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Abstract 

Quality control conducted by the company is required in the production 

process that serves to reduce the number of defective products caused by the 

company's operating system and aims to identify whether the defective product is 

still in controlled condition or not. This research is intended to analyze whether 

the product produced is still within the limits of the company's quality standards 

and analyze the factors causing the resulting product not in accordance with the 

quality standards that have been determined by the company. 

This research was conducted at Rumah Warna Yogyakarta for 10 days on 

February 20, 2018 - 31 February 2018. The result of this research concludes that 

based on P-Chart analysis stated bag production in stitch, color and accecoris 

inspection under controlled condition. While based on Diagram Ishikawa known 

cause of the product is not in accordance with company standards of materials, 

methods, humans and machines. 

 

Keywords: Quality Control,  P-Chart, Ishikawa Diagram. 

 

Abstrak 

Pengawasan kualitas yang dilakukan perusahaan diperlukan dalam proses 

produksi yang berfungsi untuk mengurangi jumlah produk cacat yang ditimbulkan 

oleh system operasi perusahaan dan bertujuan untuk mengidentifikasi apakah 

produk cacat masih dalam keadaan terkendali atau tidak. Penelitian ini 

dimaksudkan untuk menganalisis apakah produk yang dihasilkan masih dalam 

batas standar kualitas yang ditentukan perusahaan dan menganalisis faktor-faktor 

penyebab produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar kualitas yang telah 

ditentukan oleh perusahaan. 

Penelitian ini dilakukan di Rumah Warna Yogyakarta selama 10 hari pada 

20 Febuari 2018 – 31 Febuari 2018. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 

berdasarkan analisis P-Chart  dinyatakan produksi tas dalam pemeriksaan jahitan, 

warna dan accecoris dalam keadaan terkendali. Sedangkan berdasarkan Diagram 

Ishikawa diketahui faktor penyebab produk tidak sesuai dengan standar 

perusahaan yaitu material, metode, manusia dan mesin. 

 

Kata Kunci  : Pengawasan Kualitas, P-Chart, Diagram Ishikawa. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 

Dalam menghadapi era globalisasi, persaingan sangat ketat dan 

ketidakpastian sangat tinggi. Untuk memenangkan persaingan dibutuhkan 

pengetahuan serta keterampilan agar tidak kalah bersaing. Begitu pun dengan 

sebuah perusahaan yang ingin memiliki keunggulan bersaing. Untuk 

meningkatkan daya saing dalam perusahaan, perusahaan tersebut harus 

memperhatikan kualitas produk yang ada di dalam perusahaan tersebut. 

Kualitas adalah sesuatu yang sesuai dengan selera (fitness for use). Suatu 

produk dikatakan berkualitas apabila produk tersebut mempunyai dan sesuai 

dengan selera bagi penggunanya (Juran Hunt, 1993). Kualitas dapat juga 

diartikan sebagai barang atau jasa yang dapat menaikkan status pemakainya. 

Selain itu kualitas juga dapat memberikan manfaat pada pemakai yaitu 

measure of utility and usefulness. 

Kualitas dapat berupa produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan. 

Kualitas juga merupakan suatu kondisi yang tidak menentu atau kondisi yang 

selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Belum tentu kualitas yang 

ditentukan untuk masa sekarang akan berlaku dalam penentuan kualitas di 

masa yang akan datang.  

Kualitas dapat menggambarkan keberhasilan atau kegagalan dalam suatu 

perusahaan. Apabila kualitas di dalam perusahaan tersebut baik maka akan 

berdampak baik terhadap perkembangan atau kelangsungan hidup perusahaan 

tersebut. Sebaliknya, jika kualitas perusahaan tersebut buruk maka akan 

berdampak buruk terhadap perkembangan atau kelangsungan hidup 

perusahaan.  

Rumah Warna adalah sebuah indstri kreatif pernak pernik remaja putri 

dengan produk utama adalah tas dan fream yang berasal dari Yogyakarta. 

Produk yang dihasilkan oleh Rumah Warna banyak dikagumi oleh para wanita 

karena desain produknya yang unik, stylish, clolourfull dan hand made. 

