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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Pada era globalisasi dijaman sekarang, ilmu pengetahuan dan teknologi 

semakin berkembang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini 

mempengaruhi seluruh aspek kehidupan di dunia ini. Perusahaan dituntut untuk 

meningkatkan pelayanan secara profesional sesuai dengan bidangnya masing-

masing. Perubahan mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong 

perusahaan untuk menghasilkan produk/jasa yang lebih baik lagi dalam 

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga konsumen pun puas 

dengan apa yang mereka beli/dapatkan dari perusahaan. Perusahaan memiliki 

banyak cara untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, salah satunya 

dengan cara memberikan kesan/citra yang baik dalam hal produk maupun 

pelayanan kepada konsumen yang biasa disebut dengan kualitas. 

Di era globalisasi sekarang ini, persaingan bisnis mendorong setiap 

perusahaan untuk dapat menaikkan kredibilitasnya di mata publik. Semakin 

banyaknya perusahaan baru yang bermunculan memotivasi perusahaan untuk 

melakukan perbaikan kredibilitas dan menaikkan produktivitas perusahaan 

sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas dari produk pesaing. 

Setiap perusahaan pasti menginginkan meningkatkan kualitas produknya sesuai 
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dengan standar yang berlaku dan dapat memenuhi kriteria produk yang diinginkan 

oleh pelanggan. Hal tersebut guna untuk mencapai tujuan utama perusahaan yaitu 

memperoleh laba maksimal perusahaan. 

Kualitas merupakan hal yang paling diperhatikan di dalam perusahaan 

karena kualitas ini menjadi titik ukur penilaian pelanggan terhadap produk dari 

perusahaan tersebut. Kualitas merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk 

mengukur apakah barang atau jasa perusahaan sudah sesuai dengan standar yang 

ditetapkan oleh perusahaan tersebut pada awalnya. Produk perusahaan yang 

berkualita menjadi kriteria keberhasilan perusahaan tersebut di mata konsumen. 

Kualitas produk juga dapat dijadikan ukuran dari sukses atau tidaknya perusahaan 

tersebut karena konsumen yang menilai kualitas dari produk tersebut.  

Namun, jika produk yang dihasilkan oleh perusahaan kualitasnya kurang 

baik atau bahkan buruk akan menyebabkan konsumen merasa tidak puas dengan 

produk tersebut. Konsumen pun akan menilai kinerja perusahaan tersebut buruk 

karena tidak dapat menjaga kualitas produknya sendiri. Hal ini dapat 

menyebabkan konsumen akan beralih dengan membeli produk dari perusahaan 

lainnya yang kualitasnya lebih baik. Hal tersebut tentu saja memberikan dampak 

negatif bagi perusahaan karena dapat mengurangi pendapatan perusahaan, 

memperburuk citra / nama baik perusahaan dan perusahaan juga dapat kalah saing 

dengan perusahaan lain yang akan menggeser posisi perusahaan di dunia bisnis. 

Hal ini dapat dicegah dengan cara pengendalian kualitas. 

Pengendalian kualitas merupakan upaya yang membantu perusahaan untuk 

menghasilkan produk yang sesuai dengan standar kualitas yang sudah ditetapkan 
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oleh perusahaan. Pengendalian kualitas ini diharapkan dapat mencegah dan 

meminimalisir jumlah produk cacat sehingga tidak menimbulkan kerugian pada 

perusahaan. Dengan adanya pengendalian kualitas, perusahaan dapat mengetahui 

apa yang menghambat proses produksi dan segera dilakukan perbaikan agar 

kinerja perusahaan terus meningkat. Dengan demikian, pengendalian kualitas 

harus dilakukan setiap perusahaan untuk mempertahankan kualitas dari produk itu 

sendiri dan juga menjaga reputasi perusahaan. 

Six sigma merupakan cara pendekatan kualitas terhadap Total Quality 

Management (TQM). TQM menjadi perhatian di Amerika Serikat tahun 80-an 

dan ini merupakan suatu respons terhadap superioritas kualitas dari pabrikan 

Jepang dalam bidang automotif dan penyejuk ruangan. Banyak studi pada bidang 

penyejuk ruangan mengemukakan bahwa kerusakan (defect) pada perusahaan 

Amerika Serikat lebih banyak dari perusahaan Jepang. Untuk membantu 

perusahaan supaya mampu memperbaiki program peningkatan kualitas, maka 

didirikan Malcolm Balridge National Quality Award dalam tahun 1987. 

