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Saat ini industri sepatu Indonesia sedang dalan~ masa kebangkitan setelah 

mengalami penurunan pada saat terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan tahuil 

1997. PT. Nasa adalah satu pembuat sepatu olahraga Nike yang terbesar di 

Indonesia, yang juga merupakan negara produsen sepatu yang besar diantara 

negara-negara lainnya seperti Vietnam, China, Korea dan Malaysia. 

Keadaan ini selain merupakan peluang untuk menambah kapasitas yang 

ada ilanlun juga lnenuntut pr3duksi yang efisien, mengingat ketatnya seginen ini 

dengan cara inengendalikan dan meningkatkan rnutu produk. Untuk itu 

diperlukan sistem manajemen mutu yang baik. Berdasarkan ha1 itu pennasalahan 

dirumuskan sebagai berikut: (1) Seberapa tingkat penyimpangan yang terjadi di 

bagian produksi PT. Nasa, (2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya 

penyilnpangan di bagian produksi PT. Nasa, (3) Apa yang dapat dilakukan untuk 

n~emperbaiki kesalahan-kesalahan meningkatkan kinerja perusahaan di bagian 

produksi PT. Nasa dan (4) Hal-ha1 apa saja yang dapat me~nberikan alternatif 

pemecahan dan inenjawab masalah dalam memperbaiki kinerja manajeinen mutu 

di bagian produksi PT. Nasa. 

Untuk itu maka tujuan diadakan penelitian ini adalah: (1) Mengidentifikasi 

seberapa jauh penyimpangan yang terjadi di bagian produksi PT. Nasa, (2) 

Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penyimpangan di bagian 

produksi PT. Nasa, (3) Memberikan alternatif penyelesaian masalah, strategi 

pilihan yang relevan bagi PT. Nasa. 



Data yang digunakan adalah data produksi periode Januari - Juli 2001. 

Sedangkan untuk mendukung analisa, dilakukan wawancara serta menyebarkan 

ltuesioner dengan jumlah responden sebanyak 55 orang. Pengolahan data 

lnenggunakan diagranl pareto, Joulchart, peta kendali, diagram sebab akibat, 

survey kepemimpinan dan survey karyawan. 

Dari hasil analisis pareto diidentifikasikan bahwa jumlah kegagalan 

produksi yang paling besar adalah pada Departemen Hot Press dan Trimnzing 

dengan jumlah kumulatif 64,7% dari seluruh jumlah kegagalan produksi yang 

terjadi. Dari diagram sebab akibat diidentifikasi kegagalan produksi yang terjadi 

disebabkan oleh faktor-faktor metode, manusia, material, mesin, lingkungan dan 

alat ulur. Faktor-faktor ini mengambil pola non acak yang bisa diketahui 

penyebabnya. Dari situ kemudian dilanjutkan dengan membandingkan penyebab- 

penyebab yang paling potensial dengan hasil: (1) Ketebalan karet yang tidak 

sama, (2) Tidak ada SOP permodel sepatu, dan (3) Kurangnya skill operator. 

Dari analisa peta kendali menunjukan proporsi kegagalan produksi adalah 

73,75%. Hal ini bera~ti bahvla secara umum proses tidak terkendali. Dari hasil 

analisis kepe~nimpinan dan keikutsertaan karyawan diketahui hal-ha1 yang perlu 

mendapat perbaikan dan perhatian manajemen, namun ada juga hal-ha1 positif 

yang perlu dikembangkan supaya dapat lebih memotivasi karyawan dalam 

keikutsertaan mereka dalanl manajernen mutu terpadu. Altematif kebijakan 

strategis yang diberikan adalah program perbaikan mutu dengan langkah-langkah: 

(1) Meningkatkan kinerja manajemen, (2) Pemberdayaan karyawan, (3) Perbaikan 

proses, (4) Komunikasi, (5) Total Productive Mainienance dan (6 )  Benchmarking. 

Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa: (1) Manajemen mutu PT. Nasa 

belum berjalan dengan baik dan perlu dilakukan perbaikan mutu yang mengarah 

kepada manajemen mutu terpadu (TQM), (2) Departemen Hot Press dan 



Trinznting ~nemiliki tingkat penyimpangan terbesar dengan kegagalan produksi 

rata-rata 11,7% per bulan atau 64,7% dari seluruh kegagalan produksi yang 

terjadi, (3) Ketebalan karet yang tidak seragam (faktor material), tidak ada SOP 

per model sepatu (faktor metode) dan kurangnya skill operator (faktor manusia) 

menjadi penyebab utama dari penyilnpangan yang terjadi, (4) Pimpinan dan 

manajemen PT. Nasa harus lebih memperhatikan faktor-faktor yang dapat 

nleningkatkan kinerja manajenlen dan me~notivasi keikutsertaan para k a ~ a w a n  

sekaligus mengembangkan hal-ha1 positif yang sudah ada di dalam perussahaan. 

Untuk itu saran yang diberikan adalah: (1) Melakukan program perbaikan nlutu 

dalam upaya mengubah budaya ke arah manajemen mutu terpadu, (2) Melahkan 

benchmarking untuk meningkatkan kinerja terhadap hasil-hasil terbaik yang 
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dicapai oleh perusallaan-perusahaan lain dan (3) Mengevaluasi rolling kar!-awan 

maksimum tiap tiga tahun pada bagian hot press untuk mengurangi kejenuhan 

lterja. 




