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BAB IV 

ANALISIS DAN HASIL PEMBAHASAN 

 

4.1  Sejarah Perusahaan 

CV. Nywan Garmindo adalah sebuah  perusahaan yang bergerak dibidang 

garmen. CV. Nywan Garmindo didirikan oleh Bapak Benny Suryadi Gunawan pada 

tahun 2015 yang dimana perusahaan ini adalah anak perusahan dari CV. Surya 

Garmindo yang  berdiri sejak tahun 1983.  Pabrik CV. Nywan Garmindo berlokasi  

di Kawasan Industri Candi Blok H No 2 Jalan Gatot Subroto Krapyak Semarang. 

Saat ini CV. Nywan Garmindo memiliki jumlah karyawan sebanyak 52 orang. 

Produk yang dihasilkan adalah baju anak balita yang sudah dipasarkan ke 

berbagai daerah di seluruh Indonesia.Salah satu toko atau pasar yang mejual produk 

Nywan di daerah Semarang adalah Ada Swalayan dan Sri Ratu. 

4.2  Proses Produksi Dress 

Proses produksi yang dilakukan pada CV Nywan Garmindo merupakan 

proses merubah barang mentah berupa kain menjadi barang jadi berupa dress. 

Terdapat beberapa tahapan yang dilalui dalam proses dress di CV Nywan 

Garmindo. Berikut merupakan tahap-tahap proses produksi di CV Nywan 

Garmindo : 
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Gambar 4.1 Peta Proses Produksi Produk Dress CV. Nywan Garmindo 

1. Desain 

Tahap pertama yang dilakukan dalam proses produksi pada CV Nywan 

Garmindo adalah pembuatan desain pakaian yang akan diproses. Desain 

tersebut akan dibuat dan diberikan kepada pemilik perusahaan ketika 

pemilik perusahaan menyetujui desain tersebut maka baru bias masuk 

ketahap berikutnya, dan apabila tidak maka akan dibuat desain dan 

model yang baru.  

2. Pola 

Tahap selanjutnya setelah desain disetujui oleh pemilik perusahaan akan 

dibuat pola dari desain yang sudah ada. Pola dibuat disesuaikan dengan 

bagian-bagian pakaian yang akan dibuat, mulai dari lengan, rok, bagian 

punggung, dan setiap bagian lain tergantung desain yang ada. Dalam 

tahap pola ini juga terdapat proses grading atau menentukan size dari 

Desain Pola Potong

SeriJahit
Quality 
Control

Finishing Packaging Gudang
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tiap pakaian. Sehingga pola yang dibuat juga akan sesuai size yang 

dibutuhkan.  

3. Potong 

Hasil pola yang sudah dicetak sebelumnya akan diberikan pada divisi 

potong. Pada tahap ini bahan baku yang sudah disesuaikan dengan 

desain yang dibutuhkan akan disiapkan dan akan dipotong sesuai 

dengan pola yang sudah dibuat sebelumnya. Kain ditumpuk sesuai 

kebutuhan jumlah pola yang sudah disediakan dan dipotong sekaligus. 

4. Seri 

Setiap kain yang telah dipotong akan masuk ke tahap seri secara 

langsung. Tahap ini adalah proses dimana setiap kain yang sudah 

dipotong berbagai ukuran tersebut akan dikelompokan, sehingga tidak 

akan mengalami salah ukuran diproses penjahitan.  

5. Jahit 

Setelah kain yang telah dipotong dikelompokan sesuai dengan ukuran 

yang tepat, maka akan langsung dibawa ke divisi jahit. Dimana setiap 

bagian kain akan dijahit dan diproses menjadi dress. Penelitian ini 

berfokus pada divisi jahit CMT Line, dimana 1 dress dapat diproduksi 

lebih dari 10 orang sesuai bagiannya masing – masing. Bahan yang 

sudah dipotong sebelumnya dibagikan pada penjahit di CMT Line 

kemudian diproses satu persatu. Setiap penjahit memiliki tugas yang 

berbeda – beda seperti menyatukan lengan, membuat tali, obras, 

menjahit resleting, dan sebagainya.  
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6. Quality Control 

Setelah produk selesai dijahit akan dibawa kepada divisi Quality 

Control. Ini merupakan tahap dimana pakaian yang sudah selesai dijahit 

akan dicek kelayakannya untuk dijual dipasar. Dilihat dari adanya 

kesalahan penjahitan, salah pasang ukuran, kain sobek, dan sebagainya. 

Apabila pakaian tidak sesuai standard akan diberi tanda berupa ikatan 

pada bagian yang salah dan dikumpulkan jadi satu lalu dikembalikan 

lagi ke tahap jahit untuk diperbaiki.  

7. Finishing 

Setiap pakaian yang sudah jadi kemudia dibawa ke tahap finishing.Ini 

merupakan tahap menambahkan pernak-pernik sesuai dengan 

kebutuhan, seperti kancing, bunga, manik-manik, dan sebagainya. Lalu 

membersihkan pakaian dari potongan potongan sisa benang penjahitan 

yang masih tersisa dan pakaian akan disetrika agar kelihatan rapi.  

8. Packaging 

Setelah selesai tahap finishing pakaian yang sudah jadi akan dikemas 

kedalam plastik dan juga disusun sesuai dengan jenis serta ukuran 

pakaian tersebut 

9. Gudang 

Pakaian yang sudah jadi akan disimpan digudang dan siap dipasarkan.  

4.3  Hasil Analisis 

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode 

Lean Six Sigma yang terdiri dari 5 tahap yaitu : 
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4.3.1  Define 

Define merupakan langkah pertama dalam penelitian ini. Hal pertama yang 

akan dilakukan adalah memetakan dan mengidentifikasi waktu setiap aktivitas 

proses produksi dress pada CV Nywan Garmindo. Setiap aktivitas waktu yang ada 

diolah menjadi process chart untuk setiap tahap produksinya. Kemudian dari hasil 

identifikasi menggunakan process chart tersebut digambarkan sebuah value stream 

mapping untuk melihat keseluruhan aliran proses produksi dan memperhitungkan 

value added ratio dari keseluruhan proses produksi. Setelah itu akan dilakukan 

identifikasi terhadap jumlah produksi, jumlah penjualan, good product, dan juga 

defect product. Berikut langkah – langkah yang akan dilakukan pada tahap define: 

4.3.1.1 Memetakan dan Mengidentifikasi Waktu Setiap Aktivitas Proses 

Produksi Dress CV Nywan Garmindo 

Terdapat 10 tahap dalam proses produksi dress di CV Nywan Garmindo 

yaitu : 

1. Desain  

2. Model 

3. Pola 

4. Grading 

5. Potong 

6. Seri 

7. Jahit ( CMT Line ) 

8. Quality Control 

9. Finishing  

10. Packaging 

Dari 10 tahap produksi diatas dikelompokan menjadi 6 stasiun kerja 

produksi dimana tahap dapat dilakukan secara bersamaan dan tidak terpisah yaitu  

: 
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1. Desain & Model 

Tahap desain & model dijadikan satu stasiun kerja. Desain dan model 

dikerjakan oleh 1 orang yang sama menggunakan sebuah perangkat 

komputer. Diawali dengan membuat desain dari dress yang akan dibuat 

disesuaikan dengan desain yang sedang up to date. Setelah ditentukan 

maka akan dibuat model dress nya. Desainer bisa menambahkan tali, 

pita, variasi bentuk lengan, variasi bentuk kerah, dan sebagainya. Dalam 

1 hari desainer mampu membuat 3-5 desain tergantung permintaan 

pimpinan perusahaan. Dan setelah desain selesai dibuat tidak langsung 

diproses namun menunggu persetujuan dari pimpinan perusahaan dan 

bila tidak disetujui maka harus mengganti atau membuat desain serta 

model yang baru. Persetujuan paling cepat didapat langsung setelah 

desain dan model jadi, tapi seringkali tertunda karena pimpinan 

perusahaan tidak selalu ada di tempat.  

2. Pola & Grading 

Tahap pola dan grading dijadikan satu stasiun kerja. Proses pembuatan 

pola disesuaikan dengan desain dan model yang sudah disetujui oleh 

pimpinan perusahaan. Setiap bagian seperti lengan, kerah, punggung, 

rok, tali, dan sebagainya dibuat pola. Dan dari pola yang sudah dibuat 

dilakukan proses grading yaitu membuat ukuran yang berbeda – beda 

dari pola yang ada. 1 pola bisa menjadi 4-6 ukuran.  Pola yang dibuat 

diberi nomor ukuran disetiap bagiannya agar mudah di seri ditahap 

setelah kain dipotong. Setelah gambar pola jadi maka akan langsung di 
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cetak dikertas khusus pola dengan menggunakan alat seperti sebuah 

printer besar yang disediakan khusus untuk mencetak pola. Proses 

pembuatan desain, model, pola, sampai grading memakan waktu 1 hari 

mulai dari pembuatan sampai persetujuan pimpinan perusahaan.  

3. Potong & Seri 

 

Tabel 4.1 

Tabel Pencatatan Aktivitas dan Waktu Potong & Seri 

HARI 1 

BAHAN 1 ( 67 lembar ) 

Aktivitas Waktu ( Detik ) 

Mengambil bahan kain 1 di gudang bahan baku - 

Memindahkan bahan kain 1 ke tempat potong 300 

Mempersiapkan kain 1 8.700 

Koreksi pola  1.920 

Pemotongan 6.600 

Koreksi nomor size  120 

Memindahkan kain hasil potong ke divisi seri 
5 

Seri size 600 

BAHAN 2 ( 67 lembar ) 

Aktivitas Waktu ( Detik ) 

Mengambil bahan kain 2 di gudang bahan baku - 

Memindahkan bahan kain 2 ke tempat potong 300 

Mempersiapkan kain 2 6.900 

Koreksi pola  900 

Pemotongan 5.400 

Koreksi nomor size  120 

Memindahkan kain hasil potong ke divisi seri 
5 

Seri size 600 

BAHAN 3 ( 29 lembar ) 

Aktivitas Waktu 

Mengambil bahan kain 2 di gudang bahan baku - 

Memindahkan bahan kain 2 ke tempat potong 300 

HARI 2 

BAHAN 3 ( 29 lembar ) 

Aktivitas Waktu 

Pengecekan bahan kain 3 900 

Koreksi pola 960 
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Pemotongan 2.640 

Koreksi nomor size 120 

Memindahkan kain hasil potong ke divisi seri  5 

Seri Size 420 

BAHAN 4 (48 lembar ) 

Aktivitas Waktu 

Mengambil bahan kain 4 di gudang bahan baku - 

Mengangkut bahan kain 4 300 

Mempersiapkan bahan kain 4 5.760 

Koreksi pola 2.040 

Pemotongan 4.800 

Koreksi nomor size 120 

Memindahkan kain hasil potong ke divisi seri  5 

Seri Size 540 

Waiting Time ( 1 day ) Bahan belum tersedia karena bukan merupakan 

bahan utama sehingga harus menunggu bahan dikirim oleh supplier 

HARI 3 

BAHAN 5 (48 lembar ) 

Aktivitas Waktu 

Mengambil bahan kain 5 di gudang bahan baku - 

Mengangkut bahan kain 5 300 

Mempersiapkan bahan kain 5 4.680 

Koreksi pola 1.500 

Pemotongan 5.100 

Koreksi nomor size 120 

Memindahkan kain hasil potong ke divisi seri  5 

Seri Size 540 

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2017 

 Tahap potong dan seri dijadikan satu stasiun kerja dan dikerjakan oleh 4 

orang. Bahan kain yang digunakan untuk membuat 1 buah dress beragam dan 

maksimal menggunakan 5 bahan. Proses potong dilakukan menggunakan mesin 

potong dimana dapat memotong langsung maksimal 1000 lembar kain. Kain yang 

telah disiapkan akan dipotong sesuai dengan pola yang sudah disediakan oleh 

pembuat pola dan setelah dipotong langsung akan diseri sesuai ukuran tiap dress. 

