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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

 

 UD. Maxtro Citra Persada merupakan perusahaan yang bergerak dalam 

industri konveksi kaos yang memproduksi 7 jenis kaos. UD. Maxtro Citra Persada 

terletak di Jl. Pattimura No. 36 Solo. UD. Maxtro Citra Persada didirikan oleh 

Yohanes Yudi pada tahun 2003. Pada awalnya UD. Maxtro Citra Persada hanya 

perusahaan kecil yang hanya menerima pesanan konveksi kaos untuk promosi 

produk maupun untuk kaos pendukung pemilu. UD. Matro Citra Persada juga 

belum memiliki merk kaos yang diproduksinya. Seiring berjalannya waktu, UD. 

Maxtro Citra Persada mulai menggunakan merk kaos Sawo Kecik dan 

memperbaiki kualitas kaosnya sehingga sekarang banyak Instansi pemerintahan 

memesan kaos dengan jumlah yang cukup banyak.  

 

Gambar 4.1 : Lokasi UD. Maxtro Citra Persada 
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4.2 Struktur Organisasi Perusahaan dan Deskripsi Jabatan 

 

 UD. Maxtro Citra Persada Solo dipimpin oleh seorang Direktur yang 

dibantu oleh Asisten Direktur. Asisten Direktur dibantu oleh Kepala Bagian 

Gudang, Project Leader, Packing dan Marketing yang bertanggung jawab kepada 

Asisten Direktur, sedangkan Asisten Direktur bertanggung jawab langsung 

kepada Direktur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 : Struktur Organisasi Perusahaan 

 

Deskripsi jabatan di UD. Maxtro Citra Persada adalah sebagai berikut: 

1. Direktur 

Direktur dari UD. Maxtro Citra Persada merupakan pemilik dan pendiri 

perusahaan. Direktur perusahaan mempunyai tanggung jawab dalam 

Direktur 

Asisten Direktur 

Kepala Bagian 

Gudang 
Marketing  Packing Project Leader 
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proses produksi, memberi keputusan dalam memesan bahan baku, 

menerima semua laporan dari karyawan, mengelola keuangan perusahaan, 

memberi perintah kepada karyawan dan mengawasi kinerja karyawan. 

2. Asisten Direktur  

Asisten Direktur bertugas untuk mengontol barang yang keluar dan masuk, 

menerima pemesanan dari bagian Marketing, menerima transaksi yang 

masuk,  

3. Kepala Bagian Gudang 

Gudang di dalam UD. Maxtro Citra Persada terbagi menjadi 2 jenis yaitu: 

a. Gudang Kain  

Kepala bagian beserta bawahannya betanggung jawab untuk kain yang 

merupakan bahan baku produksi. Kepala bagian bertugas untuk 

mengontrol jumlah kain yang masuk dan yang akan habis yang 

kemudian akan dilaporkan pada asisten direktur. 

b. Gudang Barang Jadi 

Kepala bagian beserta bawahannya bertanggung jawab untuk kaos 

yang sudah selesai diproduksi dan akan didistribusikan ke pemesan. 

4. Project Leader 

Project Leader betugas untuk memimpin jalannya produksi, menentukan 

akan memproduksi berapa dan menyiapkan bahan baku lainnya yang 

diperlukan dalam proses produksi. Dalam menjalankan tugasnya, Project 

Leader dibantu oleh Asisten Project Leader yang akan mengontrol jumlah 

bahan baku pada gudang kain dan mengontrol barang jadi pada gudang 
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barang jadi. Kemudian Project Leader juga dibantu oleh para karyawan 

Cutting yang bertugas memotong bahan yang diperlukan dalam proses 

produksi. 

5. CTM ( Cutting, Making, Trimming ) 

Pada tahap ini proses penjahitan baju dilakukan oleh setiap karyawan 

CTM, jadi setiap karyawan CTM bertanggung jawab untuk mengubah 

bahan baku yang berupa kain menjadi produk kaos. Proses Cutting yaitu 

proses untuk pembuatan pola kaos, proses Making yaitu proses menjahit 

bahan baku yang berupa kain menjadi produk kaos, dan proses Trimming 

yaitu proses memberi label merk pada kaos dan membuang benang sisa 

produksi.  

6. Packing 

Karyawan dalam bagian Packing bertugas untuk melipat produk, packing 

produk dengan plastik dan mencatat jumlah produk yang di packing pada 

setiap harinya. 

7. Marketing 

Karyawan dalam bagian marketing bertugas untuk bertanggung jawab 

untuk mengurus dan mengawasi barang yang dipesan oleh konsumen, 

menerima pemesanan, melayani pertanyaan pelanggan dan memasarkan 

produk perusahaan. 
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4.3 Produksi dan Hasil Produksi 

Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi kaos kerah lengan 

panjang adalah: 

1. Kain Rajut 

2. Kancing Baju 

3. Benang  

4. Label Merk 

Proses produksi kaos kerah lengan panjang terdiri dari beberapa tahap, yaitu: 

1. Kain dipotong sesuai dengan pola yang sudah ditentukan. 

2. Kain dijahit dan diberi kerah dan kancing. 

3. Setelah kaos sudah jadi, diberikan ke bagian Packing untuk memeriksa kaos 

yang sudah jadi, melipat dan membungkus kaos yang sudah jadi dengan 

menggunakan plastik 

4. Setelah kaos di packing, kaos diserahkan ke bagian gudang barang jadi. 

 

4.4 Hasil Analisis 

Berikut merupakan hasil analisis penelitian pada UD. Maxtro Citra 

Persada yang terbagi menjadi 5 tahap: 

4.4.1Define 

Pada tahap Define ditentukan proporsi tingkat kecacatan yang paling tinggi 

terhadap adanya kerusakan yang merupakan sumber kegagalan produksi. Langkah 

– langkah yang dilakukan dalam tahap ini adalah: 
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a. Mengidentifikasikan masalah yang terdapat pada UD. Maxtro Citra Persada. 

