observasi) ke objek yang akan diteliti. 

3.10  Pengolahan Data 

Dalam pengolahan data ini dengan mengamati objek secara langsung dan mengetahui 

apakah produk yang dihasilkan oleh perusahaan telah memenuhi standar yang telah 

ditetapkan. Analisis yang digunakan pada penelitian ini ada beberapa macam yaitu : 

1. Menentukan Diagram SIPOC (Supplier, Input, Process, Output, Customer) 

Nama diagram SIPOC diambil dari singaktan lima element utama dalam sistem kualitas 

(Gasperz, 2002). Berikut penjabaran kelima elemen sistem kualitas tersebut : 
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a. Suppliers merupakan orang, sekelompok orang ataupun perusahaan yang 

memberikan sumberdaya, penyedia material atau yang menyalurkan dan 

menyediakan bahan yang dibutuhkan oleh penerima proses selanjutnya. 

b. Input adalah segala sesuatu yang diberikan oleh pemasok (supplier) kepada 

penerima proses. Segala sesuatu tersebut diantaranya termasuk material, jasa, 

informasi, sumber daya manusa dan sebagainya yang diproses agar menghasilkan 

output. 

c. Process adalah langkah atau serangkaian aktivitas yang dapat memberikan nilai 

tambah kepada input. Pada tahap ini adalah dimana input di proses untuk menjadi 

output. 

d. Output adalah hasil dari proses yang berupa produk barang, informasi dan jasa 

untuk pelanggan. Dalam industry manufaktur output ini adalah barang setengah 

jadi maupun barang jadi. 

e. Customer atau pelanggan merupakan orang atau sekelompok orang yang 

menerima hasil dari output.   

2. Menentukan CTQ 

Menurut Vincent Gasperz (2002), CTQ adalah atribut-atribut yang sangat penting untuk 

diperhatikan karena berkaitang langsung dengan kebutuhan dan kepuasan pelanggan. 

Selain itu merupakan element dari suatu produk, proses, atau praktek yang berdampak 

pada kepuasan pelanggan. 

3. Membuat Diagram Pareto 

Diagram pareto digunakan untuk mengetahui jenis kecacatan yang paling dominan agar 

tidak mempengaruhi proses produksi perusahaan (Santoni Darmawan, 2013). Menurut 

Dorothea Wahyu Ariani (2005), langkah dalam penyusunan diagram pareto sebagi 

berikut : 

a. Menentukan metode atau arti dari pengklasifikasian data, misalnya berdasarkan 

masalah, penyebab, jenis ketidaksesuaian dan sebagainya. 

b. Menentukan satuan yang digunakan untuk membuat urutan karakteristik tersebut. 

c. Mengumpulkan data sesuai dengan interval waktu yang telah ditentukan. 
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d. Merangkum data dan membuat rangking kategori data tersebut dari yang terbesar 

hingga terendah. 

e. Menghitung frekuensi kumulatif atau prosentase kumulatif yang digunakan. 

f. Menggambar diagram batang. 

4. Membuat Peta Kendali 

Terdapat beberapa peta kendali yang digunakan, berikut langkah pembuatan peta 

kendali : 

a. Peta Kendali x ̄  

1. Menghitung rata-rata untuk setiap kali observasi. 

2. Garis pusat untuk peta kendali rata-rata. 

3. Menghitung nilai range atau rentang data sampel pada setiap kali observasi. 

4. Garis pusat untuk peta kendali range (R̅).  

5. Menentukan batas kendali atas dan batas kendali bawah pada x chart. 

 

b. Peta Kendali R 

Untuk perhitungan peta kendali R, langkah-langkah yang dilakukan hampir sama 

dengan peta kendali x ̄, namun dibedakan pada nilai batas kendalinya. 

c. Peta Kendali p 

1. Menentukan subgroup. 

2. Menghitung proporsi cacat pada setiap sub group. 

3. Menentukan garis pusat 

4. Menentukan batas kendali atas dan batas kendali bawah 

5. Menentukan Nilai Kapabilitas Proses 

a. Menentukan kapabilitas proses 

Cpm    = 
USL−LSL

6√(�̅�−𝑇)2+ 𝑆2
  (3.1) 
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Adapun rumus untuk mencari indeks kemampuan proses 

Cpk = minimum [
𝑈𝑆𝐿−�̄̄�

3𝑆
 ;  

�̄̄�−𝐿𝑆𝐿

3𝑆
]  (3.2) 

6. Membuat Diagram Fishbone  

Diagram fishbone biasa juga disebut diagram sebab-akibat dan digunakan untuk 

menunjukan faktor-faktor penyebab dan karakteristik. Akar penyebab dari masalah 

yang ditemukan berdasarkan prinsip 7M antara lain manpower (tenaga kerja), 

machines (mesin-mesin), methods (metode kerja), materials (bahan baku), 

motivation (motivasi), money (keuangan).  

7. Membuat Analisis 5W + 1H 

Dalam penelitian ini analisis 5W + 1H digunakan untuk menganalisa permasalahan 

kualitas produk yang diteliti. Analsis 5W + 1H adalah suatu metode analisis yang 

digunakan untuk melakukan penanggulangan terhadap setiap akar permasalahan 

(Gasperz, 2002) yaitu : 

1. What (apa yang menyebabkan cacatnya produk?) 

2. Why (mengapa rencana tindakan perlu dilakukan?) 

3. Where (dimana rencana tindakan dilakukan?) 

4. When (kapan tindakan perlu dilakukan ?) 

5. Who (siapa yang akan melakukan rencana tindakan tersebut?) 

6. How (bagaimana mengerjakan aktivitas rencana tindakan tersebut?) 

3.11  Analisa Hasil Perhitungan 

Pada tahap ini yang perlu dilakukan adalah menganalisa bagaimana hasil dari perhitungan 

yang telah dilakukan. Analisa dilakukan dengan menggunakan 5W+1H selain itu analisa 

dari aspek yang tertera dari perhitungan maupun yang tidak tertera dalam perhitungan 

namun sebenarnya dapat mempengaruhi hasil perhitungan. Hal inilah yang kemudian 

akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada. 
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3.12   Kesimpulan 

Tahap terakhir sebelum menyelesaikan sebuah penelitian yaitu membuat kesimpulan 

penelitian. Di tahap ini berisi tentang jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat 

sebelumnya, jawaban tersebut harus mengacu pada hasil perhitungan serta analisa yang 

telah dilakukan. Serta memberikan beberapa saran berdasarkan hasil dari penelitian yang 

didapat untuk perusahaan maupun untuk peneliti selanjutnya yang menggunakan 

penelitian ini sebagai referensi.



 
 

 
 

BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

4.1. Profil Singkat Perusahaan 

Perusahaan yang menjadi lokasi penelitian ini merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang konveksi. Nama dari perusahaan itu adalah CV. Laras Mitra Sejati yang beralamat di 

JL. Martadireja II No. 259, Purwokerto. Pemilik dari perusahaan tersebut adalah Bapak Drs, 

Untung Suroso M.Si. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2011 dengan menjual produk batik 

sablon/cetak yang kemudian berlanjut produksi untuk kebutuhan rumah sakit sekitar 

dikarenakan permintaan rumah sakit daerah. Karena produksi mengalami peningkatan maka  

perusahaan mencoba melakukan pemasaran keluar daerah.  

Perusahaan ini memiliki Visi dan Misi yaitu, Visinya untuk menyediakan barang 

rumah sakit untuk peningkatan pelayanan kepada pasien. Sedangkan misi dari perusahaan ini 

adalah menyediakan barang berkualitas untuk pelayanan rumah sakit dan penyediaan 

lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar untuk menggerakan ekonomi mikro untuk 

keuntungan bersama.  

4.2. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi serta wawancara di lokasi penelitian, 

didapatkan beberapa informasi dan data seperti alur proses produksi, waktu proses tiap 

operasi, jumlah produk yang dihasilkan, jumlah produk yang cacat serta supplier material 

dan konsumen yang menerima bahan jadi dari perusahaan tersebut. Perusahaan ini terdapat 

berbagai macam jenis produk jadi untuk keperluan rumah sakit, semacam sarung bantal, 
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sprei, baju operasi, baju kerja perawat dan lain sebagainya. Namun berdasarkan asumsi yang 

dibuat, penelitian ini memfokuskan kepada proses produksi baju kerja perawat atau 

disebutnya hacinco, maka data sperti alur produksi waktu produksi, bahan material, jumlah 

produk jadi dan produk cacat akan disesuaikan dengan yang digunakan untuk memproduksi 

baju kerja perawat saja. 

