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Perusahaan berskala besar dan sedang dalam kurun waktu dua 
dasawarsa terus bertambah. Hal ini disebabkan adanya kebijakan 
pemerintah dalam meningkatkan ekonomi negara yang lebih terpusat 
pada sektor industri tanpa meninggalkan sektor pertanian. Jika dilihat dari 
besarnya nilai tambah maka industri tekstil menempati tingkat kedua 
setelah makanan yaitu sebesar Rp. 13,2 triliun atau 17,8% sehingga 
tekstil menjadi primadona andalan ekspor non migas. lndustri tekstil 
terdiri dari industri pakaian jadi, kain tenun dan tekstil lainnya. Pakaian 
jadi merupakan penyumbang terbesar dalam peningkatan perkembangan 
ekspor tekstil lndonesia. 

PT Citra Abadi Sejati (CAS) .merupakan salah satu produsen 
produk tekstil yang berlokasi di daerah Bogor, Jawa Barat dan merupakan 
anak perusahaan Texmaco Group. Produk yang dihasilkan oleh PT. CAS 
adalah celana panjang, celana pendek, jaket pria maupun jaket wanita, 
pakaian wanita serta blazer dengan berbagai merek. Merek yang 
dipercayakan kepada PT. CAS diantaranya adalah Liz Claiborne, Levis, 
NIKE, New Time, Gap, Nygaro, N&M Polo, Calvin Klein. 

Perusahaan telah menyadari arti pentingnya mutu, terlebih karena 
pelanggannya adalah perusahaan internasional, sehingga pengendalian 
Mutu Terpadu (PMT) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) telah menjadi 
sistem yang baku, meskipun pada permulaan dilaksanakannya program 
tersebut, pada tahun 1995, mengalami kesulitan. Diterimanya 
penghargaan "Primanyarta" dari Departemen Perindustrian dan 
Perdagangan sebagai salah satu perusahaan lndonesia yang dinilai dapat 
membantu perekonomian lndonesia dan juga berhasil dalam menerapkan 
Pengendalian Mutu Terpadu, pada tahun 1996, merupakan bukti bahwa 
perusahaan telah berhasil menerapkan mutu terpadu. Dalam proses 
produksi cacat produk lebih dari 2% sedangkan perusahaan 
menginginkan kurang dari 2%. 

Tujuan geladikarya ini adalah (1) mengidentifikasi dan menganalisa 
faktor-faktor terjadinya produk cacat di perusahaan dan (2) memberikan 
alternatif bagi perusahaan untuk mengurangi produk cacat. Geladikarya 
ini dilakukan dengan berfokus pada pengendalian mutu khusus di proses 
produksi, sedangkan perhitungan biaya mutu tidak dilakukan. Penelitian 
dilakukan di PT. Citra Abadi Sejati yang berlokasi di Jalan Raya Jonggol, 
Kampung Sawah, Desa Cileungsi Kidul, Bogor, Jawa Barat, bulan Mei 
sampai bulan Juni 2000. 
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sebelumnya, pekerjaan dilakukan terburu-buru karena harus mengejar 
target dan sering terjadi lembur. 

Dari hasil analisis paired comparison diketahui bahwa faktor 
manusia memerlukan penangan terlebih dahulu. Hal ini disebabkan 
karena manusia merupakan pelaku utama dalam proses. 

Dari hasil analisa peta kendali diketahui bahwa terdapat sebelas 
titik yang terletak diluar batas kontrol dari dua puluh enam pemeriksaan. 
Proporsi cacat 0.1939 nilai batas kontrol bawahl lower control limit (LCL) 
adalah 0.1742 dan nilai batas kontrol atasl uper control limit (UCL) adalah 
0.2136. Enam diantaranya berada diatas batas atas kontrol (UCL) dan 
lima lainnya berada dibawah batas kendali bawah (LCL). Hal ini 
menggambarkan bahwa proses produksi yang terjadi saat ini masih 
dibawah mutu yang diinginkan. Hampir setengah dari pekerjaan yang 
dilakukan berada diluar kendali. Ini terlihat dari proporsi banyaknya titik 
diluar batas kendali dibandingkan dengan banyaknya pemeriksaan yaitu 
42,31%. Oleh karena itu pihak manajemen perusahaan harus 
memperbaiki sistem pengendalian mutu yang terjadi saat ini. Titik-titik 
yang berada diatas UCL terjadi pada pemeriksaan ke 6,8,10,20,21,23 
yakni pemeriksaan tanggal 6, 9, 24, 25, 27 dan titik yang berada dibawah 
kendali bawah terjadi pada pemeriksaan ke 4, 11, 13, 18, 19 yaitu 
pemeriksaan yang terjadi tanggal 4, 10, 12, 15, 16. 

Sistem merupakan suatu kesatuan yang saling terkait dan tidak 
dapat dipisahkan. Pelaksanaan sistem pengendalian mutu pun harus 
dilakukan oleh semua pihak yang terlibat didalamnya. Oleh karena itu 
komunikasi yang lancar merupakan syarat mutlak dilaksanakannya sistem 
ini. Hubunaan vann harmonis akan mem~erlancar komunikasi. ha1 ini 
dapat dilakikan-mialui ~ertemuan-~ertemuan keakraban. ~ e r l u  juga 
dilakukan pengenalan tentang sistem pengendalian mutu terhadap semua 
karyawan perusahaan sehingga semua mengerti akan kemana 
perusahaan tersebut bergerak dan apa tujuannya. 