Masalah yang terdapat pada UD. Maxtro Citra Persada adalah terjadinya 

jumlah produk cacat yang melebihi batas yang sudah ditetapkan oleh 

perusahaan. Dari data produk cacat pada 2 minggu proses produksi bulan 

April 2017 diketahui bahwa produk kaos kerah lengan panjang dengan 

persentase produk cacat di atas 1%, padahal perusahaan telah menetapkan 

persentase produk cacat maksimal sebesar 1%.Berikut merupakan data 

produksi, data produk cacat dan persentase produk cacat pada produk kaos 

kerah lengan panjang tanggal 3-14 April 2017: 

 

Tabel 4.1 

Persentase Produk Cacat Kaos Kerah Lengan Panjang  

Tanggal 3-14 April 2017 

 

Tanggal 

 

Jumlah 

Produksi 

A 

Jumlah Produk 

Cacat 

B 

Proporsi 

 

 

 

3 324 4 1,20% 

4 330 4 1,20% 

5 475 6 1,30% 

6 432 7 1,60% 

7 427 5 1,20% 

10 358 5 1,40% 

11 357 4 1,10% 

12 425 7 1,60% 

13 390 5 1,30% 

14 410 6 1,50% 

Jumlah 3928 53 1,34% 

Sumber: Data Primer yang Diolah ( 2017 ) 

 

 

 

𝐴

𝐵
x100% 
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b. Mendefinisikan kriteria pemilihan masalah pada UD. Maxtro Citra Persada. 

Produk kaos kerah lengan panjang merupakan produk dengan jumlah 

persentase kecacatan terbanyak yaitu sebesar 1,43% pada bulan Agustus – 

Oktober 2016 sedangkan persentase produk cacat maksimal yang ditetapkan 

oleh perusahaan yaitu sebesar 1% yang berarti bahwa produk cacat yang 

dihasilkan masih melebihi batas standar kecacatan produk perusahaan. 

Namun, yang digunakan pada penelitian ini adalah data produk cacat kaos 

kerah lengan panjang pada 2 minggu proses produksi tanggal 3-14 April 

2017.  

c. Mendefinisikan tujuan dari peningkatan kualitas dengan metode Six Sigma. 

Tujuan perancangan pengendalian kualitas pada produk kaos kerah lengan 

panjang pada UD. Maxtro Citra Persada adalah mengurangi produk cacat 

yang dihasilkan pada setiap produksi agar tidak melebihi batas standar 

maksimal peusahaan dan membawa perusahaan pada tingkat kecacatan 

produk yang terendah bahkan dapat diperkecil lagi menuju zero defect 

sehingga dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. 

 

4.4.2 Measure 

Langkah – langkah yang dilakukan pada tahap ini adalah: 

a. Menetapkan karakteristik kualitas / Critical to Quality ( CTQ ) terkait 

dengan kebutuhan spesifik pelanggan produk kaos  kerah lengan panjang 

UD. Maxtro Citra Persada. 
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Karakteristik kualitas yang berpengaruh dapat menyebabkan suatu produk 

diidentifikasikan sebgai produk cacat sehingga tidak dapat memenuhi 

harapan dan kebutuhan pelanggan adalah: 

1. Jahitan tidak rapi 

2. Berlubang  

3. Kotor terkena minyak dari mesin 

4. Kancing yang terlepas 

b. Menentukan baseline kinerja pada tingkat output dengan menghitung 

DPMO ( defects per million opportunities ) dan tingkat kapabilitas sigma. 

Pengukuran baseline kinerja pada tingkat output dilakukan untuk 

mengetahui sejauh mana kaos kerah lengan panjang  yang dihasilkan dapat 

memenuhi kebutuhan spesifik pelanggan. Hasil pengukuraan pada tingkat 

output ini akan ditentukan melalui perhitungan DPMO dan nilai sigma dari 

proses produksi produk kaos kerah lengan panjang UD. Maxtro Citra 

Persada pada bulan April 2017, yang ditunjukkan sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 

DPMO dan Nilai Sigma dari Proses Produksi Produk Kaos Kerah 

Lengan Panjang UD. Maxtro Citra Persada Bulan April 2017 

 

Tanggal 

A 

Jumlah 

Produksi 

B 

Jumlah 

Produk 

Cacat 

C 

CTQ 

Penyebab  

Kecacatan 

 D 

Proporsi 

 

 

E 

DPMO 

 

 

F 

Nilai 

Sigma* 

3 324 4 4 1,20% 3086,42 2,96 

4 330 4 4 1,20% 3030,303 2,97 

5 475 6 4 1,30% 3157,895 2,96 

6 432 7 4 1,60% 4050,926 2,88 

7 427 5 4 1,20% 2927,4 2,98 

10 358 5 4 1,40% 3491,62 2,93 

11 357 4 4 1,10% 2724,796 3,00 

12 425 7 4 1,60% 4117,647 2,87 

13 390 5 4 1,30% 3205,128 2,95 

14 410 6 4 1,50% 3658,537 2,91 

Jumlah 3928 53 Rata-Rata 1,34% 3345,07 2,94 

Sumber: Data Primer yang Diolah ( 2017 ) 

 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.2, maka dapat dinyatakan 

bahwa UD. Maxtro Citra Persada memiliki tingkat sigma sebesar 2,94 

pada bulan April 2017 dengan DPMO rata – rata sebesar 3.345,07 per 

sejuta produk. Hal ini menunjukkan bahwa baseline kinerja perusahaan 

masih perlu dilakukan perbaikan kualitas demi mencapai kesempurnaan 

atau tingkat kegagalan nol ( zero defect ) karena dengan adanya 

𝐶

𝐵𝑥𝐷
 x 1jt 

𝐶

𝐵
 x 100% 
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penanganan yang tepat maka produk kaos kerah lengan panjang cacat yang 

dihasilkan dapat dikurangi sehingga tidak menyebabkan pembengkakan 

biaya produksi. 

