
I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

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. Peningkatan sektor ini lebih pada pengolahan bahan 

yang memerlukan teknik produksi yang tinggi, investasi yang besar 

dengan jumlah bahan baku yang sebagian besar didatangkan dari luar 

negeri seperti industri otomotif, industri kimia dan industri tekstil. 

Dikaji dari besarnya nilai tambah maka industri makanan adalah 

industri yang paling tinggi nilai tambahnya, disusul oleh industri tekstil 

yaitu sebesar Rp. 13,2 triliun atau 17,8% (Ringkasan Eksekutif lndustri 

Besar dan Sedang, 1997). Melihat dari peranannya terhadap penerimaan 

negara dari ekspor, maka tekstil merupakan komoditas yang menjadi 

primadona andalan dari sektor non migas. lndustri tekstil terdiri dari 

industri pakaian jadi, kain tenun dan tekstil lainnya. 

Pakaian jadi merupakan penyumbang terbesar dalam peningkatan 

perkembangan ekspor tekstil Indonesia. Berdasarkan bobot bersihnya 

dalam ton, ekspor pakaian jadi untuk periode Januari-November 

mengalami peningkatan 68,87% dari tahun 1999 terhadap tahun 1998 

pada periode yang sama. Dilain pihak nilai Free on Board (FOB) nilai 

ekspor dalam ribuan dollar Amerika tahun 1998 adalah US $ 2 429 125 

menjadi US $ 3 511 130 pada tahun 1999, atau mengalami peningkatan 

Http://www.mb.ipb.ac.id



sebesar 44,54% (BPS, 2000). Peningkatan ini memberikan kontribusi 

sebesar 44,54 % terhadap peningkatan ekspor lndonesia. 

Jumlah tenaga kerja yang diserap oleh lndustri Garmen pada bulan 

Februari 2000 adalah 1 289 214 orang, sedangkan jumlah perusahaan 

tekstil di lndonesia sampai tahun Februari 2000 adalah 4 888 perusahaan, 

yang terkonsentrasi di Jawa Barat (34.29%). PT Citra Abadi Sejati (CAS) 

merupakan salah satu produsen produk tekstil yang berlokasi di daerah 

Jawa Barat dan merupakan anak perusahaan Texmaco Group. 

Dari tahun ke tahun produk yang dihasilkan PT. Citra Abadi Sejati 

terus meningkat seiring dengan peningkatan tenaga kerja dan 

peningkatan kapasitas produksi serta semakin banyaknya pelanggan baru 

yang memberikan job order kepada perusahaan. Oleh karena itu 

perusahaan yang awalnya hanya terdiri dari satu unit pabrik, mendirikan 

unit baru yaitu unit II pada tahun 1995 dan unit Ill pada tahun 1997. 

Texmaco Group memiliki tiga anak perusahaan yang bergerak di 

bidang Garmen, yaitu PT Busana Perkasa Garment di Jalan Kedung 

Halang Bogor, PT Ungaran Sari Garment di Ungaran serta PT Citra Abadi 

Sejati (CAS). Diantara ketiga anak perusahaan yang bergerak dibidang 

garmen tersebut PT. CAS merupakan perusahaan yang paling tinggi 

pertumbuhannya. Pertumbuhan selama lima tahun terakhir adalah 65% 

dengan nilai ekspor US $ 25 juta per tahun. Hal ini membuktikan bahwa 

PT. CAS telah mendapatkan kepercayaan dari pelanggannya dalam 

memproduksi pakaian jadi sesuai dengan spesifikasi dan keinginan 

pelanggan. 
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Produk yang dihasilkan oleh PT. CAS adalah celana panjang, 

celana pendek, jaket, baik untuk pria maupun perempuan, 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, dan 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 

ini, pada tahun 1995, mengalami kesulitan. Namun setelah dilakukan 

pelatihan untuk meningkatkan kesadaran tentang arti pentingnya mutu 

baik bagi perusahaan maupun bagi karyawan maka penerapan sistem ini 

dapat dilakukan. Diterimanya penghargaan "Primanyarta" dari 

Departemen Perindustrian dan Perdagangan sebagai salah satu 

perusahaan Indonesia yang dinilai dapat membantu perekonomian 

Indonesia, dan keberhasilan berhasil dalam menerapkan Pengendalian 

Mutu Terpadu, pada tahun 1996, merupakan bukti bahwa perusahaan 

telah berhasil menerapkan mutu terpadu. 