Data diatas menunjukkan setiap waktu proses dari awal bahan baku diangkut dari 
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gudang bahan baku dipersiapkan, dipotong sampai diseri untuk 5 bahan. 5 bahan 

yang diproses diatas digunakan untuk membuat 402 unit dress. 

Berdasarkan data pencatatan aktivitas dan waktu yang ada dibuatlah process 

chart untuk mengidentifikasi waste berupa waiting time, excessive transportation, 

excessive processing dan unnecessary motion yang terjadi pada tahap potong & seri 

serta mengetahui berapa besar aktivitas yang memberikan nilai tambah.  

Tabel 4.2 

Process Chart Tahap Potong & Seri 

 

Metode Sekarang               DIAGRAM PROSES                         Metode yang Diajukan 
  

SUBJEK YANG DIBUAT DIAGRAM : Tahap Potong dan Seri                                        TANGGAL : 26 / 07 / 17 

BAGIAN Departemen Produksi                                                                                          LEMBAR NO 1 DARI 4 

JARAK TEMPUH DALAM 
METER 

WAKTU DALAM DETIK SIMBOL 
DIAGRAM 

DESKRIPSI PROSES 

- -  Mengambil bahan kain 1 di 

gudang bahan baku 

22,8 300  Memindahkan bahan kain 1 
ke tempat potong 

- 8.700  Mempersiapkan bahan kain 1 

- 1.920  Koreksi pola 

- 6.600  Pemotongan 

- 120  Koreksi nomor size 

1,5  5 
 Memindahkan kain hasil 

potong ke divisi seri  

- 600  Seri Size 

- -  Mengambil bahan kain 2 di 
gudang bahan baku 

22,8 300  Mengangkut bahan kain 2 

- 6.900  Mempersiapkan bahan kain 2 

- 900  Koreksi pola 

- 5.400  Pemotongan 

- 120  Koreksi nomor size 

1,5  5 
 Memindahkan kain hasil 

potong ke divisi seri 

- 600  Seri Size 

- -  Mengambil bahan kain 3 di 
gudang bahan baku 

22,8 300  Mengangkut bahan kain 3 

- 6.900  Mempersiapkan bahan kain 3 

- 86.400  Jam kerja selesai akan 

dilanjutkan hari berikutnya 

- 900  Pengecekan bahan kain 3 
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Sumber : Data Primer yang Diolah, 2017 

 Dari hasil process chart untuk tahap potong dan seri diatas terdapat 10 

aktivitas operasi, 10 aktivitas transportasi, 16 aktivitas inspeksi, 1 aktivitas delay 

dan 6 aktivitas penyimapanan. Selain itu juga diperoleh value added untuk tahap 

potong & seri sebesar 112,34 detik , dan non value added untuk tahap potong & 

seri sebesar 492,89 detik. Nilai waktu tambah yang teridentifikasi sebesar 18,56 %. 

JARAK TEMPUH DALAM 

METER 

WAKTU DALAM DETIK SIMBOL 

DIAGRAM 

DESKRIPSI PROSES 

- 960  Koreksi pola 

- 2.640  Pemotongan 

- 120  Koreksi nomor size 

1,5  5 
 Memindahkan kain hasil 

potong ke divisi seri  

- 420  Seri Size 

- -  Mengambil bahan kain 4 di 
gudang bahan baku 

22,8 300  Mengangkut bahan kain 4 

- 5.760  Mempersiapkan bahan kain 4 

- 2.040  Koreksi pola 

- 4.800  Pemotongan 

- 120  Koreksi nomor size 

1,5  5 
 Memindahkan kain hasil 

potong ke divisi seri  

- 540  Seri Size 

- 86.400  Bahan 5 belum tersedia 
karena bukan merupakan 

bahan utama 

- -  Mengambil bahan kain 5 di 

gudang bahan baku 

22,8 300  Mengangkut bahan kain 5 

- 4.680  Mempersiapkan bahan kain 5 

- 1.500  Koreksi pola 

- 5.100  Pemotongan 

- 120  Koreksi nomor size 

1,5 5 
 Memindahkan kain hasil 

potong ke divisi seri  

- 540  Seri Size 

121,5 243.325 10  10    16     1     6 Total 

 

Nilai Waktu Tambah = 45.180 / 243.325  
                                   = 18,56 % 

 

 

Value Added / Unit    
= 45.180 / 402                   

= 112,38 detik  

 
 

 

Non Value Added / Unit 
= (243.325 – 45.180) / 402        

=  198.145 / 402 

=  492,89 detik 
 

 

                                  = operasi;       = transportasi;        = inspeksi;        = delay;        = penyimpanan 
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4. Jahit 

Tabel 4.3 

Tabel Pencatatan Aktivitas dan Waktu Jahit 

Aktivitas Waktu 

( Detik ) 

Mengambil bahan setelah seri  - 

Memindahkan bahan setelah seri ketempat jahit  ( 3 kali ) 420 

Menjahit bagian depan dan belakang dress 45 

Oper material 1,6 

Memasang furing bagian depan dan belakang dress 30 

Oper material 1,6 

Obras bagian dalam atasan dress 75 

Oper material 1,6 

Memasang lengan dress 66 

Oper material 4,8 

Memasang furing lengan dress 33 

Oper material 1,6 

Memasang tali / pita / bunga  (sesuai model dress) 45 

Oper material 1,6 

Menyatukan bagian atas dengan bawah dress 110 

Oper material 1,6 

Obras bagian dalam bawah dress 145 

Oper material 4,8 

Memasang retsleting 320 

Oper material 1,6 

Memasang label  75 

Oper material 1,6 

Obras akhir, merapikan pinggiran bawah dress 35 

Total 1.421,1 

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2017 

Tahap jahit disini berfokus pada CMT Line dimana dikerjakan oleh 30 

orang. Proses penjahitan 1 dress dilakukan oleh banyak penjahit dengan melalui 10 

– 11 tahapan. Tiap tahap memiliki tingkat kesulitan yang berbeda sehingga 

keterampilan tiap penjahit berbeda beda pada tahap-tahap tertentu. Setiap material 

kain akan mengalir satu demi satu sampai akhirnya jadi sebuah dress. Data diatas 
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merupakan data aktivitas dan waktu penjahitan 1 buah dress dari awal bahan baku 

diangkut dari tempat seri sampai dress selesai dijahit. 

Berdasarkan data pencatatan aktivitas dan waktu diatas dibuatlah process 

chart untuk mengidentifikasi waste berupa waiting time, excessive transportation, 

excessive processing dan unnecessary motion yang terjadi pada tahap jahit serta 

mengetahui berapa besar aktivitas yang memberikan nilai tambah. 

Tabel 4.4 

Process Chart Tahap Jahit 

 
Metode Sekarang               DIAGRAM PROSES                         Metode yang Diajukan 

  

SUBJEK YANG DIBUAT DIAGRAM : Tahap Jahit                                                          TANGGAL 26 / 07 / 17 
BAGIAN Departemen Produksi                                                                                          LEMBAR NO 2 DARI 4 

JARAK TEMPUH DALAM 
METER 

WAKTU DALAM DETIK SIMBOL 
DIAGRAM 

DESKRIPSI PROSES 

- -  Mengambil bahan setelah seri  

36,7 420  Memindahkan bahan setelah 

seri ketempat jahit ( 3 kali ) 

- 45  Menjahit bagian depan dan 

belakang dress 

1 3  Oper material 

 30  Memasang furing bagian 

depan dan belakang dress 

1 3  Oper material 

 75  Obras bagian dalam atasan 

dress 

1 3  Oper material 

 66  Memasang lengan dress 

3 10  Oper material 

 33  Memasang furing lengan 
dress 

1 3  Oper material 

 45  Memasang tali / pita / bunga  

(sesuai model dress) 

1 3  Oper material 

 110  Menyatukan bagian atas 
dengan bawah dress 

1 3  Oper material 

 145  Obras bagian dalam bawah 
dress 

3 10  Oper material 

 320  Memasang retsleting 

1 3  Oper material 

 75  Memasang label  



 
 

54 
 

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2017 

Dari hasil process chart untuk tahap jahit diatas diperoleh 11 aktivitas 

operasi, 11 aktivitas transportasi, dan 1 aktivitas penyimapanan. Dari data diatas 

juga diperoleh value added untuk tahap jahit sebesar 979 detik , dan non value 

added untuk tahap jahit sebesar 442,1 detik. Nilai waktu tambah yang teridentifikasi 

sebesar 67,8 % 

5. Quality Control 

Tabel 4.5 

Tabel Pencatatan Aktivitas dan Waktu Quality Control 

Tahap Waktu 

( Detik ) 

Mengambil barang setelah dijahit  - 

Memindahkan  barang setelah dijahit  ( 3 kali ) 420 

Proses pengecekan dress 45 

Memisahkan dress yang baik dan defect 1,6 

Total 492 

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2017 

Tahap Quality Control dikerjakan oleh 6 orang. Tahap ini merupakan tahap 

untuk melakukan pengecekan pada setiap dress yang telah selesai dijahit. Proses 

diawali dengan mengambil barang setelah dijahit. Setiap dress akan di cek satu per 

satu dari tampilan luar dress sampai bagian dalam. Setiap bagian akan dicek untuk 

menghindari adanya kesalahan sekecil apapun. Kemudian akan dipisahkan dress 

JARAK TEMPUH DALAM 

METER 

WAKTU DALAM DETIK SIMBOL 

DIAGRAM 

DESKRIPSI PROSES 

1 3  Oper material 

 35  Obras akhir, merapikan 
pinggiran bawah dress 

50,7 1443 11  11     0      0     1 Total 

 
Nilai Waktu Tambah = 979 / 1.443 

                                  = 67,8 % 

 
Value Added = 979 detik 

 
Non Value Added = 1443 – 979 

                             =  464 detik 

                                                  = operasi;       = transportasi;        = inspeksi;        = delay;        = penyimpanan 
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yang baik dan juga dress yang mengalami defect. Semua produk defect akan 

dikembalikan kepada proses jahit untuk mendapat proses permak.   