Berikut merupakan DPMO dan nilai sigma dari proses produksi produk 

kaos kerah lengan panjang UD. Maxtro Citra Persada pada bulan April 

2017 dengan batas toleransi kecacatan sebesar 1%: 

Tabel 4.3 

DPMO dan Nilai Sigma dari Proses Produksi Produk Kaos Kerah Lengan 

Panjang UD. Maxtro Citra Persada Bulan April 2017 dengan Batas 

Toleransi Kecacatan 1% 

 

Tanggal 

A 

Jumlah 

Produksi 

B 

Jumlah 

Produk 

Cacat 

C 

CTQ 

Penyebab  

Kecacatan 

 D 

Proporsi 

 

E 

DPMO 

 

 

F 

Nilai 

Sigma* 

3 324 3 4 1% 2314,815 3,05 

4 330 3 4 1% 2271,727 3,06 

5 475 5 4 1% 2631,579 3,01 

6 432 4 4 1% 2314,815 3,05 

7 427 4 4 1% 2341,92 3,05 

10 358 4 4 1% 2793,296 2,99 

11 357 4 4 1% 2724,796 3,00 

12 425 4 4 1% 2352,941 3,05 

13 390 4 4 1% 2364,103 3,05 

14 410 4 4 1% 2439,024 3,04 

Jumlah 3928 39 Rata-Rata 1% 2454,902 3,03 

Sumber: Data Primer yang Diolah ( 2017 ) 

 

𝐶

𝐵𝑥𝐷
 x 1jt 
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Berdasarkan tabel 4.3, maka dapat diketahui bahwa DPMO dan tingkat 

sigma yang ingin dicapai oleh UD. Maxtro Citra Persada pada bulan April 

2017 dengan batas toleransi kecacatan sebesar 1% memiliki tingkat sigma 

sebesar 3,03 dengan DPMO rata – rata sebesar 2454,902 per sejuta 

produk. Dari perbandingan data tingkat sigma tabel 4.2 dan tingkat sigma 

tabel 4.3 dapat dilihat bahwa perusahaan dapat melakukan pengukuran 

kinerja pada tingkat output terkait jenis kecacatan pada produk kaos kerah 

lengan panjang sehingga dapat diketahui DPMO dan tingkat kapabilitas 

sigma perusahaan saat ini, serta DPMO dan tingkat kapabilitas igma yang 

ingin dicapai perusahaan. Dengan tingkat sigma 2,94 dan 3,03itu masih 

jauh dari tingkat sigma 6,00 dan menunjukkan bahwa pengendalian 

kualitas perusahaan belum cukup baik, sehingga masih diperlukan 

rancangan pengendalian kualitas produk kaos kerah lengan panjang untuk 

mencapai tingkat six sigma. 

c. Menganalisis diagram kontrol ( p-chart ) 

CL =  ̅ 

CL =  ̅ = 
∑  

∑ 
 = 

∑                            

∑                     
 

CL =  ̅ = 
∑  

∑ 
 =

  

    
 = 0,0132 

Langkah selanjutnya adalah menghitung standar deviasi produk cacat kaos 

kerah lengan panjang dengan rumus: 

Sp = √
 ̅(     ̅)

 
 

Sp = √
      (        )

    
 = 0,00182 
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Kemudian menentukan batas – batas kendali yaitu batas kendali atas dan 

batas kendali bawah dengan rumus sebagai berikut: 

UCL  =  ̅ + 0,8Sp 

 = 0,0132 + 0,8 ( 0,00182 )  

 = 0,0146 

LCL  =  ̅ – 0,8Sp 

 = 0,0132 – 0,8 ( 0,00182 ) 

 = 0,0117 

Selanjutnya, nilai – nilai proporsi produk cacat kaos kerah lengan panjang 

bulan April 2017 diplotkan pada gambar peta p-chart sebagai berikut: 

 

Gambar 4.3: Grafik Peta Kendali (P-Chart) Proporsi Kecacatan Produk 

Kaos Kerah Lengan Panjang UD. Maxtro Citra Persada Bulan April 2017 
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Produk Kaos Kerah Lengan Panjang UD. Maxtro 

Citra Persada Bulan April 2017 
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Berdasarkan gambar 4.3 diketahui bahwa produk cacat kaos kerah lengan 

panjang yang dihasilkan UD. Maxtro Citra Persada selama 2 minggu pada 

bulan April 2017 masih melebihi batas standar maksimal kecacatan 

produk yang telah ditetapkan perusahaan  yaitu sebesar 1%. Selain itu, 

tingkat sigma perusahaan pada bulan April 2017 sebesar 4,22 yang masih 

jauh dari tingkat sigma 6,00. Jadi, perusahaan perlu melakukan tahap 

berikutnya yaitu analyze untuk mengidentifikasi sumber – sumber 

penyebab masalah kecacatan produk kaos kerah lengan panjang UD. 

Maxtro Citra Persada agar dapat mencapai tingkat six sigma. 

4.4.3 Analyze 

Tahap analyze merupakan tahap ketiga dalam metode six sigma. Tujuan 

analyze adalah menganalisis sumber – sumber utama yang menjadi penyebab 

terjadinya kecacatan pada produk kaos kerah lengan panjang UD. Maxtro Citra 

Persada. Berikut merupakan langkah – langkah dalam tahap analyze: 

a. Menetapkan stabilitas dan kemampuan proses untuk data atribut kecacatan 

pada produk kaos kerah lengan panjang UD. Maxtro Citra Persada. Dalam 

menetapkan stabilitas dan kemampuan proses, diperlukan untuk 

menentukan target peningkatan kualitas pada UD. Maxtro Citra Persada 

pada CTQ dan kemudian digambarkan pada diagram pareto. 