 
Gambar 4.1 Gambar Produk Jadi Baju Kerja Hacinco 

4.2.1. Proses Produksi  

Berikut merupakan flow chart process dan operation process chart (OPC) produksi baju 

kerja perawat atau hacinco ditampilkan pada gambar 4.3 dan gambar 4.4 : 

  



41 
 

 

 
Gambar 4.2 Flow Chart Process  
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Gambar 4.3 Diagram OPC Baju Kerja Hacinco (Bagian Badan). 
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Gambar 4.4 Diagram OPC Baju Kerja Hacinco (Bagian Celana). 
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Tabel 4.1 Keterangan Peta OPC 

Simbol Jumlah Waktu Operasi 

 17 127 

 4 4 

 2 0 

 

Proses produksi dari perusahaan tersebut memiliki operasi unit masing-masing. Unit-unit 

tersebut memiliki proses dan fungsi yang berbeda-beda. Berikut merupakan keterangan 

kinerja dari proses unit-unit tersebut : 

1. Pemolaan  

Alat pola yang digunakan untuk menggambar di kain dibuat dari kertas karton yang 

sudah di bentuk sesuai dengan spesifikasi yang ada. Pola dari ukuran baju S, M, L sudah 

di sediakan sebelumnya, agar mempercepat pemolaan pada kain. 

2. Pemotongan 

Setelah kain di beri pola lalu dilakukan pemotongan dengan menggunakan pisau potong. 

Pemotongan di lakukan dengan cara dilakukan penumpukan kain yang sudah dipola 

kemudian dipotong secara bersamaan untuk menghemat waktu. Ukurang pemotongan 

biasanya dilebihkan kurang lebih 1 centimeter dari garis pola. 

3. Penjahitan 

Setelah kain-kain dipotong kemudian dilakukan penjahitan sesuai alur dan spesifikasi 

yang ada di perusahaan.  
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4. Penyablonan  

Setelah semua set baju dan celana jadi kemudian dilakukan penyablonan untuk nama 

identitas rumah sakit yang memesan baju kerja tersebut. Penyablonan sesuai spesifikasi 

dan kriteria pelanggan. 

 

5. Penginspeksian dan Packaging 

Setelah sablon kering, baju kemudian di lakukan pengecekan dan pengukuran ulang dan 

dilakukan setrika untuk kerapian pengemasan. Pengukuran ulang dilakukan untuk 

memisahkan ukuran antara S, M dan L. Kemudian produk jadi dimasukan ke gudan 

menunggu di kirimkan ke pelanggan. 

4.2.2. Data Produksi 

Berikut adalah data produksi baju kerja perawat atau hacinco selama 1 bulan dengan 10 kali 

pengamatan : 

Tabel 4.2 Data Produksi Baju Kerja Hacinco 

No Tanggal 

Jumlah 

Produksi 

Jumlah 

Cacat 

1 16/07/18 110 2 

2 18/07/18 110 4 

3 19/07/18 110 8 

4 23/07/18 120 18 

5 25/07/18 110 16 

6 26/07/18 110 8 

7 30/07/18 120 15 

8 31/07/18 120 10 

9 1/8/2018 120 26 

10 2/8/2018 120 38 

Jumlah Total 1150 145 
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4.2.3. Data Variable 

Data variable merupakan data yang berisi pengukuran variabel serta batas spesifikasi suatu 

produk. Data variable tersebut meliputi panjang baju, lingkar baju, panjang celana dan 

lingkar celana. Data variable tersebut merupakan variable ketentuan sesuai yang ditetapkan 

perusahaan berdasarkan pertimbangan dari standar ukuran baju dan permintaan pelanggan. 

Berikut adalah pengukuran yang telah dilakukan : 

1. Data Variable Panjang Baju Atribut M 

Tabel 4.3 Data Variable Panjang Baju Atribut M 

No 
n=5 x satuan dalam centimeter (cm) 

X1 X2 X3 X4 X5 

1 72.4 72.8 72.3 72.4 72.1 

2 72.5 72.2 72.1 72.7 72 

3 72.3 73.1 72.7 72.1 72.5 

4 72.4 72.1 72.1 72.2 72 

5 73.2 72.2 72.5 72.3 73.2 

6 72.3 72.4 72.1 72.1 72.4 

7 72.5 72.1 72.2 72.1 72.1 

8 72.3 72.1 72.3 72.2 72.1 

9 72.4 73.2 72.7 72.8 72.8 

10 72.8 73.1 72.7 72.7 72.9 

 

2. Data Variable Lingkar Baju Atribut M 

Tabel 4.4 Data Variable Lingkar Baju Atribut M 

No 
n=5 x satuan dalam centimeter (cm) 

X1 X2 X3 X4 X5 

1 112.1 112 112 112.3 112.1 

2 112.4 112.5 112.1 112.2 112.2 

3 112.6 112.3 112.3 112.2 112.4 

4 112.2 112.1 112 112.4 112.2 

5 112.2 112.4 112.5 113.1 112.2 

6 112.4 112.5 112.7 112.3 112.3 
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No 
n=5 x satuan dalam centimeter (cm) 

X1 X2 X3 X4 X5 

7 111.8 112.3 112.2 112.3 112.2 

8 112.1 112.2 112.1 112.1 112.2 

9 112.7 112.7 112.7 112.6 112.9 

10 112.7 112.8 112.5 113.2 112.6 

 

3. Data Variable Panjang Celana Atribut M 

Tabel 4.5 Data Variable Panjang Celana Atribut M 

No 
n=5 x satuan dalam centimeter (cm) 

X1 X2 X3 X4 X5 

1 98.2 97.7 98.2 98 98.2 

2 98.7 98.5 98.1 98.1 98.3 

3 98.4 98.6 98.9 98.7 98.1 

4 98.1 98.3 98.1 97.9 98.2 

5 98.2 98 98.1 98.2 98.3 

6 98.4 98.5 98.4 98.4 98.2 

7 98.2 98.1 98 98.2 98.1 

8 98.1 98.1 98.2 98.1 98 

9 98.7 98.9 98.6 98.4 99.2 

10 98.4 98.5 99.2 98.3 98.8 

 

4. Data Variable Lingkar Celana Atribut M 

Tabel 4.6 Data Variable Lingkar Celana Atribut M 

No 
n=5 x satuan dalam centimeter (cm) 

X1 X2 X3 X4 X5 

1 112.7 112.3 112.5 113.2 112.8 

2 112.6 112.6 112.8 112.3 112.4 

3 112.5 112.4 112.9 112.6 112.4 

4 112.2 112.2 111.9 112.1 112.1 

5 112.5 112.3 113 113 112.3 

6 112.7 112.4 112.4 112.5 112.4 

7 112.1 112.2 112.2 112 112.2 
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No 
n=5 x satuan dalam centimeter (cm) 

X1 X2 X3 X4 X5 

8 112.2 112.1 112.3 112.1 112 

9 112.6 112.9 113.1 113 112.9 

10 112.7 112.8 112.8 112.8 113.2 

 

4.2.4. Data Atribut  

Data atribut ini merupakan data yang berisi jenis cacat yang ada pada produk baju kerja 

hacinco. Jenis cacat yang ada pada data atribut ini terjadi pada bulan juli 2018. Berikut data 

yang telah didapatkan : 

Tabel 4.7 Check Sheet Produk Cacat 

Periode 

Potongan Benang 

Jahit Berlebih/Tidak 

Rapi 

Sablon Kurang 

rapi/Tinta 

Kurang 

Saku 

Celana 

Belum 

Terpasang 

data 

atribut  

1 0 1 0 1 

2 3 1 0 4 

3 5 2 0 7 

4 13 5 0 18 

5 8 3 1 12 

6 4 4 0 8 

7 11 4 0 15 

8 8 2 0 10 

9 16 6 0 22 

10 18 14 2 34 

Total 86 42 3 131 

 

Tabel 4.8 Jumlah Produk Cacat Baju Kerja Pada Setiap Jenisnya 

No Jenis Cacat Jumlah Produk cacat 

1 Potongan benang jahit berlebih/tidak rapi 83 

2 Sablon kurang rapi/tinta kurang 42 

3 Saku pada celana belum terpasang 4 

 Jumlah Total  129 
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Tabel 4.9 Data Atribut Baju Kerja Hacinco 

No 
Potongan Benang Jahit 

Berlebih/Tidak Rapi 

Sablon Kurang 

rapi/Tinta Kurang 

Saku Celana Belum 

Terpasang 

1 0 1 0 

2 3 1 0 

3 5 2 0 

4 13 5 0 

5 8 3 1 

6 4 4 0 

7 11 4 0 

8 8 2 0 

9 16 6 0 

10 18 14 2 

Total 86 42 3 

 

4.3. Pengolahan Data 

Berdasarkan data yang telah didapatkan kemudian dilakukan pengolahan data. Hal ini 

dilakukan  untuk mengetahui faktor penyebab ketidaksesuaian yang akan berpengaruh 

terhadap hasil produk jadi yang akan digunakan alat bantu pengendalian kualitas sebagi 

berikut : 

4.3.1 Diagram SIPOC 

Diagram SIPOC merupakan diagram yang digunakan untuk mendefinisikan alur yang terjadi 

pada suatu produk mulai dari bahan mentah yang di ambil dari supplier hingga barang jadi 

yang dikirimkan untuk customer atau pelanggan. Diagram SIPOC biasa disebut Supplier-

Input-Process-Output-Customer. Berikut adalah diagram SIPOC yang didapat dari CV. 