Berdasarkan data pencatatan aktivitas dan waktu diatas dibuatlah process 

chart untuk mengidentifikasi waste berupa waiting time, excessive transportation, 

excessive processing dan unnecessary motion yang terjadi pada tahap Quality 

Control serta mengetahui berapa besar aktivitas yang memberikan nilai tambah. 

Tabel 4.6 

Process Chart Tahap Quality Control 

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2017 

Dari hasil process chart untuk tahap Quality Control diatas diperoleh 1 

aktivitas transportasi, 2 aktivitas inspeksi, dan 1 aktivitas penyimapanan. Dari data 

diatas tidak diperoleh adanya value added karena tahap quality control merupakan 

tahap inspeksi. Namun diperoleh non value added untuk tahap quality control 

sebesar 492 detik. Nilai waktu tambah yang teridentifikasi sebesar 0 % 

 

 
Metode Sekarang               DIAGRAM PROSES                         Metode yang Diajukan 

  

SUBJEK YANG DIBUAT DIAGRAM : Tahap Qualty Control                                        TANGGAL 26 / 07 / 17 
BAGIAN Departemen Produksi                                                                                         LEMBAR NO 3 DARI 4 

JARAK TEMPUH DALAM 
METER 

WAKTU DALAM DETIK SIMBOL 
DIAGRAM 

DESKRIPSI PROSES 

- -  Mengambil barang setelah 

dijahit  

37,2  420  Memindahkan  barang setelah 
dijahit  ( 3 kali ) 

- 70  Proses pengecekan dress 

- 2  Memisahkan dress yang baik 
dan defect 

37,2 492   0    1     2     0     1 Total 

           

Nilai Waktu Tambah = 0 / 492 = 0 % 
 

 

Value Added   = 0 detik 

 

Non Value Added = 492 detik  

                                                   = operasi;       = transportasi;        = inspeksi;        = delay;        = penyimpanan 
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6. Finishing & Packaging 

Tabel 4.7 

Tabel Pencatatan Aktivitas dan Waktu Finishing & Packaging 

Tahap Waktu 

( Detik ) 

Mengambil barang setelah QC - 

Memindahkan  barang setelah QC ( 3 kali ) 120 

Membersihkan sisa benang jahit 70 

Setrika dress 180 

Oper dress untuk dipasang ornamen  5 

Memasang kancing / boneka / pita / manik-manik  

(sesuai model dress) 

300 

Memindahkan  barang setelah untuk di packing 10 

Proses packing 300 

Memindahkan  produk jadi ke gudang barang jadi 360 

Menyimpan produk jadi di gudang barang jadi - 

Total 1345 

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2017 

Tahap finishing dan packaging dijadikan satu stasiun kerja. Tahap ini 

dikerjakan oleh 10 orang. Proses finishing meliputi membersihkan sisa benang 

jahit, menyetrika dress, serta memasang oranamen seperti kancing, boneka, manik 

– manik, dan sebagainya sesuai kebutuhan dan model dress yang diperlukan. 

Setelah itu masuk ke tahap packaging dimana dress akan di packing kedalam plastik 

kemudian disimpan di gudang barang jadi.  Data diatas merupakan data aktivitas 

dan waktu finishing dan packaging 1 buah dress dari awal dress dibawa dari tempat 

QC sampai dress disimpan pada gudang barang jadi. 

Berdasarkan data pencatatan aktivitas dan waktu diatas dibuatlah process 

chart untuk mengidentifikasi waste berupa waiting time, excessive transportation, 
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excessive processing dan unnecessary motion yang terjadi pada tahap Finishing & 

Packaging serta mengetahui berapa besar aktivitas yang memberikan nilai tambah. 

Tabel 4.8 

Process Chart Tahap Finishing & Packaging 

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2017 

Dari hasil process chart untuk tahap finishing & packaging diatas diperoleh 

4 aktivitas operasi, 4 aktivitas transportasi, dan 2 aktivitas penyimapanan. Dari data 

diatas diperoleh adanya value added untuk tahap finishing & Packaging sebesar 

850 detik dan non value added untuk tahap finishing & packaging sebesar 495 detik. 

Nilai waktu tambah yang teridentifikasi sebesar 63,1 %. 

 
Metode Sekarang               DIAGRAM PROSES                         Metode yang Diajukan 

  

SUBJEK YANG DIBUAT DIAGRAM : Tahap Finishing dan Packaging                         TANGGAL 26 / 07 / 17 
BAGIAN Departemen Produksi                                                                                          LEMBAR NO 4 DARI 4 

JARAK TEMPUH DALAM 

METER 

WAKTU DALAM DETIK SIMBOL 

DIAGRAM 

DESKRIPSI PROSES 

- -  Mengambil barang setelah QC 

16,6 120  Memindahkan  barang setelah 
QC ( 3 kali ) 

- 70  Membersihkan sisa benang 

jahit 

- 180  Setrika dress 

1 5  Oper dress untuk dipasang 

ornamen  

- 300  Memasang kancing / boneka / 

pita / manik-manik  

(sesuai model dress) 

1,5 10  Memindahkan  barang setelah 

untuk di packing 

- 300  Proses packing 

29,5 360  Memindahkan  produk jadi ke 

gudang barang jadi 

- -  Menyimpan produk jadi di 
gudang barang jadi 

19,1 1.345  4     4     0      0      2 Total 

           

Nilai Waktu Tambah = 850 / 1.345 
                                   = 63,1 % 

 

 

Value Added     = 850 detik 

 

Non Value Added = 1.345 – 850 
                             =  495 detik  

                                                   = operasi;       = transportasi;        = inspeksi;        = delay;        = penyimpanan 
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4.3.1.2 Menggambarkan Setiap Aktivitas Produksi Dress Menjadi Sebuah 

Value Stream Mapping 

Dari data-data diatas maka dibuatlah sebuah value stream mapping proses 

produksi dress yang dapat dilihat pada gambar 4.2 

 

Gambar 4.2 Value Stream Mapping Proses Produksi Dress 

 Gambar 4.2 diatas menggambarkan keseluruhan proses produksi dress yang 

ada pada CV Nywan Garmindo. Dari data yang telah diolah menggunakan process 

activity mapping diperoleh value added dan non value added setiap stasiun kerja 

produksi. Pada tahap desain, model, pola, sampai grading diperoleh NVA sebesar 

27.000 detik yang merupakan jam kerja dalam 1 hari yaitu 7,5 jam. Lalu pada tahap 

potong dan seri diperoleh VA sebesar 112,38 detik diperoleh dari operation process 

pada process activity mapping untuk tahap potong dan seri yaitu 45.180 detik dibagi 

jumlah produk yang sedang dibuat yaitu 402 unit. NVA tahap potong dan seri 

sebesar 492,89 diperoleh dari waktu selain operation process pada process activity 
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mapping untuk tahap potong dan seri yaitu 198.145 detik dibagi  jumlah produk 

yang sedang dibuat yaitu 402 unit. Untuk VA tahap lainnya diperoleh dari waktu 

operation process pada setiap tahap, dan NVA tahap lainnya diperoleh dari waktu 

selain operation process pada process activity mapping setiap tahap. Maka 

diperoleh VA keseluruhan proses produksi sebesar 1.941,38 detik dan NVA 

keseluruhan proses produksi sebesar 28.921,99 detik. Kemudian dihitung Value 

Added Ratio untuk proses produksi dress dan diperoleh : 

𝑉𝐴𝑅 =
value added time 

non value added time 
𝑥 100% =

1.941,38 

28.921,99 
𝑥 100% = 6,71 % 

4.3.1.3 Mencatat Inventory Sebelum, Jumlah Produksi, Penjualan, Good 

Product, dan Defect Product, dan Persediaan Akhir 

Selanjutnya adalah mencatat Inventory sebelum, jumlah produksi, 

penjualan, good product, defect product dan persediaan akhir untuk 

mengidentifikasi adanya waste berupa defect product, overproduction, ataupun 

excessive inventory.  

Tabel 4.9 

Tabel Data Jumlah Produksi, Penjualan, Good Product, Defect Product  

CV Nywan Garmindo Mei 2017 

Inventory 

sebelum 

Jumlah 

Produksi 

Jumlah 

Penjualan 

Good 

Product 

Defect 

Product 

Persentase  

Defect 

Persediaan  

Akhir 

Bulan Mei 

33.000 10.406 28.264 9.288 1.118 10,74 % 15.142 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah, 2017 

Dari data diatas diketahui total produksi dress CV Nywan Garmindo selama 

bulan Mei 2017 adalah sebanyak 10.406 unit, dan terdeteksi 1.118 unit atau 10,74 

% dari total produksi bulan Mei mengalami defect dan harus mendapat proses 
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permak. Dapat dilihat juga total penjualan selama bulan Mei 2017 adalah sebesar 

28.264 unit. Dengan demikian dapat dilihat bahwa jumlah produksi selama bulan 

Mei jauh lebih kecil daripada penjualan bulan Mei. Dalam kondisi seperti ini 

perusahaan memiliki persediaan barang jadi yang cukup banyak pada bulan 

sebelumnya yaitu sekitar 33.000 unit sehingga penjualan pada bulan Mei jauh lebih 

besar dari pada total produksi pada bulan Mei.  Hasil produksi bulan Mei 

merupakan stock untuk bulan Juni. Maka melihat data diatas terdapat 

overproduction yang cukup besar karena memiliki persediaan akhir dibulan Mei 

sebesar 15.142 unit.  