Dalam melakukan analisis stabilitas dan kapabilitas proses, dapat 

dilakukan pencatatan frekuensi dari setiap CTQ potensial penyebab 

kecacatan yang kemudian diurutkan berdasarkan frekuensi tertinggi ke 

frekuensi terendah dan hasilnya ditunjukkan dalam tabel berikut. 
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Tabel 4.4 

Lembar Data Jenis Kecacatan Produk Kaos Kerah Panjang 

UD. Maxtro Citra Persada Bulan April 2017 

 

Jenis CTQ Frekuensi Persentase 

Persentase 

Kumulatif 

Jahitan Tidak Rapi 21 39,60% 39,60% 

Kaos Berlubang 16 30,20% 69,80% 

Kotor Terkena Minyak dari 

Mesin 10 18,90% 88,70% 

Kancing Terlepas 6 11,30% 100% 

Sumber: Data Primer yang Diolah ( 2017 ) 

 

Langkah selanjutnya adalah mencantumkan nilai – nilai kumulatif ke 

dalam diagram pareto yang ditunjukkan dalam gambar 4.4 berikut: 

 

 

Gambar 4.4: Diagram Pareto Masalah Kecacatan Produk Kaos Kerah 

Lengan Panjang UD. Maxtro Citra Persada Bulan April 2017 

 

Dari diagram pareto diatas, dapat diketahui bahwa terdapat 4 jenis masalah 

kecacatan produk kaos kerah lengan panjang pada UD. Maxtro Citra 
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Persada yaitu jahitan tidak rapi, kaos berlubang, kotor terkena minyak dari 

mesin dan kancing terlepas. Penyebab utama kecacatan dengan frekuensi 

terbesar adalah jahitan tidak rapi yaitu sebesar 21 dengan persentase 

kecacatan 39,6%. Jenis kecacatan kedua adalah kaos berlubang yaitu 

sebesar 16 dengan persentase kecacatan 30,2%.  Jenis kecacatan ketiga 

adalah kotor terkena minyak dari mesin yaitu sebesar 10 dengan 

persentase kecacatan 18,9%. Dan yang terakhir adalah kenis kecacatan 

kancing yang terlepas sebesar 6 dengan persentase kecacatan 11,3%. 

b. Menemukan dan mengidentifikasi akar penyebab masalah kecacatan pada 

produk kaos kerah lengan panjang pada UD. Maxtro Citra Persada dengan 

melalui analisis diagram sebab akibat ( Fishbone Diagram ). Setelah 

mengetahui penyebab utama kecacatan produk kaos kerah lengan panjang 

yaitu jenis kecacatan jahitan tidak rapi dengan frekuensi kecacatan 

terbesar, maka langkah selanjutnya akan dilakukan identifikasi sumber dan 

akar penyebab masalah kecacatan produk kaos kerah lengan panjang yang 

meliputi faktor Manpower, Methods, Machines, Materials.  
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Tabel 4.5: Persentase Jenis Kecacatan Jahitan Tidak Rapi 

Jenis 

Cacat 

Total 

Frekuensi 

Manpower 

9/21= 42,9% 

Methods 

7/21=33,3% 

Machines 

5/21 =23,8% 

Kelelah

an 

Bekerja 

Terburu-

buru 

Kurang 

Konsentrasi 

Skill 

Rendah 

Jarum 

Tumpul 

Mesin 

Jahit 

Error 

Jahita

n 

Tidak 

Rapi 

21 3 4 2 7 2 3 

Persentase 14,3% 19,1% 9,5% 33,3% 9,5% 14,3% 

Sumber: Data primer yang diolah ( 2017 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5: Diagram sebab akibat jenis  

kecacatan jahitan tidak rapi 

 

Berdasarkan Gambar 4.5, faktor penyebab jahitan tidak rapi 

disebabkan oleh faktor Manpower sebesar 42,9% yaitu kurangnya 

konsentrasi karyawan, kelelahan dan bekerja terburu- buru. Kemudian 

terdapat pula faktor Methods sebesar 33,3% yaitu skill karyawan 

Methods 33,3% 

Materials0% 

Manpower 42,9% 

Machines23,8% 

Jahitan Tidak  

Rapi 

100% 

Skill Rendah 

33,3% 
Kelelahan 14,3% 

Kurang Konsentrasi 

9,5% Bekerja Terburu-Buru 

19,1% 

Jarum Tumpul 

9,5% 

Mesin Jahit 

Error 60% 
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rendah. Dan yang terakhir adalah faktor Machines yaitu sebesar 23,8% 

yaitu mesin jahir error dan jarum tumpul. 

 

Tabel 4.6: Persentase Jenis Kecacatan Kaos Berlubang 

Jenis Cacat Total 

Frekuensi 

Materials 

9/16= 56,2% 

Manpower 

3/16=18,8% 

Machines 

4/16 =25% 

Kurang Pengecekan Kurang Teliti Mesin Error 

Kaos 

Berlubang 

16 9 3 4 

Persentase 56,2% 18,8% 25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6: Diagram sebab akibat jenis kecacatan berlubang. 

 

 

Materials 56,2% 

Machines25% 

Manpower 18,8% 

Methods 0% 

Berlubang 

100% 

Kurang 

Pengecekan 

56,2% 

Kurang 

Teliti 

18,8% 

Mesin 

Error 

25% 
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Berdasarkan gambar 4.6, faktor penyebab kaos berlubang disebabkan oleh 

faktor Materials sebesar 56,2% yaitu kurangnya pengecekan terhadap 

adanya cacat kain ( cacat dari bahan baku ) . Kemudian terdapat pula 

faktor Machines sebesar 25% yaitu mesin error ketika proses produksi. 