Perkembangan produk yang dihasilkan oleh Rumah Warna cukup baik karena 

Rumah Warna mampu mempertahankan produknya selama 16 tahun dan 

Rumah Warna mampu bersaing dengan produk yang sejenis.  

Meskipun Rumah Warna telah memperhatikan kualitas produk yang 

dihasilkan, namun dalam pengecekan ulang produk setiap harinya ternyata 

masih terdapat permasalahan. Permasalahan yang sering dihadapi pada produk 

Rumah Warna adalah pada jahitan, warna dan accecoris. Permasalahan ini 

diatasi oleh pihak perusahaan dengan cara mengembalikan produknya kepada 

UKM yang bekerja sama dengan Rumah Warna untuk diperbaiki agar sesuai 

dengan standar kualitas yang berlaku di perusahaan. Menurut data yang 
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diperoleh oleh penulis selama 10 hari pada bulan Januari 2018 terdapat 30 

produk tas Rumah Warna Yogyakarta yang mengalami kecacatan.  

Quality Control atau biasa disebut pengawasan kualitas, pertama kali 

diterapkan di Amerika Serikat sekitar tahun 1920 sebagai sarana statistik 

untuk memperbaiki produksi di dunia industri. Awalnya, pengawasan kualitas 

hanya terbatas pada bidang-bidang teknis tertentu, seiring dengan 

berkembangnya waktu pengawasan kualitas menjadi bagian kegiatan di 

perusahaan menyeluruh. 

Pengawasan kualitas dapat berfungsi untuk mendapatkan pasar yang lebih 

luas dan mempertahankan produk dari pesaing sejenisnya. Apabila produk 

yang ditawarkan oleh perusahaan telah merambat secara luas maka secara 

otomotis konsumen akan membeli produk tersebut karena konsumen akan 

memilih produk yang berkualitas. 

Berdasarkan gambaran di atas mengenai pentingnya pengawasan kualitas 

produk untuk meningkatkan laba, meningkatkan  peningkatan penjualan, 

meningkatkan kualitas produk dan untuk menghindari keluhan serta menjaga 

kepercayaan konsumen terhadap suatu produk, maka dalam penelitian ini 

peneliti mengambil judul: 

“Analisis Pengawasan Kualitas Produk Rumah Warna di Yogyakarta ”. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat diambil rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Apakah produk yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas produk yang 

ditentukan? 

2. Faktor-faktor apa saja penyebab kegagalan produk yang dihasilkan? 

 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

A. Kajian Pustaka  

1. Santoni Darmawan Tanjong (2013) 

Santoni Darmawan Tanjong (2013) melakukan penelitian pada 

pabrik sparepart  CV. Victory Metallurgy Sidoarjo yang berjudul 

“Implementasi Pengendalian Kualitas Dengan Metode Statistik”. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Check Sheet, 

Diagram Pareto, Diagram Sebab-Akibat, Peta Kendali dan Tabel 

FMEA (Filure Mode ffect Analysis). Penelitian ini dilakukan dengan 

tujuan untuk menerapkan metode pengendalian kualitas pada “CV. 

Victory Metallurgy” dan untuk meningkatkan kualitas hasil 

produksinya. Meskipun pada objek yang berbeda yaitu pada 
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pengawasan kualitas produk, untuk menjawab rumusan masalah 

menghasilkan kesimpulan bahwa:  Diagram Pareto digunakan untuk 

mengetahui jumlah cacat yang paling mempengaruhi proses produksi 

perusahaan. Proses produksi masih berada dalam batas kendali. 

Kemudian dibuat diagram sebab akibat untuk mengetahui akar 

permasalahan yang sebenarnya dan diketahui akar permasalahan yang 

paling menonjol pada sumber daya manusianya.  