Laras Mitra Sejati : 
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Gambar 4.5 Diagram SIPOC 

Dari gambar 4.3 diagram SIPOC didapatkan proses produksi baju kerja hacinco dari material 

mentah hingga produk jadi. Pengadaan bahan baku CV. Laras Mitra Sejati mengambil barang 

mentah yaitu kain dari dua sumber supplier yaitu Taipan dan Dakotak. Di proses input barang 

mentah yang akan diproses adalah kain drill, benang tambang dan sablon. Pada tahap proses, 

kain dipotong sesuai pola badan dan lengan untuk baju, dan bagian celana. Kemudian 

dipotong sesuai pola yang panjang bajunya kurang lebih 72cm, ukurang panjang celana 98 

cm dan ukuran lingkar badan dan celana 112 cm. Setelah pemotongan, kemudian dilakukan 

penjahitan lengan dan badan baju, pemasangan karet pinggan ke celana dan pemasangan saku 

ke celana. Pada bagian badan baju dilakukan pemasangan kerah dan sablon. Setelah kering 

dilakukan penetrikaan. Setelah itu baju kerja di packing dan masuk ke gudang. 
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4.3.2 Critical To Quality (CTQ) Untuk Data Atribut 

Critical to quality (CTQ) digunakan untuk menentukan atribut-atribut yang penting untuk 

memperhatikan kebutuhan dan kepuasan konsumen. Critical to Quality yang didapatkan dari 

hasil meneliti produk baju kerja hacinco di CV. Laras Mitra Sejati ini ditentukan berdasarkan 

pada produk defect atau produk yang kurang sempurna dari hasil produk jadi. Identifikasi 

untuk critical to quality di perusahaan ini dilakukan dengan cara memperhatikan kriteria 

karakteristik kualitas produk yang memiliki potensi menimbulkan kecacatan suatu produk. 

Dalam penelitian ini didapatkan tiga potensi yang dapat menimbulkan kecacatan dalam suatu 

produk. Berikut potensi-potensi yang berpengaruh terhadap produk : 

Tabel 4.10  Persentase Kecacatan Produk Baju Kerja Hacinco Berdasarkan Karakteristik 

No Jenis Cacat 

Jumlah 

Produk 

cacat Persentase 

Persentase 

Komulatif 

1 

Potongan benang jahit berlebih/tidak 

rapi 86 65.65% 65.65% 

2 Sablon kurang rapi/tinta kurang 42 32.06% 97.71% 

3 Saku pada celana belum terpasang 3 2.29% 100.00% 

 Total 131 100%  

 

Dan setelah membuat persentase kecacatan produk baju kerja hacinco berdasarkan 

karakteristik, kemudian dilanjutkan membuat diagram pareto, histogram dan diagram pencar 

seperti pada gambar 4.6, 4.7 dan 4.8: 
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Gambar 4.6 Pareto Diagram Data Atribut Jenis Kecacatan Produk Baju Kerja 

 
Gambar 4.7 Diagram Pencar Nilai Cacat Setiap Periode 
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Gambar 4.8 Histogram Diagram Data Atribut 

4.3.3 Pengolahan Data Variable 

Data variable kemudian di olah, data variable yang digunakan adalah panjang baju, lingkar 

baju, panjang celana dan lingkar celana dari produk baju kerja hacinco.  

1. Variable panjang baju kerja hacinco 

a. Pengukuran variable panjang baju (bagian badan) 

Tabel 4.11 Pengolahan Data untuk Variabel Panjang Baju Atribut M 

Proses Produksi Baju Hacinco (Panjang Badan Baju)  Spesifikasi T=72 USL=73 LSL=71 

Alat Ukur Meteran Jahit Satuan Centimeter (cm) 

No X1 X2 X3 X4 X5 Jumlah  X̅ R S=R/d2 

1 72.4 72.8 72.3 72.4 72.1 362 72.4 0.7 0.30095 

2 72.5 72.2 72.1 72.7 72 361.5 72.3 0.7 0.30095 

3 72.3 73.1 72.7 72.1 72.5 362.7 72.54 1 0.42992 

4 72.4 72.1 72.1 72.2 72 360.8 72.16 0.4 0.17197 

5 73.2 72.2 72.5 72.3 73.2 363.4 72.68 1 0.42992 

6 72.3 72.4 72.1 72.1 72.4 361.3 72.26 0.3 0.12898 

7 72.5 72.1 72.2 72.1 72.1 361 72.2 0.4 0.17197 

8 72.3 72.1 72.3 72.2 72.1 361 72.2 0.2 0.08598 

9 72.4 73.2 72.7 72.8 72.8 363.9 72.78 0.8 0.34394 
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Proses Produksi Baju Hacinco (Panjang Badan Baju)  Spesifikasi T=72 USL=73 LSL=71 

Alat Ukur Meteran Jahit Satuan Centimeter (cm) 

10 72.8 73.1 72.7 72.7 72.9 364.2 72.84 0.4 0.17197 

 Jumlah Total 3621.8 724.36 5.9 2.53654 

 Rata-rata 362.2 72.44 0.59 0.25365 

 

Proses perhitungan pada table 4.11 : 

1. Menghitung rata-rata (mean) proses  �̅� =  
∑�̅�

10
=  

724.36

10
= 72.44 

2. Range Proses   R̅ = 
∑�̅�

10
=  

5.9

10
= 0.59  

3. Nilai d2 untuk ukuran n = 5 adalah 2.326 

4. Standar deviasi proses  S = 
�̅�

𝑑2
=  

0.59

2.326
= 0.25  

2. Variable lingkar baju kerja hacinco 

a. Pengukuran variable lingkar baju (bagian badan) 

Tabel 4.12 Pengolahan Data untuk Variabel Lingkar Baju Atribut M 

Proses Produksi Baju Hacinco (Lingkar Badan Baju)  Spesifikasi T=112 USL=113 LSL=111 

Alat Ukur Meteran Jahit Satuan Centimeter (cm) 

No X1 X2 X3 X4 X5 Jumlah  X̅ R S=R/d2 

1 112.1 112 112 112.3 112.1 560.5 112.1 0.3 0.12898 

2 112.4 112.5 112.1 112.2 112.2 561.4 112.28 0.4 0.17197 

3 112.6 112.3 112.3 112.2 112.4 561.8 112.36 0.4 0.17197 

4 112.2 112.1 112 112.4 112.2 560.9 112.18 0.4 0.17197 

5 112.2 112.4 112.5 113.1 112.2 562.4 112.48 0.9 0.38693 

6 112.4 112.5 112.7 112.3 112.3 562.2 112.44 0.4 0.17197 

7 111.8 112.3 112.2 112.3 112.2 560.8 112.16 0.5 0.21496 

8 112.1 112.2 112.1 112.1 112.2 560.7 112.14 0.1 0.04299 

9 112.7 112.7 112.7 112.6 112.9 563.6 112.72 0.3 0.12898 

10 112.7 112.8 112.5 113.2 112.6 563.8 112.76 0.7 0.30095 
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Proses Produksi Baju Hacinco (Lingkar Badan Baju)  Spesifikasi T=112 USL=113 LSL=111 

Alat Ukur Meteran Jahit Satuan Centimeter (cm) 

 Jumlah Total  1123.62 4.4 1.89166 

 Rata-rata  112.36 0.44 0.18917 

 

Proses perhitungan pada table 4.12 : 