Dan yang terakhir adalah faktor Manpower sebesar 18,8% yaitu kurang 

teliti. 

Tabel 4.7: Persentase Kotor Terkena Minyak dari Mesin 

Jenis Cacat Total 

Frekuensi 

Materials 

2/10= 20% 

Manpower 

3/10= 30% 

Machines 

5/10= 50% 

Cacat Kain 

(Cacat bawaan 

dari bahan baku) 

Kurang 

Teliti 

Mesin tidak 

dibersihkan dengan 

benar 

Kotor Terkena 

Minyak dari 

Mesin 

10 2 3 5 

Persentase 20% 30% 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7: Diagram sebab akibat jenis kecacatan  

kotor terkena minyak dari mesin 

 

Machines50% 

Materials20% Methods 0% 

Manpower30% 

Kotor Terkena 

Minyak dari 

Mesin 

100% 

Mesin tidak 

dibersihkan 

dengan benar 50% 
Kurang Teliti 

30% 

Cacat Kain  

20% 
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Berdasarkan gambar 4.7, faktor penyebab kaos kotor terkena minyak 

dari mesin disebabkan oleh faktor Machines sebesar 50% yaitu mesin 

tidak dibersihkan secara benar. Kemudian terdapat pula faktor 

Manpower sebesar 30% yaitu karyawan kurang teliti. Dan yang 

terakhir adalah faktor Materials sebesar 20% yaitu cacat kain ( cacat 

bawaan dari bahan baku ). 

 

Tabel 4.8: Persentase Kancing Terlepas 

Jenis Cacat Total 

Frekuensi 

Manpower 

4/6=66,7% 

Machines 

2/6= 33,3% 

Kurang Teliti Jarum Tumpul 

Kancing 

Terlepas 

6 4 2 

Persentase 66,7% 

 

33,3% 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8: Diagram sebab akibat jenis kecacatan kancing terlepas 

Manpower66,7% Machines 33,3% 

Materials0% Methods 0% 

Kancing 

Terlepas 

100% 

Kurang Teliti 

66,7% 

Jarum Tumpul 

33,3% 
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Berdasarkan gambar 4.8, faktor penyebab kancing terlepas disebabkan 

oleh faktor Manpower sebesar 66,7% yaitu karyawan yang kurang 

teliti dalam menjahit kancing dan faktor Machines sebesar 33,3% yaitu 

jarum pada mesin tumpul dikarenakan oleh intensitas pemakaian yang 

tinggi. 

Berdasarkan fishbone diagram pada gambar 4.5-4.8 dapat diketahui 

faktor – faktor yang menyebabkan kecacatan jahitan tidak rapi pada 

kaos kerah lengan panjang adalah sebagai berikut: 

1. Faktor Manpower 

Manpower disini merupakan karyawan yang terlibat di dalam 

proses produksi. Penyebab kecacatan faktor manpower 

dikarenakan oleh kurangnya konsentrasi karyawan karena 

mengantuk, karyawan saling mengobrol dengan karyawan lain 

sehingga kurang teliti dan karyawan bekerja secara terburu – buru 

karena mengejar target produksi sehingga kurang memperhatikan 

kualitas produk yang dihasilkan. 

2. Faktor Machines 

Faktor Machines disebabkan karena mesin jahit error akibat 

kurangnya perawatan dan karena jarum yang tumpul akibat 

penggunaannya yang terlalu tinggi. 
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3. Faktor Methods 

Faktor Methods disebabkan karena skill karyawan yang masih 

rendah dan intruksi kerja yang kurang jelas dari pemilik 

perusahaan karena hanya diberikan instruksi secara tertulis 

4. Faktor Materials 

Faktor Materials disebabkan karena pada bahan baku sudah 

terdapat cacat kain dan karyawan tidak mengecek bahan baku lebih 

dahulu sebelum dimasukkan ke dalam proses produksi. 

4.4.4 Improve 

Pada tahap Improve ditetapkan rencana – rencaana tindakan untuk 

melakukan peningkatan kualitas Six Sigma berdasarkan metode 5W-1H. 

Perencanaan dalam tahap Improve meliputi pertanyaan berikut: 

a. Apa tujuan utama dari tahap Improve? 

b. Mengapa tindakan Improve dilaksanakan? 

c. Dimana tindakan Improve dilaksanakan? 

d. Kapan tindakan Improve dilaksanakan? 

e. Siapa yang bertanggung jawab akan tindakan Improve? 

f. Bagaimana melaksanakan tindakan Improve?  

 

Pada tahap sebelumnya yaitu Fishbone Diagram, ditemukan akar – akar 

penyebab masalah yang mengakibatkan kecacatan pada produk kaos kerah lengan 

panjang UD. Maxtro Citra Persada, maka langkah selanjutnya adalah dilakukan 

rencana tindakan perbaikan dengan menggunakan metode 5W-1H. 



70 
 

Tabel 4.9 

Perencanaan Tindakan Jenis Kecacatan Jahitan Tidak Rapi 

Jenis 5W-1H Deskripsi 

Manpower Methods Machines 

Tujuan 

Utama 

What  

( Apa ) 

1. Meningkatkan 

pengetahuan karyawan 

mengenai pentingnya 

menjaga kualitas kaos 

kerah lengan panjang. 

2. Memberikan kursi bekerja 

yang nyaman kepada 

karyawan agar karyawan 

tidak cepat merasa 

kelelahan. 

1. Meningkatkan kemampuan 

para karyawan dalam menjahit 

kain menjadi barang jadi. 