2. Darsono (2013 

Darsono (2013) melakukan penelitian pada PT. Albata Semarang 

yang berjudul “Analisis Pengendalian Kualitas Produk Dalam Upaya 

Mengendalikan Tingkat Kerusakan Produk”. Penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan metode check sheet, histogram dan Diagram 

Pareto. Penelitian ini memiliki kesimpulan dan  hipotesis sebagai 

berikut: PT.Albata menetapkan tingkat standar kerusakan pada volume 

produksi sebesar 2% dan untuk hasil produksi pada bulan Januari-

Maret 2011 pada PT.Albata Semarang sebesar 1.80%. Untuk tingkat 

kerusakan yang terjadi pada PT.Albata masih dalam batas wajar karena 

tidak melebihi standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Pada diagram 

pareto  kerusakan yang sering terjadi karena warna yang yang tidak 

sesuai, komponen ada yang pecah, pengamplasan salah. Untuk 

mengatasi kerusakan yang terjadi dilakukan pengawasan kualitas 

berganda untuk menekan tingkat kerusakan hasil produksi dan 

mempertahankan kualitas produk yang dihasilkan  

 

B. Landasan Teori 

1. Pengertian Kualitas 

 Kualitas adalah suatu standar khusus dimana kemampuannya 

(avability), kinerja (performance), keandalannya (reliability), kemudahan 

pemeliharaan (maintainability) dan karakteristiknya dapat diukur (Juran, 

1998). 

 Menurut Crosby (1997:58) menyatakan, bahwa kualitas adalah 

conformance to requirement, yaitu sesuai dengan disyaratkan atau 

distandarkan. Suatu produk memiliki kualitas apabila sesuai dengan 

standar kualitas yang telah ditentukan. Standar kualitas meliiputi bahan 

baku, proses produksi dan produk jadi. 

 

2. Teknik Pengawasan Kualitas 

1) Metode Acceptance Sampling 

Metode Acceptance Sampling  berarti menerima atau menoak 

semua produk hasil produksi berdasarkan banyaknya produk yang rusak 

dalam sampel. Pemeriksaan yang dilakukan berfungsi untuk mengetahui 
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berapa banyaknya produk yang perlu diperiksa dan berapa banyaknya 

produk yang dapat ditolerir. Bila produk tersebut sama dengan standar 

yang ditentukan oleh perusahaan atau lebih sedikit maka produk tersebut 

lolos dan apabila produk yang cacat lebih dari standar yang ditentukan 

oleh perusahaan maka produk tersebut akan ditolak. Dalam hal ini 

pengawasan tingkat kualitas dari suatu pusat pemeriksaan sangat penting 

untuk mendapat jaminan agar produk yang cacat tidak melebihi batas 

standar perusahaan yang ditentukan. Prosedur diatas berdasarkan atas 

pemeriksaan komponen-komponen yang sudah jadi. Dalam hal ini kita 

dapat menarik suatu sampel random sebesar “n” dari populasi “N” dan 

memutuskan menerima atau menolak populasi. Apabila populasi tersebut 

di tolak, maka cara yang dilakukan adalah dengan memeriksa satu persatu 

dengan cara memilih mana produk yang baik dan mana yang produk 

buruk. 

Adapun cara-cara sampling berdasarkan karakteristik-

karakteristiknya dijelaskan sebagai berikut : 

a) Acceptance Sampling by Attribute 

Atribut adalah sebuah karakteristik “ya” atau “tidak”. Dengan cara 

sebagai berikut, barang-barang yang akan melakukan pemeriksaan 

dikelompokkan ke dalam kategori baik atau buruk kemudian diperiksa 

dengan alat standar tertentu sehingga produk tersebut dapat diterima atau 

ditolak. 

b) Acceptance Sampling by Variabels 

Dalam proses pelaksanaan Acceptance Sampling by Variabels 

adalah mengadakan pemriksaan terhadap produk yang baik dan produk 

yang buruk dengan menghitung persentase kerusakan hingga produk 

tersebut diterima atau ditolak. 

 

Kerangka Pemikiran 

 

 Y 

 

    N     

           P 

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian 

Keterangan : 

a) Pada gambar diatas Y adalah produk yang sesuai dengan standar kualitas 

dan siap dipasarkan. 

QC 
PROSES Kualitas 
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b) Pada gambar diatas N adalah produk yang tidak sesuai dengan standar 

kualitas yang menyebabkan produk tersebut harus kembali pada tahap 

pertama untuk melakukan perbaikan. Setelah melakukan perbaikan, tahap 

selanjutnya adalah melakukan pengulangan Quality Control (QC). Apabila 

sesuai dengan standar produk perusahan, maka produk tersebut dijual. 

c) Pada gambar diatas P adalah produk gagal atau cacat. 

