
1.1. Latar Belakang 

Industri sepatu di Indonesia telah mengalami kemajuan yang cukup b e d ,  

diawali dengan produsen sepatu dalam negeri yang kebanyakan me~pZtkan industri 

kecil (home industry) dengan kualitas produk seadanya telah berkembang menjadi 

produsen sepatu berskala besar yang mampu membuat produk yang berkualitas ek- 

Spor. 

Menurut data yang ada di Biro Pusat Statistik, nilai ekspor sepatu maupun 

alas kaki lainnya dari tahun ke tahun menunjukan angka yang terus meningkat, untuk 

tahun 1987 nilai ekspor sebesar US$ 23.478.424 dan pada tahun 1991 nilai ekspor 

meningkat lebih dari 42 kali, yaitu sebesar US$994.157.432 . 
Dari sekian banyak sepatu yang diekspor selama ini, ternyata sepatu olahraga 

yang terbuat dari bahan karet yang paling besar volume dan nilainya sebagaimana 

terlihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Ekspor Sepatu Olah raga Karet Menurut Negara Tujuan, 1989 - 1991 

Sumber :BPS (Diolah) 



PT. AFI sebagai salah satu produsen sepatu olahraga nasional, baru ber- 

operasi sejak tahun 1991, namun dernikian selumh produknya diekspor ke luar ne- 

gen, antara lain ke Australia, Meksiko dan Taiwan. Produksi yang dibuat selama ini 

berdasarkan pesanan (job order) dengan membuat merek-merek tertentu yang telah 

terkenal diseluruh dunia seperti Kasogi, Athena, Cheaspeak, Power dan lain seba- 

Sebagai produsen sepatu berkualitas ekspor, sudah tentu kualitas menjadi per- 

hatian utama perusahaan agar setiap produk yang dihasilkan dapat memuaskan pe- 

mesan khususnya dan konsumen pa& umumnya. Di samping tuntutan kualitas yang 

prima, PT. AFI dituntut pula untuk dapat memenuhi pesanan tepat waktu @unctual 

delivery) dan tepat jumlah (kuantitas). Kendala yang dihadapi manajemen pada saat 

ini adalah masih adanya produk cacat, yang dimaksud dengan produk cacat disini 

adalah produk yang tidak sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Dalarn 

periode bulan Januari sampai dengan Desember 1994 terdapat produk cacat rata-rata 

0,50 persen seperti tersaji pada Tabel 2. 

Adanya produk cacat tersebut mempakan biaya yang hams dikeluarkan pe- 

msahaan sebesar jumlah produk cacat d i k a l i i  harga jual perunit, yaitu sebesar : 

2.058 x Rp 15.000 = Rp 30.870.000. Dalam hal ini manajemen menganggap bahwa 

biaya tersebut harus diusahakan agar tidak terjadi karena tidak efisien, dan akan 

mengurangi laba perusahaan. 
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Tabel 2. Jumlah Produksi dan produk Cacat Tahun 1994 

Sumber: PT. AFI (diolah) 

1.2. Rumusan Masalah 

Untuk mengatasi kendala yang terjadi agar proses produksi lebii efektif dan 

efisien, maka masalah yang terjadi di perusahaan &pat dirumuskan sebagai berikut : 

Bagaimana menekan besarnya persentase produk cacat tersebut agar produk total 

menjadi bebas cacat (zero defect)? 

13. Tujuan Geladikarya 

Tujuan utama dari geladikarya ini, antara lain menetapkan sasaran yang ingin 

dicapai, yaitu : 

1. Mengetahui standar toleransi (batas kendali) produk cacat yang ada di perusa- 

haan, dan mengadakan penilaian apakah standar tersebut sudah tepat? 

2. Menetapkan standar toleransi (batas kendali) produk cacat, yang dianggap tepat 

bagi perusahaan. 



3. Merumuskan upaya-upaya yang dapat dilakukan perusahaan untuk menekan per- 

sentase produk cacat. 

1.4. Manfaat Geladikarya 

Dari geladiiarya ini diiarapkan perolehan gambaran yang jelas tentang 

masalah yang dikaji, Sehmgga dapat memberikan manfaat : 

1. Bagi Perusahaan dapat menjadi acuan manajemen untuk meningkatkan per- 

hatian terhadap masalah produk cacat, dan efesiensi biaya produksi. 

2. Bagi masyarakat ilmiah, dapat menjadi bahan referensi dalam penelitian yang 

sejenis. 