 

1. Melakukan perawatan 

mesin jahit secara teratur, 

tidak hanya saat mesin jahit 

rusak saja. 

2. Melakukan penggantian 

jarum secara rutin. 

Alasan 

Kegunaan 

Why 

 (Mengapa) 

1. Agar karyawan 

mengerti pentingnya 

menjaga kualitas kaos 

kerah lengan panjang.. 

2. Agar karyawan tidak 

kelelahan dalam 

bekerja dan fokus 

dengan pekerjaannya. 

1. Agar kemampuan karyawan 

meningkat dalam proses 

produksi sehingga dapat 

mengurangi terjadinya kaos 

kerah lengan panjang cacat. 

1. Agar dapat memaksimalkan 

kinerja mesin jahit sehingga 

tidak terjadi kerusakan saat 

melakukan proses produksi. 

2. Agar dapat memaksimalkan 

fungsi jarum pada proses 

produksi sehingga tidak  

terjadi produk kaos kerah 

lengan panjang cacat. 

 

Lokasi Where 

( Dimana ) 

UD. Maxtro Citra Persada 

khususnya bagian produksi. 

UD. Maxtro Citra Persada khususnya 

bagian produksi. 

UD. Maxtro Citra Persada 

khususnya bagian produksi. 
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Sumber: Data Primer yang Diolah ( 2017 ) 

 

 

 

 

Jenis 5W-1H Deskripsi 

Manpower Methods Machines 

Urutan When 

( Kapan ) 

1. Dilaksanakan sesegera 

mungkin oleh pimpinan 

perusahaan. 

2. Dilaksanakan sesegera 

mungkin oleh pimpinan 

perusahaan. 

1. Dilaksanakan sesegera 

mungkin oleh pemimpin 

perusahaan. 

1. Dilaksanakan setiap sebulan 

sekali. 

2. Dilaksanakan setiap 

harinya. 

Orang Who 

( Siapa ) 

Tanggung jawab diserahkan 

kepada pemilik perusahaan. 

Tanggung jawab diserahkan kepada 

pemilik perusahaan. 

Tanggung jawab diserahkan kepada 

karyawan bagian CTM. 

 

Metode How 

(Bagaimana) 

1. Pemilik perusahaan 

melakukan penjelasan 

mengenai pentingnya 

menjaga kualitas produk  

kaos kerah lengan 

panjang.. 

2. Pemilik mengganti kursi 

yang digunakan oleh 

karyawann agar lebih 

nyaman digunakan para 

karyawan. 

1. Pemilik memberikan 

pelatihan mengenai 

bagaimana menjahit produk 

dari bahan baku kain menjadi 

barang jadi. Pemilik 

memperketat seleksi 

karyawan sesuai dengan 

keahlian dan ketelitian 

karyawan. 

1. Pemilik melakukan 

perawatan mesin jahit 

secara rutin seminggu 

sekali. 

2. Karyawan bagian CTM 

mengganti jarum secara 

rutin setiap harinya. 
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Tabel 4.10 

Perencanaan Tindakan Jenis Kecacatan Kaos Berlubang 

Jenis 5W-1H Deskripsi 

Materials Manpower Machines 

Tujuan 

Utama 

What  

( Apa ) 

Melakukan pengecekan lebih 

dahulu sebelum dilakukan 

proses produksi agar bagian 

yang cacat kain dapat dipotong. 

Meningkatkan pengetahuan 

karyawan mengenai pentingnya 

ketelitian dan menjaga kualitas kaos 

kerah lengan panjang.. 

Melakukan pembersihan mesin 

jahit setelah dilakukan perawatan 

dengan benar sampai tidak terdapat 

sisa minyak. 

Alasan 

Kegunaan 

Why 

 ( Mengapa ) 

Agar meminimalisasi atau 

bahkan menghilangkan kaos 

kerah lengan panjang cacat yang 

disebabkan oleh cacat kain ( 

cacat dari bahan baku ). 

Agar kemampuan karyawan dapat 

lebih teliti dalam proses produksi 

sehingga dapat mengurangi jumlah 

produk kaos kerah lengan panjang  

cacat. 

Agar minyak pada mesin setelah 

dilakukan peraawatan tidak 

menetes ke kaos kerah lengan 

panjang yang sedang diproduksi. 

 

Lokasi Where 

( Dimana ) 

UD. Maxtro Citra Persada 

khususnya bagian produksi. 

UD. Maxtro Citra Persada khususnya 

bagian produksi. 

UD. Maxtro Citra Persada 

khususnya bagian produksi. 

Urutan When 

( Kapan ) 

Dilaksanakan sebelum kain 

dimasukkan ke dalam proses 

produksi. 

Dilaksanakan sesegera mungkin oleh 

pemimpin perusahaan. 

Dilaksanakan setelah dilakukan 

perawatan mesin jahit. 

Orang Who 

( Siapa ) 

Tanggung jawab diserahkan 

kepada bagian gudang kain / 

gudang bahan baku 

Tanggung jawab diserahkan kepada 

pemilik perusahaan. 

Tanggung jawab diserahkan kepada 

bagian CTM. 

Metode How 

(Bagaimana) 

Pemilik memerintahkan bagian 

gudang untuk melakukan 

pengecekan kain lebih dahulu 

sebelum dimasukkan ke dalam 

proses produksi 

Pemilik memberikan pengetahuan 

mengenai pentingnya ketelitian dan 

menjaga kualitas kaos kerah lengan 

panjang.Pemilik memperketat seleksi 

karyawan sesuai dengan keahlian 

dan ketelitian karyawan. 