 

 

METODE PENELITIANL 

Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian untuk menyusun skripsi dengan judul Analisis 

Pengawasan Kualitas Produk Pada Rumah Warna Yogyakarta  yang terletak di  

Jalan Kemuning 17, Condongcatur Depok, Sleman, DI Yogyakarta. 

Definisi Operasional Variabel 

Dalam penelitian ini komponen variabel dan atribut yang diperhatikan dalam 

pengawasan kualitas produk pada Rumah Warna adalah produk baik dan produk 

cacat. Produk tersebut harus terdapat kualifikasi dalam satuan produk agar dapat 

dibedakan antara produk yang baik dan produk yang cacat. Tujuan adanya 

spesifikasi terebut adalah sebagai standar kualitas produk dalam perusahaan, 

apakah produk tersebut layak atau tidak untuk dipasarkan. 

Adapun variabel dalam penelitian ini adalah produk yang sesuai dengan standar 

kualitas (produk baik) dan produk yang tidak sesuai dengan standar kualitas yang 

ditetapkan oleh perusahaan (produk cacat). Dalam penelitian ini produk yang 

diteliti adalah tas. Setiap produk diperbolehkan menyimpang apabila produk 

tersebut masih dalam batas toleransi. Definisi operasional dari masing-masing 

variabel adalah sebagai berikut: 

1) Standar Kualitas Berbasis Variabel 

Dalam penelitian ini tidak dilakukan standar kualitas berbasisis variabel , 

karena menurut data penulis yang didapatkan dari Rumah Warna 

Yogyakarta, kecacatan yang terjadi pada produk tas Rumah Warna 

merupakan kecacatan kualitas yang berdasarkan atribut. 

2) Standar kualitas Berbasis Atribut 

Atribut adalah ciri-ciri kualitatif yang dimiliki oleh suatu benda atau 

obyek, yang mencerminkan sifat-sifat dari benda atau obyek tersebut. 

Adapun standar kualitas berbasis atribut dalam penelitian ini adalah: 

a. Jahitan  

Dalam penelitian ini produk dikatakan baik atau sesuai dengan 

standar kualitas apabila memenuhi standar kualitas perusahaan. Pertama 

jahitan tidak boleh kendor karena dapat mempengaruhi kekuatan tas. 
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Kedua jahitan bantu tidak boleh terlihat karena dapat mengurangi 

keindahan tas. Ketiga jahitan harus rapi tidak boleh jebol. 

b. Warna  

Dalam penelitian ini produk dikatakan baik atau sesuai dengan 

standar kualitas apabila memenuhi standar kualitas perusahaan. Pertama 

warna pada tas yang diproduksi tidak boleh mengalami luntur, kedua 

warna pada tas yang diproduksi tidak boleh ada kotoran (misalnya 

terdapat bekas tinta atau pulpen). 

c. Accecoris 

Dalam penelitian ini produk dikatakan baik atau sesuai dengan 

standar kualitas apabila memenuhi standar kualitas perusahaan. Pertama 

pemasangan label Rumah Warna tidak boleh terbalik, kedua adalah 

pemasangan kantong tidak boleh miring. 

Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan subyek atau obyek penelitian yang 

dapat berupa orang, benda atau suatu hal yang didalamnya dapat 

diperoleh dan dapat memberikam data informasi tentang penelitian. Data 

penelitian ini, dilakukan penelian secara langsung yaitu sebanyak 

populasi 800 tas yang diproduksi perhari  dari 25 UKM yang 

bekerjasama  Rumah Warna. 

2. Sampel  

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang 

diambil.  Untuk pengambilan sampel penelitian menggunakan metode 

Pareto Chart dan sampelnya berupa produksi Tas Rumah Warna. 

Penelitian ini diambil sebanyak 2000 tas dalam kurun waktu penelitian 

selama 10 hari yang setiap harinya diambil sampel sebanyak 200 tas . 

 

 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

1. Metode P-Chart 

 Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah dengan memakai 

metode “P-Chart” yang berfungsi untuk mengukur persentase produk yang 

ditolak disebabkan oleh penyimpangan yang terjadi dalam proses produksi. 