4.3.1.4 Identifikasi Waste 

Selanjutnya dilakukan identifikasi waste di setiap proses produksi yang ada 

dengan menggunakan  tabel dibawah ini: 

Tabel 4.10 

Tabel Identifikasi 7 Waste 

Proses D 
Defect 

O 
Overproduction 

W 
Waiting 

Time 

T 
Excessive 

Transportation 

I 
Excessive 

Inventories 

M 
Unnecessary 

Motion 

E 
Excessive 

Processing 

Warehouse 

RawMaterial 
- - - - - - - 

Desain & Model - - - - - - - 
Pola &Grading - - - - - - - 
Potong & Seri - -     - 
Jahit  - -  -   
Quality Control - - -  - - - 
Finishing & 

Packaging 
- - -  - - - 

Inventory -  - -  - - 

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2017 
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4.3.1.5 Identifikasi Critical to Quality (CTQ) 

Setelah dilakukan identifikasi waste, tahap selanjutnya adalah 

mengidentifikasi Critical to Quality (CTQ) dari setiap waste yang sudah 

teridentifikasi dengan mencatatnya pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.11 

Tabel Jenis CTQ setiap waste 

No Jenis Waste Critical to Quality 

 

1 

 

Defect 

Obras meleset 

Resleting tidak rapat 

Salah pasang label 

Pita tidak rapi 

Karet elastis los 

Tinggi bahu tidak sama 

Jahitan rusak 

2 Overproduction 
Persediaan barang jadi lebih banyak dari 

pada penjualan 

 

 

3 

 

 

Waiting Time 

Menunggu proses koreksi pola 

Menunggu proses koreksi nomor size 

Proses produksi tertunda 

Menunggu persetujuan pimpinan perusahaan 

Menunggu persiapan kain 

Menunggu perpindahan bahan baku 

Menunggu bahan pendukung 

Menunggu proses QC 

4 Excessive Transportation Frekuensi perpindahan material berlebih 

5 Excessive Inventories 
Penumpukan barang jadi yang belum terjual 

Penumpukan barang setengah jadi 

6 Unnecessary Motion Gerakan perpindahan material bahan baku 

yang tidak perlu pada tahap jahit 

7 Excessive Processing Proses permak dress yang defect 

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2017 

4.3.2  Measure 

Tahap selanjutnya adalah measure.  Pada tahap ini dilakukan pengukuran 

CTQ dari waste yang sudah teridentifikasi sebelumnya untuk menentukan CTQ 

mana yang paling sering terjadi dalam proses produksi dan juga pengukuran DPMO 
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kemudian dikonfersi menjadi nilai sigma. Berikut langkah-langkah pada tahap 

measure : 

4.3.2.1 Pengukuran Critical to Quality (CTQ) 

Pada tahap ini akan diukur Critical to Quality yang paling dominan terjadi pada 

setiap waste yang telah teridentifikasi dengan menggunakan diagram pareto. Setiap 

CTQ yang paling dominan terjadi akan dianalisis dengan menggunakan diagram 

ishikawa pada tahap selanjutnya.  

1. Defect 

Tabel 4.12 

Tabel Pengukuran Jenis CTQ Defect 

Jenis CTQ 
Frekuensi Frekuensi 

Kumulatif 

Persentase 

dari Total 

Persentase 

Kumulatif        
Jahitan rusak 385 385 34,44% 34,44 % 
Resleting tidak rapat 216 601 19,32 % 53,76 % 
Tinggi bahu tidak sama 179 780 16,01 % 69,77 % 
Salah pasang label 115 895 10,29 % 80,06 % 
Obras meleset 98 993 8,76 % 88,82 % 
Karet elastis los 66 1.059 5,90 % 94,72 % 
Pita tidak rapi 59 1.118 5,28 % 100,00 % 

Total 1.118  100 %  

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2017 
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Gambar 4.3 Diagram Pareto Defect Product 

  Dari data dan diagram pareto pada gambar , terdapat cukup banyak 

CTQ yang teridentifikasi. Terdapat 7 CTQ pada waste defect yaitu jahitan 

rusak, resleting, tidak rapat, tinggi bahu tidak sama, salah pasang label, obras 

meleset, karet elastis los, dan pita tidak rapi. Dari seluruh CTQ yang sudah 

teridentifikasi tersebut diketahui sebesar 53,76 % CTQ dari waste defect 

adalah adanya jahitan rusak sebesar 34,44 % dan resleting tidak rapat sebesar 

19,32 %. Maka sesuai dengan diagram pareto diatas terdapat 2 CTQ defect 

yang terukur paling dominan terjadi yang akan dianalisis pada tahap 

berikutnya untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya 2 CTQ yang paling 

dominan terjadi ini. 
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2. Overproduction 

Tabel 4.13 

Tabel Pengukuran Jenis CTQ Overproduction 

Jenis CTQ 
Frekuensi Frekuensi 

Kumulatif 

Persentase 

dari Total  

Persentase 

Kumulatif        

Persediaan barang jadi lebih 

banyak dari pada penjualan 

15.142 15.142 100% 100% 

Total 15.142  100,00 %  

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2017 

Dari proses identifikasi CTQ sebelumnya, hanya terdapat 1 CTQ 

untuk waste overproduction yaitu persediaan barang jadi lebih banyak dari 

pada penjualan. Persediaan barang jadi meliputi persediaan sebelum bulan 

Mei 2017 ditambah total produksi pada bulan Mei yaitu sebesar 43.406 unit 

dan penjualan untuk bulan Mei 2017 sebesar 28.264 sehingga munculah 

persediaan barang jadi untuk bulan Mei 2017 adalah sebesar 15.142 unit. 

Persediaan ini merupakan stock perusahaan yang diperkirakan sampai bulan 

Juli 2017. Maka dari itu CTQ ini akan dianalisis pada tahap berikutnya 

untuk mengetahui sebab-sebab dari CTQ yang paling dominan ini.  

3. Waiting Time 

Tabel 4.14 

Tabel Pengukuran Jenis CTQ Waiting Time 

Jenis CTQ 
Frekuensi Frekuensi 

Kumulatif 

Persentase 

dari Total  

Persentase 

Kumulatif        

Menunggu persiapan kain 5 5 23,808 % 23,808 % 

Menunggu proses koreksi pola 5 10 23,808 % 47,616 % 

Menunggu proses koreksi 

nomor size 

5 15 23,808 % 71,424 % 

Proses produksi tertunda 2 17 9,528 % 80,952 % 

Menunggu proses QC 2 19 9,528 % 90,480 % 

Menunggu bahan pendukung 1 20 4,760 % 95,240 % 

Menunggu persetujuan 

pimpinan perusahaan 

1 21 4,760 % 100 % 

Total 21  100 %  

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2017 
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Gambar 4.4 Diagram Pareto Waiting Time 

Dari data dan diagram pareto pada gambar , teridentifikasi banyak 

CTQ yang merupakan bagian dari waste waiting time. Terdapat 7 CTQ yang 

terkait dengan waiting time yaitu, menunggu persiapan kain saat proses 

potong, menunggu proses koreksi pola sebelum kain dipotong, menunggu 

proses koreksi nomor size sebelum hasil potongan di seri, proses produksi 

yang tertunda karena waktu jam kerja yang sudah berakhir, menunggu proses 

QC saat barang yang di QC menumpuk sangat banyak, menunggu bahan 

pendukung yang tidak selalu tersedia di gudang bahan baku, dan juga 

menunggu persetujuan pimpinan perusahaan dalam menentukan desain dan 

model yang akan diproduksi. Dari diagram pareto diatas diketahui 3 CTQ 

yang paling sering terjadi yaitu sebesar 71,424 %  yang terdiri dari, 

menunggu persiapan kain, menunggu proses koreksi pola, dan menunggu 

proses koreksi nomor size masing-masing 23,808 %. Maka 3 CTQ waiting 

time tersebut yang akan dianalisis pada tahap berikutnya untuk mengetahui 

sebab-sebab dari CTQ yang paling dominan ini 
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4. Excessive Transportation 

Tabel 4.15 

Tabel Pengukuran Jenis CTQ Excessive Transportation 

Jenis CTQ 
Frekuensi Frekuensi 

Kumulatif 

Persentase 

dari Total  

Persentase 

Kumulatif        

Frekuensi perpindahan 

material berlebih 

28 28 100% 100% 

Total 28  100,00 %  

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2017 

Dari proses identifikasi CTQ sebelumnya, hanya terdapat 1 CTQ 

untuk waste excessive transportation. CTQ yang teridentifikasi yaitu 

frekuensi perpindahan material yang berlebihan. CTQ ini terjadi sebanyak 

28 kali selama proses produksi dari tahap potong hingga barang jadi dan 

disimpan digudang barang jadi. Frekuensi perpindahan yang berlebih ini 

mengakibatkan cukup banyak waktu terbuang karena ada beberapa proses 

perpindahan yang bolak-balik. Dengan demikian CTQ ini yang akan 

dianalisis  pada tahap berikutnya untuk mengetahui sebab-sebab dari CTQ 

yang paling dominan ini.  

5. Unnecessary Inventories 

Tabel 4.16 

Tabel Pengukuran Jenis CTQ Unnecessary Inventory 

Jenis CTQ 
Frekuensi Frekuensi 

Kumulatif 

Persentase 

dari Total 

Persentase 

Kumulatif       
Penumpukan barang jadi yang 

belum terjual 
15.142 15.142 97,41 % 97,41 % 

Penumpukan barang setengah 

jadi 
402 15.544 2,59 % 100,00 % 

Total 15.544  100,00 %  

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2017 
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Gambar 4.5 Diagram Pareto Unnecessary Motion 

Dari data dan diagram pareto diatas didapati 2 CTQ pada waste 

unnecessary motion yaitu penumpukan barang jadi yang belum terjual dan 

juga penumpukan barang setengah jadi. Penumpukan barang jadi didapat 

dari jumlah persediaan akhir yang teridentifikasi dibulan mei yaitu sebesar 

15.142 sedangkan penumpukan barang setengah jadi adalah berupa work in 

process inventory yang terjadi saat proses potong untuk memproduksi 402 

unit dress. Sesuai diagram pareto maka diketahui bahwa CTQ terbesar ada 

pada penumpukan barang jadi yang belum terjual yaitu sebesar 97,41 %. 

Dengan demikian CTQ ini akan dianalisis pada tahap selanjutnya untuk 

mengetahui sebab-sebab dari CTQ yang paling dominan ini.  
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6. Unnecessary Motion 

Tabel 4.17 

Tabel Pengukuran Jenis CTQ Unnecessary Motion 

Jenis CTQ 
Frekuensi Frekuensi 

Kumulatif 

Persentase 

dari Total 

Persentase 

Kumulatif       
Gerakan perpindahan material 

bahan baku yang tidak perlu 

pada tahap jahit 

10 10 100,00 % 100,00 % 

Total 10  100,00 %  

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2017 

Sama seperti unncessary transportation, waste unnecessary motion 

juga hanya memiliki 1 CTQ yang teridentifikasi yaitu adanya gerakan 

perpindahan material bahan baku yang tidak perlu. Gerakan-gerakan 

perpindahan material bahan baku yang tidak perlu itu teridentifikasi dari 

tahap potong hingga barang di simpan pada gudang bahan baku. Paling 

banyak pada tahap jahit CMT Line karena dalam proses penjahitan 1 dress 

dilakukan oleh banyak penjahit sehingga gerakan-gerakan perpindahan 

material semakin banyak terjadi. Dengan demikian CTQ ini akan dianalisis 

pada tahap berikutnya untuk mengetahui sebab-sebab dari CTQ yang paling 

dominan ini.  