Pada umumnya sistem pengendalian kualitas seperti TQM dan lain-lain 

hanya menekankan pada upaya peningkatan terus menerus berdasarkan kesadaran 

mandiri dari manajemen. Sistem tersebut tidak memberikan solusi yang tepat 

mengenai terobosan-terobosan atau langkah-langkah yang seharusnya dilakukan 

untuk menghasilkan peningkatan kualitas secara dramatik menuju tingkat 

kegagalan = 0 (zero defect). Menurut Gasperzs (2005:303) Six sigma  dipilih 

karena merupakan salah satu metode baru yang paling popular dan salah satu 
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alternatif dalam prinsip-prinsip pengendalian kualitas yang merupakan terobosan 

dalam bidang manajemen kualitas.  

Berdasarkan hal – hal tersebut,  diketahui bahwa kualitas memiliki 

peranan penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan karena kualitas 

mempengaruhi konsumen dalam memilih produk yang ada di pasar. Dengan 

demikian, pengendalian kualitas harus dilakukan setiap perusahaan untuk 

mempertahankan kualitas dari produk itu sendiri dan juga menjaga reputasi 

perusahaan. 

Permasalahan mengenai produk cacat dialami oleh UD. Maxtro Citra 

Persada sehingga pengendalian kualitas pada produk perusahaan ini sangat 

diperlukan untuk memperbaiki kinerja perusahaan. UD. Maxtro Citra Persada 

merupakan perusahaan yang bergerak pada konveksi kaos dengan merk Sawo 

Kecik. Kaos yang diproduksi pun ada 7 macam diantaranya: Kaos Oblong V, 

Kaos Oblong V, Kaos Oblong Lengan Panjang, Kaos Kerah Lengan Pendek, Kaos 

Kerah Lengah Panjang, Kaos Polo dan Kaos Kerah Kombinasi. Suatu produk 

didefinisikan sebagai produk cacat dengan kriteria kaos berlubang, jahitan tidak 

rapi, kotor terkena minyak dari mesin dan kancing yang terlepas. 
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Gambar 1.1: Contoh Kaos Berlubang 

 

Gambar 1.2: Contoh Kaos Terkena Minyak dari Mesin 
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Gambar 1.3: Contoh Kaos Kancing Terlepas 

 

Gambar 1.4: Contoh Jahitan Tidak Rapi 
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UD. Maxtro Citra Persada berdiri pada tahun 2003 di Solo, Jawa Tengah. 

Pemilik UD. Maxtro Citra Persada adalah Yohanes Yudi yang juga merupakan 

pendiri UD. Maxtro Citra Persada. Saat ini UD. Maxtro Citra Persada berlokasi di 

Jalan Pattimura no 36 Solo. UD. Maxtro Citra Persada memproduksi kurang lebih 

300 kaos setiap harinya baik untuk di toko maupun untuk pesanan. Dengan 

jumlah produksi sebanyak itu setiap harinya, permasalahan produk cacat tidak 

dapat dihindari dan menjadi masalah utama di UD. Maxtro Citra Persada. Berikut 

merupakan data jumlah produksi pada UD. Maxtro Citra Persada pada bulan 

Agustus, November dan Oktober 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Tabel 1.1 

Data Jumlah Produksi UD. Maxtro Citra Persada 

Bulan Agustus, September dan Oktober 2016 

 

Nama Produk Jumlah 

Produksi 

Bulan 

Agustus 

Jumlah 

Produksi 

Bulan 

September 

Jumlah 

Produksi 

Bulan 

Oktober 

Jumlah 

Produksi 3 

Bulan 

Oblong V 4.525 4.425 4.250 13.200 

Oblong O 8.032 6.874 5.215 20.121 

Oblong 

Panjang 

6.250 4.091 4.315 14.656 

Kerah Pendek 4.250 7.534 6.467 18.251 

Kerah Panjang 4.250 4.000 4.150 12.400 

Polo 5.325 4.985 5.165 15.475 

Kerah 

Kombinasi 

4.325 5.367 4.452 14.144 

 36.957 37.285 34.014  

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2016 

 

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui bahwa jumlah produksi terbesar pada 

bulan Agustus, September dan Oktober 2016 adalah Kaos Oblong O sebesar 

20.121 kaos. Namun, belum tentu Kaos Oblong O mempunyai produk cacat yang 

paling banyak diantara produk lainnya. Berikut ini adalah data jumlah produk 

cacat dan persentase produk cacat pada masing – masing produk UD. Maxtro 

Citra Persadaselama bulan Agustus, September, dan Oktober 2016 : 
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Tabel 1.2 

Data Jumlah Produk Cacat dan Persentase Produk Cacat Produk UD. 