1. Menghitung rata-rata (mean) proses  �̅� =  
∑�̅�

10
=  

1123.62

10
= 112.36 

2. Range Proses   R̅ = 
∑�̅�

10
=  

4.4

10
= 0.44  

3. Nilai d2 untuk ukuran n = 5 adalah 2.326 

4. Standar deviasi proses  S = 
�̅�

𝑑2
=  

0.44

2.326
= 0.19 

3. Variable panjang celana kerja hacinco 

a. Pengukuran variable panjang celana (bagian celana) 

Tabel 4.13 Pengolahan Data untuk Variabel Panjang Celana Atribut M 

Proses Produksi Baju Hacinco (Panjang Celana Baju)  Spesifikasi T=98 USL=99 LSL=97 

Alat Ukur Meteran Jahit Satuan Centimeter (cm) 

No X1 X2 X3 X4 X5 Jumlah  X̅ R S=R/d2 

1 98.2 97.7 98.2 98 98.2 490.3 98.06 0.5 0.21496 

2 98.7 98.5 98.1 98.1 98.3 491.7 98.34 0.6 0.25795 

3 98.4 98.6 98.9 98.7 98.1 492.7 98.54 0.8 0.34394 

4 98.1 98.3 98.1 97.9 98.2 490.6 98.12 0.4 0.17197 

5 98.2 98 98.1 98.2 98.3 490.8 98.16 0.3 0.12898 

6 98.4 98.5 98.4 98.4 98.2 491.9 98.38 0.3 0.12898 

7 98.2 98.1 98 98.2 98.1 490.6 98.12 0.2 0.08598 

8 98.1 98.1 98.2 98.1 98 490.5 98.1 0.2 0.08598 

9 98.7 98.9 98.6 98.4 99.2 493.8 98.76 0.8 0.34394 

10 98.4 98.5 99.2 98.3 98.8 493.2 98.64 0.9 0.38693 

 Jumlah Total  983.22 5 2.14961 
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Proses Produksi Baju Hacinco (Panjang Celana Baju)  Spesifikasi T=98 USL=99 LSL=97 

Alat Ukur Meteran Jahit Satuan Centimeter (cm) 

 Rata-rata  98.32 0.5 0.21496 

 

Proses perhitungan pada table 4.13 : 

1. Menghitung rata-rata (mean) proses  �̅� =  
∑�̅�

10
=  

983.22

10
= 98.32 

2. Range Proses   R̅ = 
∑�̅�

10
=  

5

10
= 0.5  

3. Nilai d2 untuk ukuran n = 5 adalah 2.326 

4. Standar deviasi proses  S = 
�̅�

𝑑2
=  

0.5

2.326
= 0.21 

4. Variable lingkar celana kerja hacinco 

a. Pengukuran variable lingkar celana (bagian celana) 

Tabel 4.14 Pengolahan Data untuk Variabel Panjang Celana Atribut M 

Proses Produksi Baju Hacinco (Lingkar Celana Baju)  

Spesifikasi T=112 USL=113 

LSL=111 

Alat Ukur Meteran Jahit Satuan Centimeter (cm) 

No X1 X2 X3 X4 X5 Jumlah  X̅ R S=R/d2 

1 112.7 112.3 112.5 113.2 112.8 563.5 112.7 0.9 0.38693 

2 112.6 112.6 112.8 112.3 112.4 562.7 112.54 0.5 0.21496 

3 112.5 112.4 112.9 112.6 112.4 562.8 112.56 0.5 0.21496 

4 112.2 112.2 111.9 112.1 112.1 560.5 112.1 0.3 0.12898 

5 112.5 112.3 113 113 112.3 563.1 112.62 0.7 0.30095 

6 112.7 112.4 112.4 112.5 112.4 562.4 112.48 0.3 0.12898 

7 112.1 112.2 112.2 112 112.2 560.7 112.14 0.2 0.08598 

8 112.2 112.1 112.3 112.1 112 560.7 112.14 0.3 0.12898 

9 112.6 112.9 113.1 113 112.9 564.5 112.9 0.5 0.21496 

10 112.7 112.8 112.8 112.8 113.2 564.3 112.86 0.5 0.21496 

 Jumlah Total  1125.04 4.7 2.02064 

 Rata-rata  112.50 0.47 0.20206 
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Proses perhitungan pada table 4.14 : 

1. Menghitung rata-rata (mean) proses  �̅� =  
∑�̅�

10
=  

1125.04

10
= 112.50 

2. Range Proses   R̅ = 
∑�̅�

10
=  

4.7

10
= 0.47  

3. Nilai d2 untuk ukuran n = 5 adalah 2.326 

4. Standar deviasi proses  S = 
�̅�

𝑑2
=  

0.47

2.326
= 0.20 

4.3.4 Peta Kendali p Untuk Data Atribut 

Setelah melakukan perhitungan pada data atribut untuk mengetahui critical to quality nya, 

kemudian dilakukan perhitungan dengan peta kendali p untuk mengetahui apakah data 

terkendali atau tidak secara statistik. Berikut perhitungan peta kendali p untuk data atribut : 

 

Tabel 4.15  Peta Kendali p Untuk Data Atribut 

No 

Jumlah 

Produksi 

Jumlah 

Cacat 
p=x/n S 

UCL  CL LCL 

1 110 1 0.0091 0.00905 0.19233 0.1116 0.03085 

2 110 4 0.0364 0.01785 0.19233 0.1116 0.03085 

3 110 7 0.0636 0.02327 0.19233 0.1116 0.03085 

4 120 18 0.1500 0.0326 0.19233 0.1116 0.03085 

5 110 12 0.1091 0.02972 0.19233 0.1116 0.03085 

6 110 8 0.0727 0.02476 0.19233 0.1116 0.03085 

7 120 15 0.1250 0.03019 0.19233 0.1116 0.03085 

8 120 10 0.0833 0.02523 0.19233 0.1116 0.03085 

9 120 22 0.1833 0.03532 0.19233 0.1116 0.03085 

10 120 34 0.2833 0.04114 0.19233 0.1116 0.03085 

Rata-rata   0.1116 0.02691    
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No 

Jumlah 

Produksi 

Jumlah 

Cacat 
p=x/n S 

UCL  CL LCL 

Jumlah 

Total 
1150 131 1.1159 0.2691 

  

 

Proses perhitungan pada table 4.15 : 

1. Menghitung proporsi cacat rata-rata dari sub grup : p ̄ = x/n = 1.1159/10 = 0.1116 

2. Menghitung standar deviasi per sub-grup S = √
𝑝(1−𝑝)

𝑛
 

3. Menghitung rata-rata standar deviasi S = 0.2691/10 = 0.02691 

4. Menghitung UCL = p ̄ + 3S = 0.1116 + (3*0.02691) 

5. Menghitung LCL = p ̄ - 3S = 0.1116 - (3*0.02691) 

Kemudian didapatkan peta kendali p sebagai berikut : 

 
Gambar 4.9  Peta Kendali p untuk Data Atribut 
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4.3.5 Peta Kendali x̄ Untuk Data Variabel 

Peta kendali x ̄ untuk mengetahui stabilitas proses dengan mendefinisikan batas-batas 

pengendaliannya. 

1. Peta Kendali x ̄ Variabel Panjang Baju Atribut M 

Tabel 4.16  Perhitungan Peta Kendali x ̄ Variabel Panjang Baju 

No X̅ (cm) R S=R/d2 UCL CL LCL 

1 72.4 0.7 0.30095 72.5857 72.436 72.2863 

2 72.3 0.7 0.30095 72.5857 72.436 72.2863 

3 72.54 1 0.42992 72.5857 72.436 72.2863 

4 72.16 0.4 0.17197 72.5857 72.436 72.2863 

5 72.68 1 0.42992 72.5857 72.436 72.2863 

6 72.26 0.3 0.12898 72.5857 72.436 72.2863 

7 72.2 0.4 0.17197 72.5857 72.436 72.2863 

8 72.2 0.2 0.08598 72.5857 72.436 72.2863 

9 72.78 0.8 0.34394 72.5857 72.436 72.2863 

10 72.84 0.4 0.17197 72.5857 72.436 72.2863 

Jumlah 

Total 724.36 5.9 2.53654    

Rata-rata 72.436 0.59 0.25365    

 

Perhitungan pada tabel 4.16 Dilakukan untuk menentukan batas atas pengendalian (UCL) 

dan batas bawah pengendalian (LCL).  

