
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Selama tahun-tahun n~enjelang terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan 

tahun 1997, industri sepatu olahraga Indonesia mengalami pertumbuhan yang 

stag17ant. bahkan cendemng menurun. Kondisi ini terlihat dari turuunya 

per~nintaan baik dari pasar dalam lnaupun luar negeri (Indocommercial, Juli 

2000). 

Penyebab penurunan order sepatu olah raga Indonesia untuk ekspor, karena 

~nereka hams bersaing dengan pabrik-pabriir sepatu lainnya di beberapa negara 

Asia seperti Vietnam dan Cina, juga kondisi sosial ekonomi dan politik dala~n 

negeri. Seperti UMR yang ~neningkat terus, posisi serikat buruh yang semakin 

kuat dan vokal, ancaman kemsuhan massal dan penjarahan yang masih 

menghantui, serta kenaikan tarif listrik dan harga BBM untuk industri yang 

walaupun tidak terlalu taja~n nanun ikut andil dala~n meulpersulit pertu~nb~han 

industri sepatu olahraga Indonesia. Titik terendah produksi industri sepatu 

Indonesia menurut Asosiasi Produsen Sepatu Indonesia (Aprisindo) adalah pada 

tahun 1998. Dari 114,2 juta pasang pada tahun 1997, turun 16,72 % menjadi 95,2 

juta pasang pada tahun 1998. 

Pada tahun 1999, walaupun tidak terlalu nyata, tetapi sudah ~nenunjukkan 

peningkatan. Menurut Aprisindo, pernlintaan untuk sepatu olah raga bennerk 

pada tahun 2000 diperkirakan ~nencapai 113.1 juta pasang. Permintaan itu datang 

dari Anlerika Serikat, negara-negara Eropa dan Jepang (Indocomnercial, 2000). 



Tabel 1. Perkembangan Industri Sepatu Olah Raga di Indonesia 

Ketemgan : Perkiraan 
Sumber : Indocommercial. Juli 2000. 

Meskipun penjualan sepatu olah raga bermerk mengindikasikan 

peningkatan, nalnun belunl memungkinkan untuk mengoptimalkan kinerja 

industri sepatu olah raga yang masih belum pulih benar. Hal ini dilihat dimana 

sebelum krisis, jumlali industri sepatu olah raga tercatat 170 perusahaan, kini 

jumlal~nya menyusut hanipir 50 % sampai 83 perusahaan. Dari investigasi yang 

dihimpun oleh PT. Capricorn Indonesia Consulting Inc. (2000), perusahaan sepatu .. 
olah raga yang tnasih beroperasi sa~npsi kini adalah perusahaan berskala besar 

yang memproduksi order dari pemegang merk seperti Nike, Reebok, Adidas, Fila, 

Ellese dan lain-lain. 

Salah satu pemsahaan yang me~nproduksi sepatu olaluaga bennerk Nike 

adalali PT. Nasa (Naga Sakti Pharamaslioes Industri). Dalam perjalanan usahanya, 

~nereka juga memproduksi sepatu-sepatu olah raga merk lain seperti Puma. dan 

yang paling baru adalah Brooks. 

Peningkatan perjualan sepatu olah raga seperti yang terlihat pada Tabel 1 

merupakan peluang bagi perusahaan untuk menambah kapasitas yang sudah ada. 

Na~ilun ha1 ini juga menunut perusahaan berproduksi secara efisien, mengingat 

ketatnya persaingan pada segmen ini. Dengan kata lain, tingkat kerusakan sekecil 

apapun akan berarti bagi perusahaan daIam memenuhi kebutuhan konsumen. 

Berdasarkan ha1 itu, maka yang inenjadi fokus penelitian ini adalah Manajemen 

Mutu Terpadu (TQM). 



B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka diru~nuskan pernasalahan 

sebagai berikut : 

1. Seberapa besar tingkat kegagalan produksi yang terjadi di PT. Nasa ? 

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya tingkat kegagalan produksi 

di PT. Nasa ? 

3. Apa yang dapat dilakukan untuk metnperbaiki kesalahan-kesalahan dan 

~neningkatkan kinerja perusahaan di bagian produksi PT. Nasa ? 

4. Hal-ha1 apa saja yang dapat me~nberikan alternatif pemecahan atau lnenjawab 

masalah dalaln ~nemperbaiki kinerja TQM di bagian produksi PT. Nasa ? 

C.  Tujan Penelitian 
.P 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Melakukan observasi dan analisis terhadap tiap bagian untuk mengetahui 

seberapa jauh tingkat kegagalan produksi yang terjadi di PT.Nasa. 

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan tingkat kegagalan produksi 

di PT. Nasa. 

3. Melnberikan alternatif penyelesaian masalah (strategi pilihan) yang relevan 

bagi PT. Nasa. 

D. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada Manajemen Mutu di proses produksi PT. Nasa. 

Yang meliputi proses rubber mill, hot press, trimming, CMRphylon, 

polytrrethane, stockjf2, sewing dan assembling. 