Maxtro Citra Persada Solo 

Bulan Agustus, September dan Oktober 2016 

 

Nama 

Produk 

Jumlah 

Produk 

Cacat 

Bulan 

Agustus 

Jumlah 

Produk 

Cacat 

Bulan 

September 

Jumlah 

Produk 

Cacat 

Bulan 

Oktober 

Jumlah 

Produk 

Cacat 3 

Bulan 

( a ) 

Jumlah 

Produksi 

3 Bulan 

( b ) 

Persentase 

Produk 

Cacat 

a  x 100% 

b 

Oblong V 47 42 44 133 13.200 1,01 

Oblong O 72 63 51 186 20.121 0,92 

Oblong 

Panjang 

53 41 39 133 14.656 0,91 

Kerah 

Pendek 

46 61 57 164 18.251 0,9 

Kerah 

Panjang 

65 59 53 157 12.400 1,43 

Polo 64 57 48 169 15.475 1,1 

Kerah 

Kombinasi 

56 54 50 160 14.144 1,13 

Total 403 377 342 1.102   

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2016 
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Berdasarkan tabel 1.2, diketahui bahwa jumlah produksi kaos Oblong O 

yang merupakan jumlah produksi terbanyak pada tabel 1.1 justru memiliki jumlah 

kecacatan yang relatif sedikit yaitu 0,92% sedangkan pada produksi kaos Kerah 

Panjang pada bulan Agustus, September dan Oktober 2016 terdapat produk cacat 

yang jumlahnya paling banyak yaitu sebesar 1,43% sedangkan maksimal produk 

cacat yang ditetapkan oleh pemilik usaha selama proses produksi adalah 1%, 

sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah produk cacat masih melebihi 

standar maksimal produk cacat. UD. Maxtro Citra Persada belum mencapai titik 

optimal karena produk cacat yang dihasilkan masih melebihi standar maksimal 

yang ditetapkan oleh pemilik perusahaan, maka dari itu dibutuhkan suatu metode 

pengendalian kualitas yaitu metode six sigma yang diharapkan dapat mengurangi 

jumlah produk cacat dan bahkan membantu perusahaan untuk menemukan 

penyebab adanya produk cacat tersebut serta melakukan tindakan perbaikan 

secara berkelanjutan sehingga produk cacat dapat dikurangi seminimal mungkin. 
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Gambar 1.5: Kaos Kerah Lengan Panjang 

 

Peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai pengendalian kualitas 

produk dengan menggunakan metode six sigma karena dapat dijadikan ukuran 

kinerja sistem industri yang memungkinkan perusahaan melakukan peningkatan 

yang luar biasa dengan terobosan strategi yang aktual. Selain itu, Six Sigma jauh 

lebih rinci daripada metode analisis berdasarkan statistik. Six Sigma dapat 

diterapkan di bidang usaha apa saja mulai dari perencanaan strategi sampai 

operasional hingga pelayanan pelanggan dan maksimalisasi motivasi atas usaha. 

Six Sigma juga dapat mengurangi berbagai variasi proses yang merugikan, 

mereduksi kegagalan-kegagalan produk/proses, menekankan cacat-cacat produk, 

meningkat keuntungan, mendongkrak moral personil/karyawan, dan 

meningkatkan kualitas produk pada tingkat yang maksimal. 
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Dengan diterapkannya Six Sigma pada UD. Maxtro Citra Persada maka 

diharapkan perusahaan dapat meminimalisir jumlah produk cacat sesuai dengan 

standar produk cacat yang ditetapkan oleh perusahaan bahkan dapat diperkecil 

lagi sampai proses produksi menuju zero defect sehingga dapat meningkatkan laba 

dan menurunkan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan tetap menjaga 

kualitas produk. 

Berdasarkan uraian yang terlah dijelaskan maka peneliti melakukan 

penelitian dalam bidang pengendalian kualitas produk yang dilakukan pada 

perusahaan konveksi dengan judul: “ RANCANGAN PENGENDALIAN 

KUALITAS KONVEKSI KAOS KERAH PANJANG DENGAN METODE SIX 

SIGMA PADA UD. MAXTRO CITRA PERSADA SOLO“ 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaaskan diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana rancangan kualitas produk 

konveksi kaos kerah panjang dengan menggunakan metode Six Sigma pada UD. 

Maxtro Citra Persada Solo? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukan nya penelitian ini adalah untuk menyusun 

rancangan pengendalian kualitas produk konveksi kaos kerah panjang dengan 

menggunakan metode Six Sigma pada UD. Maxtro Citra Persada Solo. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, yaitu: 

a. Bagi Pemilik Usaha 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat 

dalam melakukan pengendalian kualitas guna mengurangi jumlah produk 

yang cacat dan meningkatkan kualitas produk agar dapat memperbaiki 

kinerja perusahaan. 

b. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan yang lebih luas dan 

memahami secara lebih luas mengenai pengendalian kualitas produk 

secara nyata di dalam perusahaan dan dapat digunakan sebagai 

pengetahuan tambahan bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian 

pengendalian kualitas produk dengan menggunakan metode Six Sigma. 

 

 

 

 

 