7. Excessive Processing 

Tabel 4.18 

Tabel Pengukuran Jenis CTQ Excessive Processing 

Jenis CTQ 
Frekuensi Frekuensi 

Kumulatif 

Persentase 

dari Total 

Persentase 

Kumulatif       
Proses permak dress yang 

defect 
1.118 1.118 100,00 % 100,00 % 

Total 1.118  100,00 %  

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2017 
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Dari hasil define juga ditemukan 1 CTQ saja yang termasuk dalam 

kategori waste excessive processing yaitu adanya proses permak dress yang 

mengalami defect. Frekuensi proses permak ini ditentukan dari jumlah dress 

yang teridentifikasi mengalami defect saat proses QC. Proses permak ini 

merupakan proses pengerjaan ulang atau memperbaiki setiap dress yang 

dinilai belum layak untuk dipasarkan. Semakin banyak proses permak ini 

dilakukan, maka semakin banyak pula waktu terbuang sehingga 

dikategorikan sebagai CTQ dari excessive processing. Dengan demikian 

CTQ ini akan dianalisis pada tahap berikutnya. untuk mengetahui sebab-

sebab dari CTQ yang paling dominan ini.  

4.3.2.2 Pengukuran Defect per Million Opportunity (DPMO) dan Level Sigma 

Selanjutnya akan dilakukan pengukuran terhadap defect per million 

opportunity (DPMO) dan juga level sigma dari setiap waste yang sudah 

teridentifikasi. Berikut merupakan perhitungan untuk DPMO yang kemudian akan 

di konfersi menjadi niai sigma berdasarkan tabel konfersi nilai sigma dengan 

menggunakan pendekatan  normal distribution shifted 1,5 – sigma  untuk setiap 

waste yang telah teridentifikasi : 

 

 

 

 



 
 

70 
 

1. Defect 

Tabel 4.19 

Tabel Pengukuran DPMO dan Level Sigma Jenis CTQ Defect 

Langkah Tindakan Persamaan 

1 Waste apa yang ingin Anda ketahui? Defect 

2 Berapa banyak jumlah target yang 

terpenuhi 

10.406 

3 Berapa banyak jumlah yang hilang 

karena waste  

1.118 

4 Hitung tingkat waste berdasarkan pada 

langkah 3 

1.118 / 10.406 = 

0,107 

5 Tentukan banyaknya CTQ potensial 

yang dapat menyebabkan waste 

7 

6 Hitung peluang tingkat waste per 

Karakteristik CTQ 

0,107 / 7 = 0,01528 

7 Hitung Defect per Million Opportunity ( 

DPMO )  

0,01528 x 1.000.000 = 

15.280 

8 Konfersi DPMO (Langkah 7) kedalam 

nilai sigma (lihat tabel konversi sigma) 

15.386 = 3,66 

9 Buat kesimpulan Level Sigma sebesar 

3,66 

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2017 

 

2. Overproduction 

Tabel 4.20 

Tabel Pengukuran DPMO dan Level Sigma Jenis CTQ Overproduction 

Langkah Tindakan Persamaan 

1 Waste apa yang ingin Anda ketahui? Overproduction 

2 Berapa banyak jumlah target yang 

terpenuhi 

43.406 

3 Berapa banyak jumlah yang hilang 

karena waste  

15.142 

4 Hitung tingkat waste berdasarkan pada 

langkah 3 

15.142 / 43.406 = 

0,0145 

5 Tentukan banyaknya CTQ potensial 

yang dapat menyebabkan waste 

1 

6 Hitung peluang tingkat waste per 

Karakteristik CTQ 

0,348 / 1 = 0,348 

7 Hitung Defect per Million Opportunity  0,348 x 1.000.000 = 

348.000 

8 Konfersi DPMO (Langkah 7) kedalam 

nilai sigma (lihat tabel konversi sigma) 

348.268 = 1,89 

9 Buat kesimpulan Level Sigma sebesar 

1,89 

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2017 
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3. Waiting Time 

Tabel 4.21 

Tabel Pengukuran DPMO dan Level Sigma Jenis CTQ Waiting Time 

Langkah Tindakan Persamaan 

1 Waste apa yang ingin Anda ketahui? Waiting Time 

2 Berapa banyak jumlah target yang 

terpenuhi 

30.885,27 

3 Berapa banyak jumlah yang hilang 

karena waste  

448,05 

4 Hitung tingkat waste berdasarkan pada 

langkah 3 

448,05 / 30.885,27= 

0,0145 

5 Tentukan banyaknya CTQ potensial 

yang dapat menyebabkan waste 

7 

6 Hitung peluang tingkat waste per 

Karakteristik CTQ 

0.0145 / 7 = 0,00207 

7 Hitung Defect per Million Opportunity  0,00207 x 1.000.000 = 

2.070 

8 Konfersi DPMO (Langkah 7) kedalam 

nilai sigma (lihat tabel konversi sigma) 

2.052 = 4,37 

9 Buat kesimpulan Level Sigma sebesar 

4,37 

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2017 

4. Excessive Transportation 

Tabel 4.22 

Tabel Pengukuran DPMO dan Level Sigma Jenis CTQ Excess Transportation 

Langkah Tindakan Persamaan 

1 Waste apa yang ingin Anda ketahui? Transportation 

2 Berapa banyak jumlah target yang 

terpenuhi 

228,5 

3 Berapa banyak jumlah yang hilang 

karena waste  

140,2 

4 Hitung tingkat waste berdasarkan pada 

langkah 3 

140,2 / 228,5 = 

0,6135 

5 Tentukan banyaknya CTQ potensial 

yang dapat menyebabkan waste 

1 

6 Hitung peluang tingkat waste per 

Karakteristik CTQ 

0,6135 / 5 =  0,1227 

7 Hitung Defect per Million Opportunity 0,1227 x 1.000.000 = 

122.700 

8 Konfersi DPMO (Langkah 7) kedalam 

nilai sigma (lihat tabel konversi sigma) 

121.001 = 2,67 

9 Buat kesimpulan Level Sigma sebesar 

2,67 

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2017 
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5. Unncessary Inventories 

Tabel 4.23 

Tabel Pengukuran DPMO dan Level Sigma Jenis CTQ  

Unnecessary Inventories 

Langkah Tindakan Persamaan 

1 Waste apa yang ingin Anda ketahui? Unnecessary Inventories 

2 Berapa banyak jumlah target yang 

terpenuhi 

43.406 

3 Berapa banyak jumlah yang hilang 

karena waste  

15.142 

4 Hitung tingkat waste berdasarkan pada 

langkah 3 

15.142 / 43.406 = 

0,0145 

5 Tentukan banyaknya CTQ potensial 

yang dapat menyebabkan waste 

1 

6 Hitung peluang tingkat waste per 

Karakteristik CTQ 

0,348 / 1 = 0,348 

7 Hitung Defect per Million Opportunity  0,348 x 1.000.000 = 

348.000 

8 Konfersi DPMO (Langkah 7) kedalam 

nilai sigma (lihat tabel konversi sigma) 

348.268 = 1,89 

9 Buat kesimpulan Level Sigma sebesar 

1,89 

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2017 

6. Unnecessary Motion 

Tabel 4 24 

Tabel Pengukuran DPMO dan Level Sigma Jenis CTQ Unnecessary Motion 

Langkah Tindakan Persamaan 

1 Waste apa yang ingin Anda ketahui? Unnecessary Motion 

2 Berapa banyak jumlah target yang 

terpenuhi 

30.885,27 

3 Berapa banyak jumlah yang hilang 

karena waste  

7.964 

4 Hitung tingkat waste berdasarkan pada 

langkah 3 

7.964 / 30.885,27 = 

0,2578 

5 Tentukan banyaknya CTQ potensial 

yang dapat menyebabkan waste 

1 

6 Hitung peluang tingkat waste per 

Karakteristik CTQ 

0,2578 / 3 = 0,08593 

7 Hitung Defect per Million Opportunity 0,08593 x 1.000.000 = 

85.930 

8 Konfersi DPMO (Langkah 7) kedalam 

nilai sigma (lihat tabel konversi sigma) 

85.344 = 2,87 

9 Buat kesimpulan Level Sigma sebesar 

2,87 

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2017 
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7. Excessing Processing 

Tabel 4.25 

Tabel Pengukuran DPMO dan Level Sigma Jenis CTQ Excessing Processing 

Langkah Tindakan Persamaan 

1 Waste apa yang ingin Anda ketahui? Excessing Processing 

2 Berapa banyak jumlah target yang 

terpenuhi 

10.406 

3 Berapa banyak jumlah yang hilang 

karena waste  

1.118 

4 Hitung tingkat waste berdasarkan pada 

langkah 3 

1.118 / 10.406 = 

0,107 

5 Tentukan banyaknya CTQ potensial 

yang dapat menyebabkan waste 

1 

6 Hitung peluang tingkat waste per 

Karakteristik CTQ 

0,107 / 1 = 0,107 

7 Hitung Defect per Million Opportunity 0,107 x 1.000.000 = 

107.000 

8 Konfersi DPMO (Langkah 7) kedalam 

nilai sigma (lihat tabel konversi sigma) 

107.488 = 2,74 

9 Buat kesimpulan Level Sigma sebesar 

2,74 

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2017 

4.3.3  Analyze 

Setelah diketahui CTQ paling dominan dari setiap waste yang sudah 

teridentifikasi maka selanjutnya akan masuk ke tahap analyze. Pada tahap ini 

dilakukan analisis terhadap penyebab dari CTQ yang paling dominan menggunakan 

diagram sebab akibat, dan menganalisis rekomendasi perbaikan dari setiap CTQ 

yang sudah teridentifikasi dengan menggunakan Failure Mode and Effect Analysis 

(FMEA).  

4.3.3.1 Analisis Sebab Akibat 

Dilakukan analisis sebab akibat pada CTQ yang paling sering terjadi pada  

setiap waste yang telah teridentifikasi dengan menggunakan diagram ishikawa  
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1. Defect  

 

Gambar 4.6 Diagram Ishikawa CTQ  Defect  

Jahitan Rusak 

Pada gambar 4.6 diatas menunjukkan beberapa faktor penyebab dari  

CTQ waste defect berupa jahitan rusak yaitu faktor manusia, mesin, material 

dan juga metode. Dari faktor manusia disebabkan karena penjahit yang tidak 

teliti dan terampil. Hal itu dapat terjadi diduga karena para penjahit kurang 

terlatih. Dari faktor mesin dapat disebabkan karena mesin jahit yang 

mengalami eror, terutama ketika mesin jahit yang eror berhenti di tengah 

proses jahit sehingga apabila tidak dicek dengan seksama ada kemungkinan 

kain tidak terjahit secara sempurna dan menjadi mudah rusak. Mesin jahit yang 

eror ini bisa disebabkan karena tidak adanya maintenance secara berkala pada 

mesin jahit. Faktor ketiga adalah metode yang dapat disebabkan karena metode 

jahit yang salah. Penjahit dapat kurang tepat dalam menjahit dan melakukan 

kesalahan sehingga jahitan bisa rusak. Kesalahan pekerja dalam menjahit 

misalnya jahitan terlalu dekat dengan ujung kain sehingga kurang kuat dan 
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berakhir kerusakan jahitan. Hal tersebut juga didukung dengan keterampilan 

penjahit yang kurang. Faktor selanjutnya adalah  material yang bisa disebabkan 

karena kualitas benang jahit yang digunakan kurang, sehingga benang jahit 

putus saat digunakan untuk menjahit material dan kemudian timbulah jahitan 

yang rusak.    