Produk cacat adalah produk yang tidak sesuai dengan standar kualitas yang 

ditentukan perusahaan. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data 

yang bersumber dari observaasi langsung di Rumah Warna dengan jumlah 

sampel yang diteliti yaitu 200 buah tas selama 10 hari. 
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1) Analisis P-Chart Untuk Produk Tas 

 Pada analisis ini pengukuran kualitas produk diukur dengan jumlah 

ketidaksesuain produk. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan 

Statistical Quality Control dengan jenis P-Chart terhadap jumlah produk 

akhir. Dibawah ini adalah hasil pemeriksaan produk tas selama 10 hari: 

 

     Tabel 4.1 

Hasil Pemeriksaan Produk Tas  

Hari Sampel Hasil Pemeriksaan Tas Total Persentase 

  

Jahitan Warna Accecoris 

  1 200 3 2 1 5 2,5% 

2 200 4 2 1 5 2,5% 

3 200 2 0 0 2 1% 

4 200 4 2 0 4 2% 

5 200 3 0 1 2 1% 

6 200 2 1 0 2 1% 

7 200 2 0 0 2 1% 

8 200 2 0 2 4 2% 

9 200 2 0 1 2 1% 

10 200 2 0 0 2 1% 

Total 2000 26 7 6 30 1,5% 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.1 diperoleh pemeriksaan terhadap produk tas selama 

10 hari penelitian dan setiap kali penelitian diambil sebanyak 200 tas. Dari hasil 

pengambilan tas tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap produk yang diambil 

dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa produk yang tidak sesuai 

dengan standar perusahaan. Hasil penelitian selama 10 hari terdapat 30 produk tas 

yang tidak sesuai dengan standar perusahaan. Ketidaksesuain tersebut terjadi 

karena tiga jenis kecacatan yaitu jahitan, warna dan accecoris.  

Menurut data diatas maka analisis Control Chart produk tas selama penelitian 

sebagai berikut: 

1) Mencari mean produk yang rusak 
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2) Metode standar deviasi 

    √
      

 
 

     √
              

    
 

            

           

3) Mencari batas pengawasan 

Batas Pengawasan Atas (UCL) 

 

 0,02 = 0,015 + Z (0,0027) 

0,0027 Z  = 0,02 - 0,015 

0,0027 Z =  0,005 

Z  = 1,85 

 

Jadi nilai Z = 1,85 dan untuk probabilitas produk yang cacat setelah di 

konversi menggunakan tabel distribusi normal Z adalah 0,4678. 

Dibawah ini adalah grafik distribusi normal daerah penerimaan dan 

penolakan produk tas Rumah Warna Yogyakarta. 
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Gambar 4.2 Grafik Distribusi Normal Daerah Penerimaan dan Penolakan 

Berdasarkan grafik diatas, dari 200 sampel yang di amati selama 10 hari 

penelitian. Besarnya produk yang cacat kurang dari 2% adalah 96,78%. 

Sedangkan besarnya produk yang cacat diatas 2% adalah 3,22% produk. Untuk 

batas penerimaan atau toleransi terhadap produk yang telah ditentukan oleh 

perusahaan sebesar 2%. Kapabilitas proses produksi berdasarkan penilaian atribut 

tidak terkendali karena daerah penolakan berdasarkan tabel diatas lebih dari 2%. 

Dibawah ini merupakan gambar P-Chart dari produk tas Rumah Warna 

Yogyakarta. 

  Gambar 4.3 Grafik peta kontrol produk tas Rumah Warna 

Berdasarkan hasil dari perhitungan Control Chart  produk tas Rumah 

Warna periode Januari 2018 dapat dilihat bahwa dengan menggunakan analisis 

perhitungan P Chart menunjukkan persetase cacat selama proses produksi bulan 

Januari 2018 masih terdapat tingkat cacat diatas garis batas pengawasan atas.  

Sehingga dapat dikatakan pengawasan produk yang dilakukan oleh perusahaan 

masih kurang terkendali, terbukti masih terdapat tingkat cacat pada hari 1 dan 2. 