1. Menentukan UCL = x ̄ + S R̅ = 72.436 + (0.253 x 0.59) = 72.58 

2. Menentukan LCL  = x ̄ - S R̅ = 72.436 - (0.253 x 0.59) = 72.28 

Setelah menetukan batas atas dan batas bawah pengendalian maka didapatkan peta kendali 

untuk data variabel panjang baju. 
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Gambar 4.10 Peta Kendali x ̄ Variabel Panjang Baju 

Pada gambar 4.10 Didapatkan bahwa peta kendali x̄ panjang baju dalam keadaan tidak 

terkendali, karena masih banyak yang berada di luar batas. Kemudian dilakukan peta kendali 

berdasarkan batas standar yang telah ditentukan oleh perusahaan, yaitu USL dan LSL. Data 

yang digunakan adalah rata-rata atau x ̄ dari sampel objek per periode. 

 
Gambar 4.11 Peta Kendali Standar Perusahaan Panjang Baju 
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Setelah dilakukan peta kendali, kemudian melakukan pengukuran kapabilitas proses. Fungsi 

dari pengukuran kapabilitas yaitu untuk mengetahui seberapa besar kemampuan proses 

dalam memenuhi batas spesifikasi yang telah ditentukan. 

 Indeks Kapabilitas Proses (Cpm) 

Cpm  = 
USL−LSL

6√(�̅�−𝑇)2+ 𝑆2
  

  = 
73−71

6√(72.44−72)2+ 0.592
  = 0.454 

Indeks Kemampuan Proses (Cpk) 

Cpk     = minimum [
𝑈𝑆𝐿−�̄̄�

3𝑆
 ;  

�̄̄�−𝐿𝑆𝐿

3𝑆
] 

  = minimum [
73−72.44

3 𝑥 0.253
 ;  

72.44−71

3 𝑥 0.253
] = 0.741 

2. Peta Kendali x ̄ Variabel Lingkar Baju Atribut M 

Tabel 4.17 Perhitungan Peta Kendali x̄ Variabel Lingkar Baju 

No X̅ (cm) R S=R/d2 UCL CL LCL 

1 112.1 0.3 0.12898 112.445 112.362 112.279 

2 112.28 0.4 0.17197 112.445 112.362 112.279 

3 112.36 0.4 0.17197 112.445 112.362 112.279 

4 112.18 0.4 0.17197 112.445 112.362 112.279 

5 112.48 0.9 0.38693 112.445 112.362 112.279 

6 112.44 0.4 0.17197 112.445 112.362 112.279 

7 112.16 0.5 0.21496 112.445 112.362 112.279 

8 112.14 0.1 0.04299 112.445 112.362 112.279 

9 112.72 0.3 0.12898 112.445 112.362 112.279 

10 112.76 0.7 0.30095 112.445 112.362 112.279 

Jumlah 

Total 1123.62 4.4 1.89166    

Rata-rata 112.362 0.44 0.18917    
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Perhitungan pada tabel 4.17 Dilakukan untuk menentukan batas atas pengendalian (UCL) 

dan batas bawah pengendalian (LCL).  

a. Menentukan UCL = x ̄ + S R̅ = 112.362 + (0.189 x 0.44) = 112.445 

b. Menentukan LCL = = x ̄ - S R̅ = 112.362 - (0.189 x 0.44) = 112.279 

Setelah menetukan batas atas dan batas bawah pengendalian maka didapatkan peta kendali 

untuk data variabel lingkar baju. 

 
Gambar 4.12 Peta Kendali x ̄ Variabel Lingkar Baju 

Pada gambar 4.12 Didapatkan bahwa peta kendali x̄ lingkar baju dalam keadaan tidak 

terkendali, karena masih banyak yang berada di luar batas. Kemudian dilakukan peta kendali 

berdasarkan batas standar yang telah ditentukan oleh perusahaan, yaitu USL dan LSL. Data 

yang digunakan adalah rata-rata atau x ̄ dari sampel objek per periode. 
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Gambar 4.13 Peta Standar Perusahaan Lingkar Baju 

Setelah dilakukan peta kendali, kemudian melakukan pengukuran kapabilitas proses. Fungsi 

dari pengukuran kapabilitas yaitu untuk mengetahui seberapa besar kemampuan proses 

dalam memenuhi batas spesifikasi yang telah ditentukan. 

Indeks Kapabilitas Proses (Cpm) 

Cpm  = 
USL−LSL

6√(�̅�−𝑇)2+ 𝑆2
  

  = 
113−111

6√(112.36−112)2+ 0.442
 = 0.585 

Indeks Kemampuan Proses (Cpk) 
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3 𝑥 0.189
 ;  
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] = 1.124 
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3. Peta Kendali x ̄ Variabel Panjang Celana Atribut M 

Tabel 4.18 Perhitungan Peta Kendali x ̄ Variabel Panjang Celana 

No X̅ (cm) R S=R/d2 UCL CL LCL 

1 98.06 0.5 0.21496 98.4295 98.322 98.2145 

2 98.34 0.6 0.25795 98.4295 98.322 98.2145 

3 98.54 0.8 0.34394 98.4295 98.322 98.2145 

4 98.12 0.4 0.17197 98.4295 98.322 98.2145 

5 98.16 0.3 0.12898 98.4295 98.322 98.2145 

6 98.38 0.3 0.12898 98.4295 98.322 98.2145 

7 98.12 0.2 0.08598 98.4295 98.322 98.2145 

8 98.1 0.2 0.08598 98.4295 98.322 98.2145 

9 98.76 0.8 0.34394 98.4295 98.322 98.2145 

10 98.64 0.9 0.38693 98.4295 98.322 98.2145 

Jumlah 

Total 983.22 5 2.14961    

Rata-rata 98.322 0.5 0.21496    

 

Perhitungan pada tabel 4.18 Dilakukan untuk menentukan batas atas pengendalian (UCL) 

dan batas bawah pengendalian (LCL).  

a. Menentukan UCL = x ̄ + S R̅ = 98.322 + (0.215 x 0.5) = 98.43 

b. Menentukan LCL = = x ̄ - S R̅ = 98.322 - (0.215 x 0.5) = 98.215 

Setelah menetukan batas atas dan batas bawah pengendalian maka didapatkan peta kendali 

untuk data variabel panjang celana. 
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Gambar 4.14 Peta Kendali x ̄ Variabel Panjang Celana 

Pada gambar 4.14 Didapatkan bahwa peta kendali x̄ panjang celana dalam keadaan tidak 

terkendali, karena masih banyak yang berada di luar batas. Kemudian dilakukan peta kendali 

berdasarkan batas standar yang telah ditentukan oleh perusahaan, yaitu USL dan LSL. Data 

yang digunakan adalah rata-rata atau x ̄ dari sampel objek per periode. 

 
Gambar 4.15 Peta Standar Perusahaan Panjang Celana 
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Setelah dilakukan peta kendali, kemudian melakukan pengukuran kapabilitas proses. Fungsi 

dari pengukuran kapabilitas yaitu untuk mengetahui seberapa besar kemampuan proses 

dalam memenuhi batas spesifikasi yang telah ditentukan. 

Indeks Kapabilitas Proses (Cpm) 

Cpm  = 
USL−LSL

6√(�̅�−𝑇)2+ 𝑆2
  

  = 
99−97

6√(98.32)2+ 0.52
  = 0.56 

Indeks Kemampuan Proses (Cpk) 

Cpk     = minimum [
𝑈𝑆𝐿−�̄̄�

3𝑆
 ;  

�̄̄�−𝐿𝑆𝐿

3𝑆
] 

  = minimum [
99−98.32

3 𝑥 0.214
 ;  

98.32−97

3 𝑥 0.214
] = 1.051 

 

4. Peta Kendali x ̄ Variabel Panjang Celana Atribut M 

Tabel 4.19 Perhitungan Peta Kendali x ̄ Variabel Lingkar Celana 

No X̅ (cm) R S=R/d2 UCL CL LCL 

1 112.7 0.9 0.38693 112.599 112.504 112.409 

2 112.54 0.5 0.21496 112.599 112.504 112.409 

3 112.56 0.5 0.21496 112.599 112.504 112.409 

4 112.1 0.3 0.12898 112.599 112.504 112.409 

5 112.62 0.7 0.30095 112.599 112.504 112.409 

6 112.48 0.3 0.12898 112.599 112.504 112.409 

7 112.14 0.2 0.08598 112.599 112.504 112.409 

8 112.14 0.3 0.12898 112.599 112.504 112.409 

9 112.9 0.5 0.21496 112.599 112.504 112.409 

10 112.86 0.5 0.21496 112.599 112.504 112.409 
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No X̅ (cm) R S=R/d2 UCL CL LCL 

Jumlah 

Total 1125.04 4.7 2.02064    

Rata-rata 112.504 0.47 0.20206    

 

Perhitungan pada tabel 4.19 Dilakukan untuk menentukan batas atas pengendalian (UCL) 

dan batas bawah pengendalian (LCL).  

a. Menentukan UCL = x ̄ + S R̅ = 112.504  + (0.202 x 0.47) = 112.599 

b. Menentukan LCL = = x ̄ - S R̅ = 112.504 - (0.202 x 0.47) = 112.409 

Setelah menetukan batas atas dan batas bawah pengendalian maka didapatkan peta kendali 

untuk data variabel lingkar celana. 