 

Gambar 4.7 Diagram Ishikawa CTQ Defect 

Resleting Tidak Rapat 

CTQ ke-2 yang paling sering terjadi pada waste defect adalah resleting 

yang tidak rapat. Pada gambar 4.7 ditunjukan beberapa faktor penyebab 

munculnya resleting tidak rapat yaitu faktor manusia, metode, dan material. 

Dilihat dari faktor manusia dapat disebabkan karena kurangnya keterampilan 

penjahit dalam memasang resleting, karena tahap pemasangan resleting ini juga 

merupakan tahap yang cukup sulit dibaningkan proses jahit lainnya. Faktor 

selanjutnya adalah metode yang disebabkan karena metode jahit yang salah. 

Kesalahan metode jahit ini muncul karena pengerjaan pemasang resleting 

merupakan proses yang memakan waktu cukup lama dari seluruh tahap di 
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proses jahit, karena itu banyak material yang menumpuk pada tahap 

pemasangan resleting, banyaknya material yang menumpuk bisa saja ada 

material yang tidak ikut terjahit atau terlewat oleh penjahit yang akhirnya 

mengakibatkan resleting jadi tidak rapat atau tidak terjahit dengan sempurna. 

Faktor ketiga adalah dari sisi material yaitu disebabkan karena kerusakan yang 

terjadi pada resleting itu sendiri dari supplier. Namun karena pengerjaan yang 

cukup memakan waktu maka tidak dicek secara detail dan akhirnya resleting 

menjadi tidak terjahit dengan sempurna.  

2. Overproduction 

 

Gambar 4.8 Diagram Ishikawa CTQ Overproduction 

Persediaan Barang Jadi Lebih Besar Dari Pada Penjualan 

Pada gambar 4.8 digambarkan faktor penyebab terjadinya persediaan 

barang jadi yang lebih besar dari pada penjualan yaitu dari faktor metode. 

Metode yang menyebabkan CTQ ini terjadi adalah metode penentuan jumlah 

poduksi dimana tidak menggunakan proyeksi permintaan. Pimpinan perusahaan 

menentukan jumlah lot produksi berdasarkan desain yang sudah dibuat oleh 

bagian desain dan model lalu langsung menentukan berapa unit produk akan 

diproduksi. Selain itu metode produksi yang sifatnya make to stock juga 

menjadi penyebab munculnya persediaan barang jadi. Perusahaan selalu 

menyediakan stock untuk bulan kedepannya. Produk yang diproduksi bulan Mei 
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merupakan stock sampai bulan juni, dan seterusnya. Lalu yang ketiga metode 

order yang pada dasarnya memiliki sifat yang musiman. Penjualan bisa 

mengalami peningkatan drastis pada saat ada momen-momen seperti lebaran, 

natal, imlek dan hari besar lainnya. Kemudia penjualan bisa turun pada bulan-

bulan dimana tidak ada momen-momen penting dimana membutuhkan banyak 

dress.  

3. Waiting Time 

 

Gambar 4.9 Diagram Ishikawa CTQ Waiting Time 

Menunggu Persiapan Kain 

Gambar 4.9 diatas menunjukan faktor penyebab dari munculnya proses 

menunggu persiapan kain saat kain akan dipotong. Faktor penyebabnya adalah 

dari material, metode, dan juga lingkungan. Dari faktor material disebabkan 

karena bahan baku kain untuk dipotong berukuran besar sehingga harus 

dipersiapkan dengan hati-hati karena apabila terburu-buru dapat merusak kain, 

selain itu beberapa jenis bahan kain dengan tekstur yang tebal berat untuk bisa 

dipersiapkan dengan cepat. Faktor selanjutnya adalah metode disebabkan 

karena metode pada divisi potong dimana mempersiapkan kain 1 demi 1 bahan. 
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Karyawan hanya mampu mempersiapkan maksimal 2 jenis bahan saja karena 

ruangan tempat potong hanya terdapat 2 meja potong sedangkan 1 dress 

menggunakan minimal 3 bahan dalam pembuatannya. Bahan tidak bisa 

disiapkan bersama-sama juga disebabkan karena jumlah karyawan yang 

memadai untuk bisa membantu mempersiapkan beberapa bahan sekaligus. 

Faktor ketiga adalah lingkungan disbabkan karena lahan pabrik yang 

merupakan gabungan dari 3 perusahaan milik ibu dan kakak dari pimpinan 

perusahaan. Sehingga membuat keterbatasan ruang untuk bisa mempersiapkan 

kain lebih banyak dan lebih cepat.  

 

 

Gambar 4.10 Diagram Ishikawa CTQ Waiting Time 

Menunggu Proses Koreksi Pola 

CTQ ke-2 yang dominan terjadi pada waste waiting time adalah 

menunggu koreksi pola. Pada gambar 4.10 ditunjukan beberapa faktor 

penyebab dari menunggu koreksi pola yaitu faktor manusia,  metode, mesin dan 

material. Faktor manusia disebabkan karena pembuat pola yang tidak teliti dan 

kemudian membuat kesalahan dalam membuat pola. Pola dibuat dengan 

menggunakan program komputer dan tidak luput dari kesalahan operator dalam 
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mendesain pola yang sudah ada. Faktor selanjutnya adalah metode yang 

disebabkan karena metode pembuatan pola yang tidak memiliki job desk untuk 

mengecek pola selama pola dibuat sehingga harus dikoreksi saat sebelum 

pemotongan. Faktor ketiga adalah mesin yang disebabkan karena printer pola 

tidak bekerja maksimal sehingga hasil cetak pola ada yang tidak jelas. Hal itu 

dapat disebabkan karena tidak adanya proses maintenance pada printer pola. 

Faktor keempat adalah material dimana disebabkan karena tinta printer yang 

digunakan untuk mencetak pola rusak. Tinta printer dapat rusak dikarenakan 

suhu ruangan yang tidak menentu. Pada CV Nywan Garmindo tempat untuk 

mencetak pola adalah tempat yang memiliki AC sehingga ketika jam kerja suhu 

ruangan akan dingin. Namun diluar jam kerja suhu ruangan akan menjadi panas 

karena lokasi pabrik yang terletak pada daerah yang memiliki suhu cukup 

tinggi.  

 

 

Gambar 4.11 Diagram Ishikawa CTQ Waiting Time 

 Menunggu Proses Koreksi Nomor Size 
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Gambar 4.11 menunjukan beberapa faktor yang menyebabkan 

menunggu proses koreksi nomor size yaitu faktor manusia, metode, material, 

dan mesin. Hampir sama dengan menunggu koreksi pola, Faktor manusia 

disebabkan karena operator pembuat pola lupa memasukan nomor size pada 

pola. Begitu banyak pola yang dibuat tidak menutup kemungkinan operator lupa 

memberikan nomor size. Selain itu tidak ada orang yang bertugas melakukan 

cek pada setiap pola yang telah dibuat sebelum di cetak dan dibawa ke bagian 

potong. Faktor kedua adalah metode yang disebabkan karena metode 

pembuatan pola tidak memiliki jobdesk untuk mengecek setiap nomor size 

sebelum pola masuk ke divisi potong. Faktor mesin disebabkan oleh printer pola 

yang tidak bekerja secara maksimal dan mencetak pola yang tidak jelas 

sehingga perlu waktu bagi petugas seri untuk mengetahui size tiap pola yang 

sudah dipotong. Faktor material juga disebabkan karena tinta printer yang 

mungkin rusak karena perbedaan suhu ruangan yang telah dijelaskan pada CTQ 

menungg proses koreksi pola. Tinta printer yang rusak mengakibatkan nomor 

size tidak jelas sehingga harus dikoreksi terlebih dahulu.  
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4. Excessive Transportation 

 

Gambar 4.12 Diagram Ishikawa CTQ Excessive Transportation  

Frekuensi Perpindahan Material Berlebih 

Pada gambar 4.12 diperlihatkan beberapa faktor penyebab dari frekuensi 

perpindahan material yang berlebihan yaitu faktor metode dan faktor 

lingkungan. Faktor metode disebabkan oleh metode perpindahan material yang 

dilakukan secara bolak-balik. Hal ini muncul dikarenakan material yang 

dibutuhkan untuk membuat 1 lot produksi dress banyak karena lot produksi 

selalu dalam jumlah yang besar. Selain itu metode pemindahan juga 

menggunakan tenaga manusia karena tidak ada alat angkut  untuk 

mempermudah proses angkut. Hal ini dikarenakan keterbatasan dana untuk 

membeli alat angkut serta keterbatasan tempat untuk bisa mengoperasikan alat 

angkut untuk menjadi media perpindahan material. Faktor kedua adalah 

lingkungan yang disebabkan oleh jarak setiap tempat produksi yang berjauhan 

karena lahan pabrik yang jadi satu dengan perusahaan keluarga yakni milik ibu 

dan kakak dari pimpinan perusahaan. Sehingga harus berbagi tempat produksi.  
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5. Excessive Inventories 

 
 

Gambar 4.13 Diagram Ishikawa CTQ Excessive Inventories 

 Penumpukan Barang Jadi Yang Belum Terjual 

 

Pada gambar 4.13 digambarkan faktor penyebab terjadinya 

penumpukan barang jadi yang belum terjual yaitu dari faktor metode. Metode 

yang menyebabkan CTQ ini terjadi sama dengan metode yang menyebabakan 

waste berupa overproduction karena dari overproduction maka munculah 

penumpukan barang jadi yang belum terjual. Perusahaan menentukan jumlah 

produksi dengan melihat desain dan model dari dress yang akan diproduksi dan 

tidak dengan proyeksi penjualan. Selain itu metode produksi yang sifatnya make 

to stock menuntut perusahaan untuk memproduksi dress dalam jumlah besar 

dan dianggap sebagai stock untuk bulan kedepan. Produk yang diproduksi bulan 

Mei merupakan stock sampai bulan juni, dan seterusnya. Lalu yang ketiga 

karena metode order yang pada dasarnya memiliki sifat yang musiman. Maka 

pada bulan-bulan yang tidak ada momen banyak pesanan akan mengakibatkan 

penumpukan barang jadi .  
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6. Unnecessary Motion 

 

Gambar 4.14 Diagram Ishikawa CTQ Unnecessary Motion 

Gerakan Perpindahan Material Bahan Baku Yang Tidak Perlu Pada Tahap 

Jahit 

Gambar 4.14 menggambarkan faktor penyebab munculnya gerakan 

perpindahan material bahan baku yang tidak perlu pada tahap jahit yaitu dari 

faktor manusia, metode dan mesin. Faktor manusia disebabkan karena 

banyaknya jumlah penjahit dan penjahit terbiasa pada satu mesin jahit saja. 