1.2 ldentifikasi Masalah 

Meskipun telah menerapkan Pengendalian Mutu Terpadu dan 

mendapatkan penghargaan dari Departemen Perindustrian dan 

Perdagangan, PT. CAS masih belum puas dengan kondisi tingkat 

kesalahan yang dibuat saat ini. Tingkat kesalahan yang terjadi adalah 
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kurang dari 5% tetapi perusahaan ingin menurunkannya hingga kurang 

dari 2%. Meskipun produk yang salah tersebut sebagian ada yang dapat 

diperbaiki dan dapat dijual tetapi harga yang diterima produk tersebut 

menjadi lebih murah dan biaya yang dikandungnya menjadi lebih mahal. 

Selain itu pengendalian terhadap barang rusak sangat diperlukan 

karena PT. CAS berorientasi ke pasar internasional yang sangat 

kompetitif. Persaingan terjadi pada berbagai faktor, mulai dari harga 

sampai kualitas. Jika produksi banyak mengalami kesalahan maka akan 

terdapat banyak barang yang terbuang, walaupun barang tersebut dapat 

diperbaiki tetapi harga yang ditawarkan menjadi lebih rendah, sehingga 

biaya produksi menjadi lebih mahal. Jika harga lebih mahal maka dari 

segi harga, PT. CAS sudah tidak kompetitif lagi sehingga memungkinkan 

pelanggan beralih ke perusahaan lain. Sebaliknya jika tidak 

memperhatikan kualitas yang disyaratkan oleh pelanggan maka kepuasan 

pelangan tidak akan terpenuhi dan tidak akan ada pelanggan baru. Oleh 

karena itu perhatian terhadap kualitas sangat penting agar dapat bertahan 

hidup. 

Pihak manajemen PT. CAS telah melakukan perbaikan untuk 

menurunkan kesalahan melalui berbagai kegiatan, yakni mulai dari 

adanya supervisor, sampai adanya kebijakan perusahaan agar setiap 

operator maupun supervisor memeriksa setiap bahan yang diterimanya. 

Hal ini dilakukan untuk menurunkan biaya yang akan mengurangi laba 

dan meningkatkan kualitas sehingga dapat bersaing di pasar 

internasional. 
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1.3 Rurnusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah maka 

dirumuskan beberapa masalah yaitu : 

(1) faktor apa yang menyebabkan kesalahan yang terjadi selama ini ? 

(2) bagaimana mengurangi produk cacat yang terjadi ? 

1.4 Tujuan Geladikarya 

Tujuan penulisan geladikarya ini adalah untuk menjawab rumusan 

masalah yang ada yaitu : 

(1) mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor terjadinya produk cacat 

di perusahaan. 

(2) memberikan alternatif bagi perusahaan untuk mengurangi produk 

cacat. 

1.5 Manfaat Geladikarya 

Manfaat geladikarya ini bagi perusahaan adalah sebagai bahan 

pertimbangan dalam membuat kebijakan peningkatan kualitas dan bagi 

penulis sebagi ajang untuk mengaplikasikan teori yang didapat selama 

masa kuliah. 

1.6 Ruang Lingkup Geladikarya 

Geladikarya ini dilakukan dengan berfokus pada pengendalian 

mutu, khususnya di proses produksi, sedangkan perhitungan biaya mutu 

tidak dilakukan. Hasil dari geladikarya ini hanya merupakan alternatif 

perbaikan sistem pengendalian mutu, sedangkan implementasinya 

diserahkan sepenuhnya pada pihak manajemen perusahaan. 
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