 

Diagram Ishikawa 

Dalam memproduksi suatu produk, pastilah suatu perusahaan tidak selamanya 

menghasilkan produk yang baik atau produk yang berkualitas. Ada beberapa 

faktor yang mengakibatkan produk tersebut cacat atau rusak. Faktor-faktor yang 

mengakibatkan produk tersebut rusak atau cacat bisa disebabkan oleh faktor non 

teknis maupun teknis. Faktor non teknis adalah faktor-faktor penyebab cacat atau 

rusak suatu produk yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi 

misalnya berasal dari lingkungan, bahan baku dan metode. Sedangkan untuk 

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Persentase UCL LCL
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faktor teknis adalah faktor-faktor penyebab kerusakan yang berhubungan 

langsung dengan proses produksi misalnya mesin dan manusia. 

Di bawah ini adalah diagram sebab-akibat yang berfungsi untuk 

mengetahui akar masalah yang terjadi dalam proses produksi.  

 

Gambar 4.5  Diagram Ishikawa Untuk Jenis Kecacatan 

Jahitan, Warna dan Accesoris  

Pada gambar Diagram Ishikawa diatas faktor penyebab kerusakan 

untuk jenis kecacatan jahitan, warna dan accecoris disebabkan oleh empat 

faktor yaitu material, metode, mesin dan manusia. Dibawah ini adalah 

penjelasan mengenai penyebab kecacatan pada jahitan, warna dan accecoris : 

a. Material  

Cacat material yang terjadi dalam penelitian ini adalah hasil 

printing yang ketika sudah dijahit materialnya luntur. Apabila produk tas 

mengalami kecacatan pada material, produk tersebut akan dikembalikan 

kemudian di perbaiki ulang. 

b.  Metode 

Untuk metode dalam pembuatan tas memiliki tingkat kesulitan 

yang berbeda-beda tergantung jenis bahan yang diproduksi dan type tas 

yang diproduksi. Untuk produk tas Rumah Warna memiliki tiga jenis 

bahan tas yaitu vinyl, jeans dan kain. Untuk ketiga jenis bahan yang 

memiliki tingkat kesulitan tertinggi adalah pada jenis bahan tas vinyl 

karena vinyl merupakan bahan yang mudah berubah jika berada di suhu 

yang tinggi sehingga vinyl memiliki tingkat perawatan yang harus berhati-

hati. 

c. Manusia  

Pada penelitian ini penyebab kerusakan atau kecacatan pada tas 

yang disebebkan oleh manusia ada tiga yaitu pertama kurang terampil. 

Kurang terampilnya pekerja untuk menghasilkan suatu produk dapat 
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menyababkan produk tersebut dominan mengalami kecacatan. Kedua yaitu 

kelelahan pekerja. Kelelahan pekerja dalam bekerja menyebabkan 

penurunan pada kesehatan tubuh misalnya kesehatan kulit terganggu 

akibat stress dalam bekerja. Stress dalam bekerja mengakibatkan 

meningkatnya produksi hormon dan berakibat buruk pada kulit.  Ketiga 

yaitu kelalaian dalam bekerja dalam penelitian ini salah satunya adalah 

kurang telitinya UKM (penjahit). Kelalain dalam bekerja mengakibatkan 

dampak buruk bagi karyawan. Dampak buruk yang diterima oleh 

karyawan akibat kelalaian pekerja dalam penelitian ini salah satunya 

adalah jahitan kendor sehingga dapat mengurangi kekuatan tas tersebut. 

Jahitan tas yang kendor akan dikembalikan oleh UKM (penjahit) untuk di 

jahit ulang. 

d. Mesin 

Dalam proses produksi, mesin berfungsi untuk menghasilkan 

produk. Kerusakan mesin pada suatu perusahaan mengakibatkan aktivitas 

produksi perusahaan terganggu dan berdampak pada keberlangsungan 

hidup perusahaan.  

 

Pada keterangan diatas telah dijelaskan mengenai penyebab produk 

mengalami kecacatan. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai pemecahan 

masalah yang terjadi antara lain : 

a. Mesin dan material memiliki hubungan antara satu yang lain. Hubungan 

antara mesin dan material adalah ketika perusahaan melakukan proses 

produksi. Apabila suatu perusahaan ingin menghasilkan produk tanpa 

membuat material mengalami kecacatan. Perusahaan tersebut harus 

memperhatikan mesin yang digunakan dalam proses produksi. Selain itu 

mesin yang digunakan dalam proses produksi juga harus dirawat agar dapat 

memproduksi material yang baik. 