Yang dimaksud disini CMT line menggunakan banyak penjahit untuk menjahit 

1 dress. Setiap penjahit memiliki jobdesk masing-masing seperti menyatukan 

kerah, menjahit furing, obras, dan sebagainya. Semakin banyak penjahit maka 

tahapan akan semakin dipecah dan gerakan mengoper material akan sering 

terjadi dalam proses jahit. Posisi mesin jahit yang sudah ditentukan tidak dapat 

dipindah dengan mudah maka dari itu penempatan penjahit akan selalu tetap 

pada mesin jahitnya masing-masing sehingga ketika alur pekerjaan berubah 

maka dapat memberikan dampak tambahan dalam perpindahan material karena 

material bisa saja dipindahkan tidak sesuai alur sebelumnya.  Faktor metode 

disebabkan karena sistem kerja Line yang menggunakan banyak penjahit dan 
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mengakibatkan banyaknya pergerakan perpindahan material. Metode 

pengaturan alur penjahit juga belum terlalu efisien meskipun sudah 

dikelompokan sesuai job seperti obras, jahit, pasang ornamen, pasang furing, 

dan sebagainya. Namun penempatannya masih memiliki jarak yang membuat 

munculnya gerakan yang seharusnya bisa dikurangi. Hal ini disebabkan karena 

terbatasnya ruang jahit  untuk bisa mengatur tempat supaya lebih efisien. Faktor 

ketiga adalah mesin yang disebabkan karena perbedaan fungsi tiap mesin. Ada 

mesin untuk jahit, ada mesin untuk obras, dan sebagainya. Perbedaan fungsi 

membuat tiap bagian dress harus dikerjakan dengan mesin yang berbeda beda 

sehingga muncul pergerakan perpindahan material. Selain itu standard performa 

tiap mesin berbeda. Hal ini berhubungan dengan penjahit yang mengoperasikan 

mesin. Seperti yang sudah dijelaskan tiap penjahit sudah terbiasa pada mesin 

tertentu sehingga ketika posisi penjahit dipindahkan bisa saja mengurangi 

performa penjahit dan dapat menimbulkan kesalahan dalam proses menjahit. 

Karena posisi penjahit yang tidak dipindahkan maka apabila ada perubahan alur 

maka gerakan perpindahan material mungkin akan berubah dan bisa lebih jauh 

atau bisa juga lebih dekat.  
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7. Excessive Processing 

 

 

Gambar 4.15 Diagram Ishikawa CTQ Excessive Processing  

 Proses Permak dress yang defect 

Pada gambar 4.15 dapat dilihat faktor yang menyebabkan munculnya 

proses permak dress yang mengalami defect yaitu faktor manusia, metode, dan 

material. Dilihat dari faktor manusia disebabkan karena penjahit melakukan 

kesalahan yang kemudian terdeteksi saat proses QC. Setelah melalui proses QC 

semua produk yang defect akan dikembalikan kepada proses jahit dan akan 

dikerjakan ulang. Faktor metode disebabkan karena metode jahit yang salah 

yang berupa jahitan salah, ataupun obras yang salah. Dari jahitan dan obras 

salah contohnya salah jahit label, jahitan yang jebol, obras jebol dan sebagainya 

seperti pada CTQ yang teridentifikasi pada waste defect. Faktor material dapat  

dillihat dari segi material yang digunakan dan biasa mengalami defect sehingga 

harus mendapatkan proses permak yaitu karena adanya kain rusak, resleting, 

rusak, benang tidak kuat atau rusak, kain yang kotor, dan warna kain luntur.   
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4.3.3.2 Analisis Minimasi Waste  

Selanjutnya adalah menganalisis minimasi waste dari setiap penyebab pada 

CTQ yang sudah dianalisis menggunakan diagram ishikawa sebelumnya. Analisis 

minimasi waste akan menggunakan tabel Failure Mode and Effect Analysis 

(FMEA) untuk mengetahui apa saja rancangan minimasi waste yang dapat 

dilakukan CV Nywan Garmindo. Berikut merupakan hasil analisis dengan 

menggunakan tabel Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) : 
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Tabel 4.26 

Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 
Waste CTQ Penyebab Waste Rancangan Minimasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Defect 

 

 

 

 

 

Jahitan rusak 

Penjahit kurang terlatih, yang kemudian melakukan 

mengakibatkan penjahit kurang terampil dalam 

menjahit material.  

Memberikan pelatihan pada penjahit yang 

sering melakukan kesalahan atau masih baru, 

serta mengawasi kinerja setiap penjahit 

Tidak adanya maintenance mesin jahit sehingga 

mesin mengalami eror dan proses jahit bisa saja 

terhambat ditengah proses sehingga jahitan tidak 

kuat.  

Melakukan pengecekan pada mesin jahit yang 

mengalami trouble saat proses penjahitan dan 

rutin melakukan maintenance pada mesin jahit.  

Penjahit melakukan kesalahan dalam menjahit 

seperti menjahit kain terlalu pinggir kain sehingga 

kain tidak terjahit dengan sempurna dan akhirnya 

rusak.  

Melakukan pengecekan terhadap setiap 

penjahit dan membuat standard operation 

procedure tentang bagaimana menjahit yang 

baik dan benar. ( untuk setiap tahapan jahit ) 

Kualitas benang jahit yang kurang bagus sehingga 

benang yang digunakan putus 

Mengecek kualitas benang dan mengganti 

benang apabila memang terbukti benang 

kurang kuat.  

 

 

 

 

Resleting 

tidak rapat 

 

Keterampilan penjahit yang kurang dalam 

memasang resleting 

Melakukan seleksi pada penjahit-penjahit yang 

punya keterampilan lebih dalam memasang 

resleting dan lalu akan ditempatkan pada 

bagian pemasangan resleting.  

Pemasangan resleting adalah tahap dengan tingkat 

kesulitan yang cukup tinggi dan memakan waktu 

lama, sehingga sering terjadi antrian material dan 

mengakibatkan kemungkinan resleting  tidak 

terjahit dengan sempurna karena banyak tumpukan 

material.  

 

Menambah jumlah penjahit untuk bagian 

pemasangan resleting sehingga tumpukan 

material tidak terlalu banyak disetiap penjahit.  

Resleting rusak sejak dari supplier namun tidak 

dicek karena antrian material yang banyak. 

Memastikan penjahit melakukan pengecekan 

pada resleting sebelum memasang pada dress  
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Waste CTQ Penyebab Waste Rancangan Minimasi 

 

 

 

 

 

Overproduction 

 

 

 

Persediaan 

barang jadi 

lebih banyak 

dari pada 

penjualan 

Penentuan jumlah produksi diputuskan oleh 

pimpinan perusahan dan tidak berlandaskan 

proyeksi penjualan, melainkan tergantung dari 

desain dan model.  

Menentukan jumlah produksi dengan 

menggunakan proyeksi penjualan. Melihat 

catatan penjualan pada setiap bulan dan 

memperkirakan jumlah produksi sesuai dengan 

catatan penjualan yang sudah dimiliki 

Sistem produksi make to stock sehingga selalu 

diproduksi secara terus menerus.  

Mencatat dan mencari pelanggan tetap 

sehingga dapat beralih menjadi sistem make to 

order  

Tingkat penjualan sifatnya musiman tergantung 

adanya momen-momen seperti lebaran, natal, imlek, 

dan lain-lain baru mendapat jumlah penjualan yang 

tinggi.  

 

Mengurangi jumlah produksi ketika tidak 

sedang pada momen-momen penting.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menunggu 

persiapan 

kain 

Bahan baku kain berukuran besar sehingga sulit 

dipersiapkan dengan cepat dan harus disiapkan 

dengan hati-hati agar tidak membuat kain rusak. 

Menambah jumlah karyawan untuk membantu 

persiapan kain agar dapat dipersiapkan dengan 

lebih cepat 

Kain disiapkan per 1 jenis karena keterbatasan 

tenaga untuk mempersiapkan kain dan tempat 

persiapan kain.   

Mempersiapkan kain per 2 jenis secara 

bersamaan karena tempat yang ada tersedia 2 

meja besar untuk mempersiapkan kain.  

Keterbatasan tempat untuk mempersiapkan banyak 

bahan sekaligus untuk mempersingkat waktu  

Melakukan perubahan layout pabrik untuk 

mengefisienkan tempat dan waktu 

 

 

 

 

 

Menunggu 

proses 

koreksi pola 

Pembuat pola tidak teliti dan tidak membuat pola 

dengan benar seperti masih ada garis pola yang tidak 

tergambar.  

Memastikan desain pola sudah benar-benar 

bagus dari ketika pola dibuat menggunakan 

komputer.  

 

Metode pembuatan pola yang tidak efisien dimana 

tidak ada pengecekan pola saat proses pembuatan 

pola. 

Selalu diadakan pengecekan pola saat pola 

sedang dibuat karena pembuatan pola tidak 

begitu memakan waktu lama sehingga efisien 

untuk melakukan inspeksi sebelum masuk ke 

divisi potong 
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Waste CTQ Penyebab Waste Rancangan Minimasi 

 

 

 

 

Waiting Time 

 

Performa printer pola kurang baik karena tidak ada 

maintence printer pola 

Melakukan pengecekan pada printer pola dan 

memastikan kinerja printer pola berjalan 

dengan baik 

Melakukan maintenance secara berkala pada 

printer pola 

 

Tinta printer rusak karena suhu udara yang tidak 

menentu 

Selalu melakukan pengecekan tinta printer 

pola sebelum pola dicetak dan apabila ada 

bagian pola yang masih tidak jelas segera 

lakukan inspeksi pada pola sebelum pola 

masuk ke divisi potong. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menunggu 

proses 

koreksi 

nomor size 

Pembuat pola lupa memasukan nomor size saat 

proses pembuatan pola menggunakan program 

komputer dan tidak ada pengecekan sebelum pola 

dicetak. 

Memastikan semua nomor size sudah benar-

benar tertulis dari ketika pola dibuat 

menggunakan komputer. (inspeksi saat proses 

pembuatan pola) 

 

Metode pembuatan pola yang salah dimana, nomor 

pola tidak dicek sebelum masuk kedivisi jahit.  