 
Gambar 4.16 Peta Kendali x ̄ Variabel Lingkar Celana 

Pada gambar 4.16 Didapatkan bahwa peta kendali x̄ lingkar celana dalam keadaan tidak 

terkendali, karena masih banyak yang berada di luar batas. Kemudian dilakukan peta kendali 

berdasarkan batas standar yang telah ditentukan oleh perusahaan, yaitu USL dan LSL. Data 

yang digunakan adalah rata-rata atau x ̄ dari sampel objek per periode. 
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Gambar 4.17 Standar Perusahaan Lingkar Celana 

Setelah dilakukan peta kendali, kemudian melakukan pengukuran kapabilitas proses. Fungsi 

dari pengukuran kapabilitas yaitu untuk mengetahui seberapa besar kemampuan proses 

dalam memenuhi batas spesifikasi yang telah ditentukan. 

Indeks Kapabilitas Proses (Cpm) 

Cpm  = 
USL−LSL

6√(�̅�−𝑇)2+ 𝑆2
  

  = 
113−111

6√(112.50−112)2+ 0.472
  = 0.483 

Indeks Kemampuan Proses (Cpk) 

Cpk     = minimum [
𝑈𝑆𝐿−�̄̄�

3𝑆
 ;  

�̄̄�−𝐿𝑆𝐿

3𝑆
] 

  = minimum [
113−112.50

3 𝑥 0.202
 ;  

112.50−111

3 𝑥 0.202
] = 0.818 
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4.3.6 Mengidentifikasi Sumber Penyebab Kecacatan Produk 

Jenis ketidaksesuaian produk baju kerja hacinco di penelitian ini adalah benang di pakain 

yang masih kurang rapi dan berlebih. Data penelitian yang digunakan pada penelitian ini 

sebenarnya menggunakan data produk jadi, namun pada kenyataannya permasalahan yang 

dihadapi perusahaan adalah kecacatan saat proses produksi. Di bagian proses produksi 

terdapat banyak bahan material yang reject atau di tolak karena terdapat cacat dari supplier 

maupun kesalahan dalam memproses. Penyebab terjadinya cacat akan dianalisis dengan 

menggunakan diagram fishbone. Jenis cacat pada penelitian ini terjadi karena beberapa faktor 

yaitu manusia, bahan baku mentah, mesin, dan lingkungan kerja. Faktor-faktor tersebut 

digambarkan kedalam diagram fishbone pada gambar 4.18 : 

 
Gambar 4.18 Diagram Fishbone Ketidaksesuaian Baju Kerja Hacinco 

  



 
 

 
 

 BAB V  

PEMBAHASAN 

4.4. Analisa Hasil Perhitungan  

CV. Laras Mitra Sejati merupakan perusahaan penghasil tekstil dengan sistem produksinya 

yaitu make-to-order yaitu proses produksi dilakukan berdasarkan jumlah permintaan pesanan 

konsumen. Produk yang dihasilkan berupa perlengkapan-perlengkapan rumah sakit mulai 

dari baju kerja, baju operasi, baju pasien dan peralatan tidur yang berupa tekstil. Perusahaan 

tersebut berusaha untuk mengutamakan kualitas agar dipercaya oleh konsumen. Dari hal itu 

maka perusahaan mengupayakan dalam pengendalian kualitas untuk mengurangi kecacatan 

pada produk yang mereka hasilkan. 

5.1.1 Analisis Data Atribut 

Data atribut yang digunakan dalam penelitian ini merupakan banyknya produk cacat yang 

ada pada salah satu produk sepatu di CV. Laras Mitra Sejati, yaitu baju kerja hacinco. 

Terdapat tiga jenis cacat yang menjadi karakteristik CTQ potensial, yaitu potongan benang 

jahit berlebih atau tidak rapi, sablon tidak rapi atau tinta kurang, saku pada celana belum 

terpasang. Persentase karakteristik potensial produksi baju kerja hacinco adalah sebagai 

berikut : 

1. Potongan benang jahit berlebih atau tidak rapi dengan jumlah cacat 86 pakaian dengan 

persentase sebesar 65.65% dari total jumlah produk cacat. 
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2. Sablon kurang rapi atau tinta pada kain kurang dengan jumlah cacat 42 pakaian dengan 

persentase sebesar 32.06% dari total jumlah produk cacat. 

3. Saku pada celana belum terpasang dengan jumlah cacat 3 pakaian dengan persentase 

sebesar 2.29% dari total jumlah produksi cacat. 

Setelah didapatkan nilai CTQ nya nilai terbesar untuk faktor cacat adalah potongan benang 

jahit berlebih atau tidak rapi yang bisa mengakibatkan putusnya lining pada jahitan pakaian, 

selain itu dapat menimbulkan kusut pada produk jadi. Sedangkan sablon kurang rapi atau 

tinta pada penyablonan kurang dapat menimbulkan ketidakrapian baju kerja, dan cepat 

lunutrnya sablon saat dicuci. 

 Kemudian dilakukan perhitungan peta kendali p untuk data atribut. Dari hasil 

perhitungan ini didapatkan batas atas kendali sebsar 0.192 dan batas bawah kendali sebesar 

0.031 dengan proporsi cacat rata-rata dari sub grup p adalah 0.112 hasil tersebut dapat dilihat 

pada gambar 4.6. Dari gambar tersebut diketahui bahwa stabilitas proses untuk rata-rata 

cacat data atribut dalam keadaan tidak stabil atau tidak terkendali, dimana terdapat 2 titik 

yang berada di luar kendali (out-of-control), yang pertama berada pada sampel di hari 

pertama, sedangkan yang kedua pada sampel hari ke-sepuluh. Penyebab dari batas yang 

diluar kendali ini bisa disebabkan karena sebab khusus, diantaranya dari manusia yang 

terlalu lelah dan lupa dalam rangkaian produksi yang dilakukan, selain itu dikarenakan noda 

yang memang terdapat pada material dari supplier. 

5.1.2 Analisis Data Variabel 

Pada penelitian ini data variabel yang digunakan adalah pengukuran panjang baju, lingkar 

baju, panjang celana dan lingkar celana. Penelitian dilakukan sebanyak 10 kali dengan 

mengambil sampel dari tiap penelitian sebanak lima sampel (n=5). Dari data variabel tersebut 

diperoleh hasil sebagai berikut : 
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1. Variabel Panjang Baju Atribut M 

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pada tabel 4.15 diperoleh nilai batas 

kendali atas dan batas kendali bawah untuk panjang baju. Batas kendali atas didapat 

sebesar 72.586 cm sedangkan batas kendali bawah sebesar 72.286 cm dan batas tengah 

sebsesar 72.436 cm. Hasil tersebut dapat dilihat pada gambar 4.7 peta kendali x ̄ variabel 

panjang baju, diketahui bahwa nilai kendali pada data variabel panjang baju dalam 

keadaan tidak stabil atau tidak terkendali dimana terdapat beberapa titik yang berada di 

luar batas kendali (out-of-control). Penyebab dari proses tidak terkendali ini adalah 

penyebab khusus, yang dikarenakan pemotongan kain selalu dilebihkan dari kriteria 

standar yang ditentukan, hal itu dilakukan karena baju yang sudah jadi akan mengalami 

penyusutan kain setelah dicuci dan di setrika oleh konsumen. Selain itu penyebab khusus 

lainnya bisa terjadi dikarenakan operator penjahit kain juga melebihkan panjang yang 

telah disesuaikan sehingga tidak ada sampel yang berada di bawah nilai standar 

perusahaan (SL). Kemudian dilakukan peta standar perusahaan seperti gambar 4.8 peta 

standar panjang baju, diketahui bahwa data sampel tidak ada yang keluar kendali namun 

selalu di atas nilai tengah standar dan dibawah nilai atas standar. Dengan nilai kapabilitas 

proses sebesar 0.454, hal ini berarti kapabilitas proses sangat rendah dan tidak mampu 

memenuhi target kualitas perusahaan dikarenakan Cpm < 1. Sedangkan nilai kemampuan 

proses sebesar 0.741, hal ini berarti kemampuan proses tidak mampu memenuhi batas 

spesifikasi atas maupun bawah spesifikasi panjang baju 72 ± 1 cm dikarenakan Cpk < 1. 