b. Metode yang digunakan dalam pembuatan tas memiliki tingkat kesulitan 

yang berbeda-beda untuk itu perusahaan membutuhkan UKM (penjahit) 

yang profesional atau telah ahli dalam bidang menjahit. Jika penjahit tersebut 

kurang ahli dalam bidang menjahit sebaiknya perusahaan pertama 

memberikan informasi mengenai jenis bahan tas yang digunakan dalam 

produk Tas Rumah Warna dan cara perawatan mengenai bahan yang 

digunakan dalam produk Tas Rumah Warna. Kedua memberikan pelatihan 

mengenai cara menjahit produk Tas Rumah Warna sesuai dengan bahan 

yang digunakan. 

c. Penyebab kerusakan atau kecacatan produk pada penelitian ini yang 

disebabkan oleh manusia ada tiga Pertama, kurang terampilnya UKM 

(penjahit) dalam menjahit sebuah produk sebaiknya diadakan pelatihan 

dalam bidang menjahit. Kedua kelelahan bekerja dapat diatasi perusahaan 
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kepada karyawan dengan cara mengenali penyebab frustasi karyawan. 

Tindakan yang dilakukan perusahaan dalam mengenali penyebab frustasi 

karyawan adalah dengan memberikan informsi mengenai cara mencegah 

frustasi misalnya dengan cara liburan bersama keluarga. Ketiga kelalaian 

bekerja dapat diatasi perusahaan yaitu pertama dengan mengamati faktor-

faktor apa saja yang dapat menimbulkan kelalaian dalam bekerja. Adapun 

faktor-faktor yang dapat menimbulkan kelalaian dalam bekerja misalnya 

kurangnya pengetahuan karyawan terhadap prosedur kerja di perusahaan dan 

tidak telitinya karyawan dalam hal-hal kecil. Kedua dengan melakukan 

pendekatan kepada karyawan yang melakukan kecerobahan. Adapun 

pendekatan-pendekatan yang dilakukan misalnya dengan memberitahu 

karyawan letak kesalahan. 

Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka penulis 

mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penelitian ini merupakan hasil dari observasi yang bertempat di Rumah Warna 

Pusat yaitu yang terletak di Jalan Kemuning Sawit Sari Condong Catur Depok 

Sleman Yogyakarta. 

2. Peneliti mengambil sebanyak 200 sampel dalam setiap hari produksinya 

dalam kurun waktu 10 hari. Sehingga jumlah dalam penelitian ini yang 

diamati yaitu 2000 tas yang diproduksi oleh Rumah Warna. 

3. Dari hasil penelitian selama 10 hari ditemukan adanya tiga jenis kerusakan 

yang terjadi pada produk tas yaitu pertama jenis kecacatan pada jahitan seperti 

jahitan kendor yang dapat mempengaruhi kekuatan tas, jahitan bantu terlihat 

yang dapat mengurangi keindahan tas dan jahitan tidak rapi yang dapat 

menyebabkan jebol. Kedua jenis kecacatan pada warna seperti warna pada tas 

yang diproduksi mengalami luntur, kedua warna pada tas yang diproduksi ada 

kotoran (misalnya terdapat bekas tinta atau pulpen). Ketiga jenis kecacatan 

pada accecoris seperti pemasangan label Rumah Warna terbalik dan 

pemasangan kantong miring. 

4. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode P-Chart dan Diagram Ishikawa. 

5. Berdasarkan grafik, dari 200 sampel yang di amati selama 10 hari penelitian. 

Besarnya produk yang cacat kurang dari 2% adalah 96,78%. Sedangkan 

besarnya produk yang cacat diatas 2% adalah 3,22% produk. Untuk batas 

penerimaan atau toleransi terhadap produk yang telah ditentukan oleh 

perusahaan sebesar 2%. Kapabilitas proses produksi berdasarkan penilaian 

atribut tidak terkendali karena daerah penolakan berdasarkan tabel diatas lebih 

dari 2%.  
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6. Berdasarkan hasil dari perhitungan Control Chart  produk tas Rumah Warna 

periode Januari 2018 dapat dilihat bahwa dengan menggunakan analisis 

perhitungan P Chart menunjukkan persetase cacat selama proses produksi 

bulan Januari 2018 masih terdapat tingkat cacat diatas garis batas pengawasan 

atas.  Sehingga dapat dikatakan pengawasan produk yang dilakukan oleh 

perusahaan masih kurang terkendali, terbukti masih terdapat tingkat cacat 

pada hari 1 dan 2. 