Pemilik memberikan perintah untuk 

membersihkan mesin jahit dengan 

benar setelah dilakukan perawatan 

sampai tidak terdapat sisa minyak. 
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Tabel 4.11 

Perencanaan Tindakan Jenis Kecacatan Kotor Terkena Minyak dari Mesin 

Jenis 5W-1H Deskripsi 

Material Manpower Machines 

Tujuan 

Utama 

What  

( Apa ) 

Melakukan pengecekan lebih 

dahulu sebelum dilakukan 

proses produksi agar bagian 

yang cacat kain dapat 

dipotong. 

Meningkatkan pengetahuan 

karyawan mengenai pentingnya 

ketelitian dan menjaga kualitas kaos 

kerah lengan panjang.. 

Melakukan perawatan mesin jahit 

secara teratur, tidak hanya saat 

mesin jahit rusak saja. 

Alasan 

Kegunaan 

Why 

 (Mengapa) 

Agar meminimalisasi atau 

bahkan menghilangkan produk 

kaos kerah lengan panjang 

cacat yang disebabkan oleh 

cacat kain. 

Agar kemampuan karyawan dapat 

lebih teliti dalam proses produksi 

sehingga dapat mengurangi jumlah 

kaos kerah lengan panjang cacat. 

Agar dapat memaksimalkan kinerja 

mesin jahit sehingga tidak terjadi 

kerusakan saat melakukan proses 

produksi. 

 

Lokasi Where 

( Dimana ) 

UD. Maxtro Citra Persada 

khususnya bagian produksi. 

UD. Maxtro Citra Persada khususnya 

bagian produksi. 

UD. Maxtro Citra Persada 

khususnya bagian produksi. 

Urutan When 

( Kapan ) 

Dilaksanakan sebelum bahan 

baku kain dimasukkan ke 

dalam proses produksi. 

Dilaksanakan sesegera mungkin oleh 

pemimpin perusahaan. 

Dilaksanakan seminggu sekali. 

Orang Who 

( Siapa ) 

Tanggung jawab diserahkan 

kepada bagian gudang kain / 

gudang bahan baku 

Tanggung jawab diserahkan kepada 

pemilik perusahaan. 

Tanggung jawab diserahkan kepada 

pemilik perusahaan. 

Metode How 

(Bagaimana) 

Pemilik memerintahkan bagian 

gudang untuk melakukan 

pengecekan kain dengan teliti 

lebih dahulu sebelum 

dimasukkan ke dalam proses 

produksi 

Pemilik memberikan pengetahuan 

mengenai pentingnya ketelitian dan 

menjaga kualitas kaos kerah lengan 

panjang.Pemilik memperketat seleksi 

karyawan sesuai dengan keahlian 

dan ketelitian karyawan. 

Pemilik melakukan perawatan 

mesin jahit secara rutin seminggu 

sekali. 
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Tabel 4.12 

Perencanaan Tindakan Jenis Kecacatan Kancing Terlepas 

Sumber: Data Primer yang Diolah ( 2017)

Jenis 5W-1H Deskripsi 

Manpower Machines 

Tujuan 

Utama 

What  

( Apa ) 

Meningkatkan pengetahuan karyawan mengenai 

pentingnya ketelitian dan menjaga kualitas kaos 

kerah lengan panjang. 

Mengurangi terjadinya kecacatan  kaos kerah lengan 

panjang karena kancing terlepas yang dikarenakan 

oleh jarum tumpul. 

Alasan 

Kegunaan 

Why 

 ( Mengapa ) 

Agar kemampuan karyawan dapat lebih teliti dalam 

proses produksi sehingga dapat mengurangi jumlah 

kaos kerah lengan panjangyang cacat. 

Agar dapat memaksimalkan fungsi jarum pada proses 

produksi sehingga tidak terjadi produk cacat. 

 

Lokasi Where 

( Dimana ) 

UD. Maxtro Citra Persada khususnya bagian 

produksi. 

UD. Maxtro Citra Persada khususnya bagian 

produksi. 

Urutan When 

( Kapan ) 

Dilaksanakan sesegera mungkin oleh pemimpin 

perusahaan. 

Dilaksanakan setiap harinya. 

Orang Who 

( Siapa ) 

Tanggung jawab diserahkan kepada pemilik 

perusahaan. 

Tanggung jawab diserahkan kepada bagian CTM. 

Metode How 

( Bagaimana ) 

Pemilik memberikan pengetahuan mengenai 

pentingnya ketelitian dan menjaga kualitas produk  

kaos kerah lengan panjang.Pemilik memperketat 

seleksi karyawan sesuai dengan keahlian dan 

ketelitian karyawan. 

Karyawan bagian CTM mengganti jarum secara rutin 

setiap harinya. 
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4.4.5 Control 

Pada tahap sebelumnya sudah ditetapkan rencana tindakan, maka tahap 

selanjutnya dan tahap terakhir dalam metode six sigma adalah tahap control 

dimana akan dilakukan pengawasan terhadap rencana tindakan yang sudah 

disusun untuk mencapai target yang diinginkan oleh perusahaan. Tindakan 

pengawasan ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada peningkatan kualitas 

produk kaos kerah lengan panjang UD. Maxtro Citra Persada. Alat control 

berdasarkan rencana tindakan yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel 4.13 

Tabel Rencana Tindakan dan Alat Kontrol untuk Mengatasi  

Kecacatan Jahitan Tidak Rapi 

Jenis Cacat Faktor 

Penyebab 

Rencana Tindakan Alat Kontrol 

Jahitan 

Tidak Rapi 

Manpower 1. Pemilik 

perusahaan 

melakukan 

penjelasan 

mengenai 

pentingnya 

menjaga kualitas 

kaos kerah lengan 

panjang. 

2. Pemilik 

mengganti kursi 

yang digunakan 

oleh karyawan 

pada proses 

produksi. 