Maka status proses industry dianggap sangat tidak mampu untuk mencapai target 

kualitas pada tingkat kegagalan nol (zero defect). 

2. Variabel Lingkar Baju Atribut M 

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pada tabel 4.16 diperoleh nilai batas 

kendali atas dan batas kendali bawah untuk panjang baju. Batas kendali atas didapat 

sebesar 112.445 cm sedangkan batas kendali bawah sebesar 112.362 cm dan batas 

tengah sebsesar 112.279 cm. Hasil tersebut dapat dilihat pada gambar 4.9 peta kendali x ̄ 

variabel lingkar baju, diketahui bahwa stabilitas proses pada data variabel panjang baju 

dalam keadaan tidak stabil atau tidak terkendali dimana terdapat beberapa titik yang 

berada di luar batas kendali (out-of-control). Penyebab dari proses tidak terkendali ini 
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adalah penyebab khusus, yang dikarenakan pemotongan kain selalu dilebihkan dari 

kriteria standar yang ditentukan, hal itu dilakukan karena baju yang sudah jadi akan 

mengalami penyusutan kain setelah dicuci dan di setrika oleh konsumen. Selain itu 

penyebab khusus lainnya bisa terjadi dikarenakan operator penjahit kain juga 

melebihkan panjang yang telah disesuaikan sehingga tidak ada sampel yang berada di 

bawah nilai standar perusahaan (SL). Kemudian dilakukan peta standar perusahaan 

seperti gambar 4.10 peta standar panjang baju, diketahui bahwa data sampel tidak ada 

yang keluar kendali namun selalu di atas nilai tengah standar dan dibawah nilai atas 

standar. Dengan nilai kapabilitas proses sebesar 0.585, hal ini berarti kapabilitas proses 

sangat rendah dan tidak mampu memenuhi target kualitas perusahaan dikarenakan Cpm 

< 1. Sedangkan nilai kemampuan proses sebesar 1.124, hal ini berarti kemampuan proses 

mampu memenuhi batas spesifikasi atas maupun bawah spesifikasi Lingkar baju 112 ± 

1 cm dikarenakan Cpk > 1. Maka status proses industry dianggap sangat tidak mampu 

untuk mencapai target kualitas pada tingkat kegagalan nol (zero defect). 

3. Variabel Panjang Baju Atribut M 

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pada tabel 4.17 diperoleh nilai batas 

kendali atas dan batas kendali bawah untuk panjang baju. Batas kendali atas didapat 

sebesar 98.429 cm sedangkan batas kendali bawah sebesar 98.322 cm dan batas tengah 

sebsesar 98.215 cm. Hasil tersebut dapat dilihat pada gambar 4.11 peta kendali x ̄ variabel 

panjang celana, diketahui bahwa stabilitas proses pada data variabel panjang baju dalam 

keadaan tidak stabil atau tidak terkendali dimana terdapat beberapa titik yang berada di 

luar batas kendali (out-of-control). Penyebab dari proses tidak terkendali ini adalah 

penyebab khusus, yang dikarenakan pemotongan kain selalu dilebihkan dari kriteria 

standar yang ditentukan, hal itu dilakukan karena baju yang sudah jadi akan mengalami 

penyusutan kain setelah dicuci dan di setrika oleh konsumen. Selain itu penyebab khusus 

lainnya bisa terjadi dikarenakan operator penjahit kain juga melebihkan panjang yang 

telah disesuaikan sehingga tidak ada sampel yang berada di bawah nilai standar 

perusahaan (SL). Kemudian dilakukan peta standar perusahaan seperti gambar 4.12 peta 

standar panjang baju, diketahui bahwa data sampel tidak ada yang keluar kendali namun 

selalu di atas nilai tengah standar dan dibawah nilai atas standar. Dengan nilai kapabilitas 
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proses sebesar 0.56, hal ini berarti kapabilitas proses sangat rendah dan tidak mampu 

memenuhi target kualitas perusahaan dikarenakan Cpm < 1. Sedangkan nilai kemampuan 

proses sebesar 1.051, hal ini berarti kemampuan proses mampu memenuhi batas 

spesifikasi atas maupun bawah spesifikasi panjang celana 98 ± 1 cm dikarenakan Cpk > 

1. Maka status proses industry dianggap sangat tidak mampu untuk mencapai target 

kualitas pada tingkat kegagalan nol (zero defect). 

4. Variabel Panjang Baju Atribut M 

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pada tabel 4.18 diperoleh nilai batas 

kendali atas dan batas kendali bawah untuk panjang baju. Batas kendali atas didapat 

sebesar 112.599 cm sedangkan batas kendali bawah sebesar 112.409 cm dan batas 

tengah sebsesar 112.504 cm. Hasil tersebut dapat dilihat pada gambar 4.13 peta kendali 

x̄ variabel lingkar celana, diketahui bahwa stabilitas proses pada data variabel panjang 

baju dalam keadaan tidak stabil atau tidak terkendali dimana terdapat beberapa titik yang 

berada di luar batas kendali(out-of-control). Penyebab dari proses tidak terkendali ini 

adalah penyebab khusus, yang dikarenakan pemotongan kain selalu dilebihkan dari 

kriteria standar yang ditentukan, hal itu dilakukan karena baju yang sudah jadi akan 

mengalami penyusutan kain setelah dicuci dan di setrika oleh konsumen. Selain itu 

penyebab khusus lainnya bisa terjadi dikarenakan operator penjahit kain juga 

melebihkan panjang yang telah disesuaikan sehingga tidak ada sampel yang berada di 

bawah nilai standar perusahaan (SL). Kemudian dilakukan peta standar perusahaan 

seperti gambar 4.14 peta standar panjang baju, diketahui bahwa data sampel tidak ada 

yang keluar kendali namun selalu di atas nilai tengah standar dan dibawah nilai atas 

standar. Dengan nilai kapabilitas proses sebesar 0.483, hal ini berarti kapabilitas proses 

sangat rendah dan tidak mampu memenuhi target kualitas perusahaan dikarenakan Cpm 

< 1. Sedangkan nilai kemampuan proses sebesar 0.818, hal ini berarti kemampuan proses 

tidak mampu memenuhi batas spesifikasi atas maupun bawah spesifikasi panjang celana 

112 ± 1 cm dikarenakan Cpk < 1.Maka status proses industry dianggap sangat tidak 

mampu untuk mencapai target kualitas pada tingkat kegagalan nol (zero defect). 
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5.1.3 Analisis Dengan 5W + 1H 

Setelah mengetahui akar penyebab cacat berdasarkan pada gambar 4.15, kemudian dilakukan 

suatu rencana tindakan peningkatan kualitas melalui perbaikan terhadap sumber-sumber 

penyebab terjadinya produk cacat dengan menggunakan metode 5W+2H (what, why, where, 

when, who, how dan how much). Pada penelitian ini proses saran-saran perbaikan dimulai 

dari cacat terbesar pada data atribut yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Tabel 5.1 Analisis 5W + 1H  

What Why Where When Who How 

Faktor 

manusia 

Kelelahan dan 

kurangnya 

konsentrasi 

Proses 

penjahitan dan 

pemotongan 

kain 

Pada hari di akhir 

target, yaitu akhir 

bulan 

Operator yang 

mengoperasik

an mesin 

Mengurangi kerja lembur dan 

penumpukan kerja di akhir target 

Faktor 

mesin  

Mata pisau tumpul, 

benang pada mesin 

jahit kusut, ujung 

jarum tumpul 

Proses 

penjahitan dan 

pemotongan 

kain 

Terjadi saat salah 

melakukan prosedur 

pemotongan kain 

yang bertumpuk 

Mesin potong 

dan mesin 

jahit 

Selalu melakukan pengecekan alat 

dan mesin setelah selesai 

digunakan 

Faktor 

material 

Barang mentah 

yang datang 

mengalami 

kecacatan 

Saat barang 

datang di pabrik 
- 

Supplier untuk 

kain  

Penanggung jawab gudang selalu 

melakukan pengecekan terhadap 

barang yang datang dan melakukan 

komplain kepada supplier jika 

terdapat barang yang rusak, dan 

meminta barang ganti  

7
6
 



 
 

 
 

 BAB VI  

PENUTUP 

4.5. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Jenis cacat yang sering terjadi pada produk baju kerja hacinco di CV. Laras Mitra Sejati 

adalah benang jahit yang berlebih atau kurang rapi dengan persentase sebesar 65.65%, 

sablon kurang rapi dan tinta kurang dengan persentase sebesar 32.06%, saku celana tidak 

terjahit dengan persentase sebesar 2.29%. Dan dari data yang didapatkan dapat 

disimpulkan cacat yang paling dominan adalah benang berlebih atau kurang rapi. 