7. Untuk metode diagram Ishikawa kecacatan produk tas disebabkan oleh empat 

faktor yaitu material, metode, manusia dan mesin. Kecacatan material yang 

terjadi dalam penelitian ini adalah hasil printing yang ketika sudah dijahit 

materialnya luntur. Kedua adalah metode. Metode dalam pembuatan tas 

memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda tergantung jenis bahan yang 

diproduksi dan type tas yang diproduksi. Untuk produk tas Rumah Warna 

memiliki tiga jenis bahan tas yaitu vinyl, jeans dan kain. Untuk ketiga jenis 

bahan yang memiliki tingkat kesulitan tertinggi adalah pada jenis bahan tas 

vinyl karena vinyl merupakan bahan yang mudah berubah jika berada di suhu 

yang tinggi sehingga vinyl memiliki tingkat perawatan yang harus berhati-

hati. Ketiga adalah manusia. Kecacatan yang disebabkan oleh manusia ada 

tiga yaitu kurang terampil,  kelelahan pekerja dan kelalaian pekerja. Keempat 

adalah mesin. Kerusakan mesin pada suatu perusahaan mengakibatkan 

aktivitas produksi perusahaan terganggu dan berdampak pada 

keberlangsungan hidup perusahaan.  

Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Pengawasan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap produk sudah baik, 

terbukti dengan standar kualitas yang ditetapkan perusahaan masih dalam 

batas pengawasan. 

2. Mesin dan material memiliki hubungan antara satu yang lain. Hubungan 

antara mesin dan material adalah ketika perusahaan melakukan proses 

produksi. Apabila suatu perusahaan ingin menghasilkan produk tanpa 

membuat material mengalami kecacatan. Perusahaan tersebut harus 

memperhatikan mesin yang digunakan dalam proses produksi. Selain itu 

mesin yang digunakan dalam proses produksi juga harus dirawat agar dapat 

memproduksi material yang baik. 

3. Metode yang digunakan dalam pembuatan tas memiliki tingkat kesulitan yang 

berbeda-beda untuk itu perusahaan membutuhkan UKM (penjahit) yang 

profesional atau telah ahli dalam bidang menjahit. Jika penjahit tersebut 

kurang ahli dalam bidang menjahit sebaiknya perusahaan pertama 

memberikan informasi mengenai jenis bahan tas yang digunakan dalam 
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produk Tas Rumah Warna dan cara perawatan mengenai bahan yang 

digunakan dalam produk Tas Rumah Warna. Kedua memberikan pelatihan 

mengenai cara menjahit produk Tas Rumah Warna sesuai dengan bahan yang 

digunakan. 

4. Penyebab kerusakan atau kecacatan produk pada penelitian ini yang 

disebabkan oleh manusia ada tiga Pertama, kurang terampilnya UKM 

(penjahit) dalam menjahit sebuah produk sebaiknya diadakan pelatihan dalam 

bidang menjahit. Kedua kelelahan bekerja dapat diatasi perusahaan kepada 

karyawan dengan cara mengenali penyebab frustasi karyawan. Tindakan yang 

dilakukan perusahaan dalam mengenali penyebab frustasi karyawan adalah 

dengan memberikan informsi mengenai cara mencegah frustasi misalnya 

dengan cara liburan bersama keluarga. Ketiga kelalaian bekerja dapat diatasi 

perusahaan yaitu pertama dengan mengamati faktor-faktor apa saja yang dapat 

menimbulkan kelalaian dalam bekerja. Adapun faktor-faktor yang dapat 

menimbulkan kelalaian dalam bekerja misalnya kurangnya pengetahuan 

karyawan terhadap prosedur kerja di perusahaan dan tidak telitinya karyawan 

dalam hal-hal kecil. Kedua dengan melakukan pendekatan kepada karyawan 

yang melakukan kecerobahan. Adapun pendekatan-pendekatan yang 

dilakukan misalnya dengan memberitahu karyawan letak kesalahan. 
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