Pemeriksaan hampir seluruhnya dilakukan di bagian akhir lini 
proses produksi sehingga kesalahan yang terjadi pada lini (in line 
inspection) terbawa sampai produk akhir. Hal ini juga terjadi karena 
seringnya berubah-ubah model yang dibuat oleh perusahaan. 
Pemeriksaan bahan pembantu dan penolong belum dilakukan. Oleh 
karena itu perlu dilakukan perbaikan dalam sistem pengendalian mutu 
proses produksinya. 

Pemeriksaan tidak hanya dilakukan di akhir lini tetapi juga didalam 
lini sehingga jika terdapat kesalahan di dalam lini tidak dilanjutkan dan 
dikerjakan ulang sehingga jika kerugian yang terjadi dapat diperkecil. Hal 
ini dapat dilakukan dengan cara penambahan petugas QC dalam lini atau 
ditambahnya jumlah dan tugas helper, selain membantu operator juga 
memeriksa hasil kerja operator sebelumnya. Jika terjadi kesalahan maka 
helper mengembalikannya pada operator sebelumnya. 

Dilakukan penjadwalan lembur agar tidak membebani pekerja, 
penambahan petugas inspeksi pada bahan-baku dan diberikannya uraian 
pekerjaan bagi setiap karyawan yang berada dalam perusahaan. 
Pemeliharaan mesin mempengaruhi kualitas barang yang dihasilkan oleh 
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Data yang digunakan bersumber dari perusahaan bersangkutan 
dan hasil wawancara melalui kuisioner terhadap manajer dan karyawan 
PT. Citra Abadi Sejati. Jumlah sampel adalah 100 orang. Data yang 
telah diperoleh melalui wawancara dan data historis perusahaan 
kemudian dianalisa dengan menggunakan alat analisa diagram pareto, 
diagram sebab-akibat dan peta kendali. 

Proses produksi PT. Citra Abadi Sejati dibagi kedalam tahap 
penanganan bahan baku, cutting, sewing, finishing, washing dan packing. 
Tidak semua tahapan tersebut dilakukan didalam perusahaan. Washing 
dilakukan oleh perusahaan lain, begitu pula embroidery (pembordiran) 
dilakukan oleh perusahaan lain. Hal ini dilakukan karena perusahaan 
tidak memiliki alatnya dan tidak memiliki kompetensi dalam ha1 ini. 

Perusahaan melakukan pemeriksaan dalam tiap tahap produksi. 
Meskipun emroidery dan washing tidak dilakukan oleh perusahaan sendiri 
namun perusahaan tetap melakukan inspeksi terhadap hasil embroidery 
dan washing tersebut. Telah terjadi kesepakatan dengan pihak 
perusahaan embroidery mengenai kualitasnya, dimana jika embroidery 
tidak sesuai dengan keinginan maka pihalc perusahaan tersebut harus 
melakukan pekerjaan ulang tanpa PT. Citra Abadi Sejati membayarnya. 

Meskipun pemeriksaan dilakukan disetiap tahap, namun 
pemeriksaan hanya bertujuan untuk memisahkan produk cacat dan 
produk baik. Belum dilakukan analisa yang lebih lanjut mengenai faktor 
penyebab kesalahan tersebut. 

Dari hasil perhitungan melalui diagram pareto diketahui bahwa 
kesalahan terbesar terjadi pada proses sewing dimana hampir semua 
kesalahan yang terjadi adalah diakibatkan oleh manusia. Oleh karena itu 
dilakukan analisia untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kesalahan 
diatas dengan menggunakan diagram sebab-akibat. Dengan diketahuinya 
penyebab kesalahan yang terjadi pada bagian sewing maka dapat dibuat 
suatu alternatif strategi untuk mengurangi kesalahan tersebut. Dengan 
berkurangnya kesalahan pada bagian ini maka diharapkan kesalahan total 
akan berkurang secara signifikan atau bahkan hilang sama sekali. 

Dari diagram sebab-akibat diketahui bahwa penyebab kerusakan 
pada bagian sewing dikelompokan kedalam lima kelompok. Pertama 
lingkungan, faktor yang berpengaruh terhadap mutu dalam lingkungan 
adalah ruang kerja yang panas, sirkualsi udara yang kurang baik, kantin 
dan mushola jauh serta gaduh. Kedua adalah bahan-baku dimana sering 
terdapat fabric yang bolong dan belang. Ketiga adalah metode dimana 
tidak ada uraian pekerjaan yang jelas mengenai suatu pekerja, sering 
terjadi perubahan model dan pemeriksaan yang hanya bertujuan 
memisahkan produk baik dan buruk tanpa mengetahui penyebabnya. 
Keempat adalah mesin dimana sering terjadi jarum patah, setting berubah 
dan minyak pelumas dari mesin menetes mengotori kain dan terakhir 
adalah manusia yang merupakan faktor terpenting dalam proses sewing . 
Faktor yang mempengaruhi mutu dari segi manusia adalah tingkat 
pendidikan operator sebagian masih rendah sehingga pemahamannya 
tentang mutu kurang, operator tidak memeriksa pekerjaan operator 
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