2. Dengan melakukan pengendalian dengan seven tools menggunakan peta kendali, 

diagram pareto dan diagram fishbone kemudian dilakukan analisa dengan menggunakan 

5W + 1H didapat faktor utama penyebab terjadinya cacat produk adalah faktor manusia, 

mesin, bahan baku mentah dan metode kerja. rencana untuk perbaikan yang dilakukan 

untuk meminimalkan cacat produk adalah dengan melakukan perbaikan terhadap faktor-

faktor penyebab terjadinya cacat, pada mesin dan peralatan yang sering digunakan 

kemudian dilakukan pengecekan dan dilakukan maintenance. Untuk faktor manusia dan 

metode kerja perlu dilakukan pembagian waktu kerja yang efektif agar tidak menumpuk 

di akhir. Untuk mengurangi cacat pada faktor bahan baku mentah perusahaan diharapkan 

dapat selalu menginspeksi barang yang datang jika didapatkan barang material mentah 

yang tidak sesuai segera memberikan complain kepada supplier. Rencana untuk 



78 
 

 

perbaikan kualitas sebaiknya selalu dilakukan revisi untuk selalu mengetahui seberapa 

besar persentase cacat yang terdapat pada setiap produksi. 

4.6. Saran 

Berikut adalah saran yang dapat diberikan kepada perusahaan oleh peneliti berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan : 

1. Perusahaan sebaiknya selalu mengevaluasi dan memperbaiki kinerja karyawan supaya 

karyawan lebih produktif dalam bekerja dan membagi waktu. 

2. Kesehatan dan semangat pekerja harus ditingkatkan. 

3. Perusahaan memperketat aturan dan lebih mengawasi agar karyawan lebih disiplin 

dalam bekerja. 

Sedangkan saran untuk peneliti yang mengambil penelitian ini sebagai referensi : 

1. Objek yang diteliti sebaiknya lebih dipahami dalam proses produksinya agar kita dapat 

mengidentifikasi pada proses dimana letak aktifitas yang menyebabkan cacat paling 

banyak. 

2. Pengendalian kualitas memiliki banyak metode yang bisa digunakan dalam 

pengendaliannya, pada penelitian ini hanya digunakan alat dasar dalam pengendalian 

kualitas. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan metode yang 

digunakan dalam menganalisa pengendalian kualitas. 

  



 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

  

Apple, J. (1990). Tata Letak Pabrik dan Pemindahan Bahan. Bandung : Penerbit ITB. 

Ariani, D. W. (2005). Pengendalian Kualitas Statistik : Pendekatan Kuantitatif dalam 

Manajemen Kalitatif. Jakarta: Penerbit ANDI. 

Ariani, D. W. (2005). Pengendalian Kualitas Statistik : Pendekatan Kuantitatif dalam 

Manajemen Kalitatif. Jakarta: Penerbit Andi. 

Besterfield, D. H. (2001). Quality Control. New York: Prentice Hall. 

Dina Rosmalia Listya Utami, M. R. (2015). Six Sigma Untuk Analisis Kepuasan Pelanggan 

Terhadap Persepsi Kualitas Provider Kartu GSM Prabayar. Jurnal Gaussian Vol.4 

No.1, 21-31. 

Dino Caesaron, S. Y. (2015). Implementasi Pendekatan DMAIC untuk Perbaikan Proses 

Produksi Pipa PVC . Jurnal Metris,16, 91-96. 

Fandy Tjiptono, g. C. (2012). Pemasaran Strategik. Yogyakarta: CV. Andi Offset. 

Faranila, I. (2009). Perbaikan Proses Striping dengan Metode DMAIC pada PT.SIP. 

Industrial and Systems Engineering Assessment Journal (INASEA), Vol 10, 1. 

Gaspersz, V. (2008). Total Quality Management. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 

Hadiguna, R. &. (2008). Tata Letak Pabrik. Yogyakarta: Penerbit ANDI. 

Ibrahim Ghiffari, A. H. (2013). Analisis Six Sigma Untuk Mengurangi Jumlah Cacat Di 

Stasiun Kerja Sablon . Jurnal Online Institure Teknologi Nasional Vol.1 No.1, 156. 

Iswandi Idris, R. A. (2016). Pendalian Kualitas Tempe Dengan Metode Seven Tools. Jurnal 

Teknovasi Vol.3 No.1, 66-80. 

John E. Bauer, G. L. (2006). The Quality Improvement Handbook . Milwaukee : American 

Society for Quality. 

Juran, J. M. (1988). Juran's Quality Control Handbook 1 & 2. New York: McGrawHill Inc. 

Lawton, I. B. (2009). Lean Six Sigma Using SigmaXL and Minitab. New York: The McGraw-

Hill. 

M. Mujiya Ulkhaq, S. N. (2015). Aplikasi Seven Tools Untuk Mengurangi Cacat Produk 

Pada Mesin Communite di PT. MASSCOM GRAPHY, Semarang. Jurnal PASTI 

Vol.IX No.3, 220-230. 

Md. Enamul Kabir, S. M. (2013 ). Productivity Improvement by Using Six-Sigma . 

International Journal of Engineering and Technology Volume 3 , 1056. 

MITRA, A. (2016). Fundamentals of Quality Control and Improvement. Hoboken, New 

Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 

Muhammad Ragil Suryoputro, M. S. (2017). Quality Control System using Simple 

Implementation of Seven Tools for Batik Textile Manufacturing . IOP Conference 

Series: Materials Science and Engineering, 1-10. 

Muhammad, S. (2015). Quality Improvement Of Fan Manufacturing Industry By Using 

Basic Seven Tools Of Quality: A Case Study . Int. Journal of Engineering Research 

and Applications Vol.5 Issue.4, 30-35. 



xviii 
 

 

Neyestani, B. (2017). Seven Basic Tools of Quality Control: The Appropriate Techniques 

for Solving Quality Problems in the Organizations. ResearchGate, 1-10. 

Pyzdek, T. (2000). The Six Sigma Handbook. New York: McGraw-Hill. 

Rahul Panat, V. D. (2014). The Application of Lean Six Sigma to the Configuration Control 

in Intel’s Manufacturing R&D Environment . International Journal of Lean Six 

Sigma Vol. 5, 444. 

Rifan Hariri, R. A. (2013). Penerapan Metode Six Sigma Sebagai Upaya Perbaikan Untuk 

Mengurangi Pack Deffect Susu GREENFIELDS. Jurnal Teknologi Pertanian Vol.14 

No.2, 141-150. 

Rukmana, P. W. (2015). Pengendalian Kualitas Produk Dengan Pendekatan Six Sigma dan 

Analisis Kaizen Serta New Seven Tools Sebagai Usaha Pengurangan Kecacatan 

Produk. Jurnal Teknologi, Vol. 8 No. 1, 65-74. 

Shinde, V. M. (2014). Application of 7 Quality Control Tools for Continuous Improvement 

of Manufacturing Processes. International Journal of Engineering Research and 

General Science Vol. 2 Issue 4, 364-371. 

Shrivastava, T. N. (2008). Six Sigma – A New Direction to Quality and Productivity 

Management . Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer 

Science , 22. 

Sunyoto, D. (2012). Dasar-dasar manajemen pemasaran. Yogyakarta: CAPS. 

Tanjong, S. D. (2013). Implementasi Pengendalian Kualitas Dengan Metode Statistik Pada 

Pabrik Spareparts CV Victory Metallurgy Sidoarjo. Jurnal Ilmiah Mahasiswa 

Universitas Surabaya Vol.2 No.1. 

Trudell, B. C. (2006). Lean Six Sigma that Works. New York: Amacom. 

V. Jayakumar, F. M. (2017). Implementation of Seven Tools of Quality in Educational Arena: 

a Case Study. International Journal of Mechanical Engineering and Technology 

Vol.8 Issue 8, 882-891. 

 
 
 

 

  



xix 
 

 

LAMPIRAN 



xx 
 

 



xxi 
 

 



xxii 
 

 



xxiii 
 

 



xxiv 
 

 

 