Melakukan penilaian 

dan pengawasan 

kinerja karyawan 

bagian produksi dengan 

menghitung persentase 

cacat jahitan tidak rapi 

pada kaos kerah lengan 

panjang setiap 1 

minggu setelah 

dilakukan pemberian 

penyuluhan dan 

penggantian kursi 

untuk karyawan. 

 Methods Pemilik memberikan 

pelatihan mengenai 

bagaimana menjahit 

produk dari kain menjadi 

barang jadi. 

Melakukan penilaian 

kinerja karyawan 

bagian CTM dengan 

menghitung persentase 

jajat jahitan tidak rapi 

pada kaos kerah lengan 

panjang setiap 1 

minggu setelah 

dilakukan pemberian 

pelatihan pada 

karyawan CTM. 

 Machines 1. Pemilik 

melakukan 

perawatan mesin 

jahit secara rutin 

sebulan sekali. 

2. Karyawan bagian 

CTM mengganti 

jarum secara rutin 

setiap harinya. 

Mengontrol mesin jahit 

pada bagian CTM dan 

memberikan jadwal 

untuk perawatan mesin 

jahit setiap bulannya 

dan mengontrol 

penggantian jarum 

secara rutin setiap 

harinya. 

Sumber: Data Primer yang Diolah ( 2017 ) 
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Tabel 4.14 

Tabel Rencana Tindakan dan Alat Kontrol untuk Mengatasi  

Kecacatan Kaos Berlubang 

Jenis Cacat Faktor 

Penyebab 

Rencana Tindakan Alat Kontrol 

Kaos 

Berlubang 

Materials Pemilik memerintahkan 

bagian gudang untuk 

melakukan pengecekan 

kain lebih dahulu 

sebelum dimasukkan ke 

dalam proses produksi 

Melakukan kontrol 

dengan menghitung 

jumlah produk cacat 

karena cacat kain ( 

cacat dari bahan baku ) 

setelah dilakukan 

pengecekan kain lebih 

dahulu sebelum 

dimasukkan ke dalam 

proses produksi. 

 Manpower Pemilik memberikan 

pengetahuan mengenai 

pentingnya ketelitian 

dan menjaga kualitas 

kaos kerah lengan 

panjang. 

Melakukan penilaian 

dan pengawasan kinerja 

karyawan bagian 

produksi dengan 

menghitung persentase 

cacat berlubang pada 

kaos kerah lengan 

panjang setiap 1 

minggu setelah 

dilakukan pemberian 

penjelasan mengenai 

pentingnya ketelitian 

dan menjaga kualitas 

kaos kerah lengan 

panjang. 

 Machines Pemilik melakukan 

perawatan mesin jahit 

secara rutin sebulan 

sekali. 

Melakukan 

penjadwalan perawatan 

mesin jahit setiap 

bulannya dan 

melakukan penilaian 

dengan menghitung 

persentase cacat 

berlubang pada kaos 

kerah lengan panjang. 

Sumber: Data Primer yang Diolah ( 2017 ) 
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Tabel 4.15 

Tabel Rencana Tindakan dan Alat Kontrol untuk Mengatasi  

Kecacatan Kotor Terkena Minyak dari Mesin 

 

Jenis Cacat Faktor 

Penyebab 

Rencana Tindakan Alat Kontrol 

Kotor 

Terkena 

Minyak 

dari Mesin 

Materials Pemilik memerintahkan 

bagian gudang untuk 

melakukan pengecekan 

kain lebih dahulu 

sebelum dimasukkan ke 

dalam proses produksi. 

Melakukan kontrol 

dengan menghitung 

jumlah produk cacat 

karena cacat kain ( cacat 

dari bahan baku ) 

setelah dilakukan 

pengecekan kain lebih 

dahulu sebelum 

dimasukkan ke dalam 

proses produksi. 

 Manpower Pemilik memberikan 

pengetahuan mengenai 

pentingnya ketelitian 

dan menjaga kualitas 

kaos kerah lengan 

panjang. 

Melakukan penilaian 

dan pengawasan kinerja 

karyawan bagian 

produksi dengan 

menghitung persentase 

cacat jahitan tidak rapi 

pada kaos kerah lengan 

panjang setiap 1 minggu 

setelah dilakukan 

pemberian penjelasan 

mengenai pentingnya 

ketelitian dan menjaga 

kualitas kaos kerah 

lengan panjang. 

 Machines Pemilik memberikan 

perintah untuk 

membersihkan mesin 

jahit dengan benar 

setelah dilakukan 

perawatan sampai tidak 

terdapat sisa minyak. 

Melakukan pengawasan 

setiap perawatan selesai 

untuk memeriksa 

apakah mesin jahit  

sudah dibersihkan 

dengan benar atau 

belum. 

Sumber: Data Primer yang Diolah ( 2017 ) 
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Tabel 4.16 

Tabel Rencana Tindakan dan Alat Kontrol untuk Mengatasi  

Kecacatan Kotor Kancing Terlepas 

 

Jenis Cacat Faktor 

Penyebab 

Rencana Tindakan Alat Kontrol 

Kancing 

Terlepas 

Manpower Pemilik memberikan 

pengetahuan mengenai 

pentingnya ketelitian 

dan menjaga kualitas 

kaos kerah lengan 

panjang. 

Melakukan penilaian 

dan pengawasan kinerja 

karyawan bagian 

produksi dengan 

menghitung persentase 

cacat kancing terlepas 

pada kaos kerah lengan 

panjang setiap 1 minggu 

setelah dilakukan 

pemberian penjelasan 

mengenai pentingnya 

ketelitian dan menjaga 

kualitas kaos kerah 

lengan panjang. 

 Machines Karyawan bagian CTM 

mengganti jarum secara 

rutin setiap harinya. 

Mengontrol penggantian 

jarum pada mesin jahit 

secara rutin setiap 

harinya. 

Sumber: Data Primer yang Diolah ( 2017 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