Selalu diadakan pengecekan pola saat pola 

sedang dibuat karena pembuatan pola tidak 

begitu memakan waktu lama sehingga efisien 

untuk melakukan inspeksi sebelum masuk ke 

divisi potong 

 

Performa printer pola kurang baik karena tidak ada 

maintence printer pola 

Melakukan pengecekan pada printer pola dan 

memastikan kinerja printer pola berjalan 

dengan baik 

Melakukan maintenance secara berkala pada 

printer pola 

Tinta printer rusak karena suhu udara yang tidak 

menentu 

Selalu melakukan pengecekan tinta printer 

pola sebelum pola dicetak dan apabila ada 

bagian pola yang masih tidak jelas segera 

lakukan inspeksi pada pola sebelum pola 

masuk ke divisi potong. 
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Excenssive 

Transportation 

 

 

 

Frekuensi 

perpindahan 

material 

berlebih 

 

 

Jumlah produksi dalam lot yang besar sehingga 

material yang dibutuhkan banyak dan harus 

diangkut secara bolak-balik saat proses perpindahan 

material (Gudang bahan baku menuju  Potong, Seri 

menuju jahit, Jahit menuju QC ) 

Mengurangi lot produksi dan disesuaikan 

dengan proyeksi penjualan setiap bulan agar 

tidak terlalu banyak pada bulan-bulan dimana 

sepi pesanan.  

Apabila memungkinkan menyediakan alat 

bantu angkut seperti troly atau semacamnya 

yang tidak terlalu besar untuk membantu 

proses angkut supaya bisa menambah 

kapasitas angkut dan mempersingkat waktu. 

Jarak antar tempat produksi saling berjauhan dan 

terpencar-pencar karena satu lokasi dengan 

perusahaan ibu dan kakak pimpinan perusahaan. 

Melakukan perubahan layout pabrik untuk 

mengefisienkan tempat dan waktu 

 

 

 

 

Unnecessary 

Inventories 

 

 

 

Penumpukan 

barang jadi 

yang belum 

terjual 

Penentuan jumlah produksi diputuskan oleh 

pimpinan perusahan dan tidak berlandaskan 

proyeksi penjualan, melainkan tergantung dari 

desain dan model.  

Menentukan jumlah produksi dengan 

menggunakan proyeksi penjualan. Melihat 

catatan penjualan pada setiap bulan dan 

memperkirakan jumlah produksi sesuai dengan 

catatan penjualan yang sudah dimiliki 

Sistem produksi make to stock sehingga selalu 

diproduksi secara terus menerus.  

Mencatat dan mencari pelanggan tetap 

sehingga dapat beralih menjadi sistem make to 

order  

Tingkat penjualan sifatnya musiman tergantung 

adanya momen-momen seperti lebaran, natal, imlek, 

dan lain-lain baru mendapat jumlah penjualan yang 

tinggi.  

 

Mengurangi jumlah produksi ketika tidak 

sedang pada momen-momen penting.  

 

 

 

 

 

Gerakan 

perpindahan 

material 

 

 

Memperhitungkan ulang jumlah penjahit untuk 

CMT Line dan menyesuaikan dengan tingkat 

kesulitan tiap tahap misalnya untuk memasang 

furing merupakan langkah yang mudah maka 



 
 

91 
 

Waste CTQ Penyebab Waste Rancangan Minimasi 

Unnecessary Motion bahan baku 

yang tidak 

perlu pada 

tahap jahit 

Banyaknya jumlah penjahit menambah frekuensi 

perpindahan material dan gerakan yang tidak perlu 

selama proses jahit.  

cukup 2 orang saja, lalu memasang resleting 

tahap yang cukup sulit ditambah jumlah 

penjahitnya supaya setiap ada perpindahan 

material antrian material tidak banyak 

menumpuk pada tahap yang punya tingkat 

kesulitan tinggi 

Sistem kerja CMT line dimana 1 dress dikerjakan 

lebih dari 1 penjahit namun dengan alur penjahit 

yang masih belum efisien. 

Melakukan pengaturan ulang alur penjahit dan 

disesuaikan dengan tahap-tahap penjahitan 

dengan menempatkan mesin jahit saling 

berdekatan sesuai dengan urutan tahapannya.  

 

Standard performa dan guna tiap mesin berbeda dan 

setiap penjahit akan turun performa nya apabila 

menggunakan mesin jahit yang berbeda 

Melakukan maintenance pada mesin jahit yang 

dimiliki dan menyamakan performa mesin 

jahit sehingga setiap penjahit dapat 

dipindahkan posisinya dimanapun untuk bisa 

membuat alur jahit selalu efisien 

 

 

 

 

Excessive Processing 

 

 

 

Proses 

permak dress 

yang defect 

Penjahit melakukan kesalahan  Melakukan pelatihan pada penjahit yang sering 

melakukan kesalahan agar bisa meningkatkan 

keterampilan jahit dan mengurangi tingkat 

kesalahan. 

Metode jahit dan obras salah dan menghasilkan 

produk defect yang harus dipermak 

Melakukan pengecekan rutin setiap 1 jam pada 

produk setengah jadi yang sedang di jahit 

untuk bisa langsung mendeteksi kesalahan 

sebelum semua bahan jadi menjadi dress. 

Bahan material untuk membuat dress rusak sejak 

dari supplier ( kain rusak, resleting rusak, benang 

rusak, warna kain luntur, kain kotor ) 

Memastikan tiap penjahit untuk melakukan 

pengecekan pada material sebelum dijahit 

sehingga dapat meminimalisir defect karena 

kerusakan material.  

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2017
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4.3.4  Improve 

Improve merupakan langkah memberikan rancangan minimasi waste dari 

hasil Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). Setiap rancangan minimasi dicatat 

dalam tabel dibawah ini :  

Tabel 4.27  

Tabel Rancangan Minimasi Waste 

No Rancangan Minimasi Waste 

1 Memberikan pelatihan pada penjahit yang sering melakukan kesalahan atau 

masih baru, serta mengawasi kinerja setiap penjahit 

2 Melakukan pengecekan pada mesin jahit yang mengalami trouble saat proses 

penjahitan dan rutin melakukan maintenance pada mesin jahit.  

 

3 

Melakukan pengecekan terhadap setiap penjahit dan membuat standard 

operation procedure tentang bagaimana menjahit yang baik dan benar. ( 

untuk setiap tahapan jahit ) 

4 Mengecek kualitas benang dan mengganti benang apabila memang terbukti 

benang kurang kuat.  

 

5 

Melakukan seleksi pada penjahit-penjahit yang punya keterampilan lebih 

dalam memasang resleting dan lalu akan ditempatkan pada bagian 

pemasangan resleting.  

6 Menambah jumlah penjahit untuk bagian pemasangan resleting sehingga 

tumpukan material tidak terlalu banyak disetiap penjahit.  

7 Memastikan penjahit melakukan pengecekan pada resleting sebelum 

memasang pada dress  

 

8 

Menentukan jumlah produksi dengan menggunakan proyeksi penjualan. 

Melihat catatan penjualan pada setiap bulan dan memperkirakan jumlah 

produksi sesuai dengan catatan penjualan yang sudah dimiliki 

9 Mencatat dan mencari pelanggan tetap sehingga dapat beralih menjadi sistem 

make to order  

10 Mengurangi jumlah produksi ketika tidak sedang pada momen-momen 

penting.  

11 Menambah jumlah karyawan untuk membantu persiapan kain agar dapat 

dipersiapkan dengan lebih cepat 

12 Mempersiapkan kain per 2 jenis secara bersamaan karena tempat yang ada 

tersedia 2 meja besar untuk mempersiapkan kain.  

13 Melakukan perubahan layout pabrik untuk mengefisienkan tempat dan waktu 

14 Memastikan desain pola sudah benar-benar bagus dari ketika pola dibuat 

menggunakan komputer.  

 

15 

Selalu diadakan pengecekan pola saat pola sedang dibuat karena pembuatan 

pola tidak begitu memakan waktu lama sehingga efisien untuk melakukan 

inspeksi sebelum masuk ke divisi potong 

16 Melakukan pengecekan pada printer pola dan memastikan kinerja printer 

pola berjalan dengan baik 

17 Melakukan maintenance secara berkala pada printer pola 
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No Rancangan Minimasi Waste 

 

18 

Selalu melakukan pengecekan tinta printer pola sebelum pola dicetak dan 

apabila ada bagian pola yang masih tidak jelas segera lakukan inspeksi pada 

pola sebelum pola masuk ke divisi potong. 

19 Memastikan semua nomor size sudah benar-benar tertulis dari ketika pola 

dibuat menggunakan komputer. (inspeksi saat proses pembuatan pola) 

 

20 

Selalu diadakan pengecekan pola saat pola sedang dibuat karena pembuatan 

pola tidak begitu memakan waktu lama sehingga efisien untuk melakukan 

inspeksi sebelum masuk ke divisi potong 

21 Melakukan pengecekan pada printer pola dan memastikan kinerja printer 

pola berjalan dengan baik 

22 Melakukan maintenance secara berkala pada printer pola 

 

23 

Selalu melakukan pengecekan tinta printer pola sebelum pola dicetak dan 

apabila ada bagian pola yang masih tidak jelas segera lakukan inspeksi pada 

pola sebelum pola masuk ke divisi potong. 

24 Mengurangi lot produksi dan disesuaikan dengan proyeksi penjualan setiap 

bulan agar tidak terlalu banyak pada bulan-bulan dimana sepi pesanan.  

 

25 

Apabila memungkinkan menyediakan alat bantu angkut seperti troly atau 

semacamnya yang tidak terlalu besar untuk membantu proses angkut supaya 

bisa menambah kapasitas angkut dan mempersingkat waktu. 

26 Melakukan perubahan layout pabrik untuk mengefisienkan tempat dan waktu 

 

27 

Menentukan jumlah produksi dengan menggunakan proyeksi penjualan. 

Melihat catatan penjualan pada setiap bulan dan memperkirakan jumlah 

produksi sesuai dengan catatan penjualan yang sudah dimiliki 

28 Mencatat dan mencari pelanggan tetap sehingga dapat beralih menjadi sistem 

make to order  

29 Mengurangi jumlah produksi ketika tidak sedang pada momen-momen 

penting.  

 

 

30 

Memperhitungkan ulang jumlah penjahit untuk CMT Line dan menyesuaikan 

dengan tingkat kesulitan tiap tahap misalnya untuk memasang furing 

merupakan langkah yang mudah maka cukup 2 orang saja, lalu memasang 

resleting tahap yang cukup sulit ditambah jumlah penjahitnya supaya setiap 

ada perpindahan material antrian material tidak banyak menumpuk pada 

tahap yang punya tingkat kesulitan tinggi 

 

31 

Melakukan pengaturan ulang alur penjahit dan disesuaikan dengan tahap-

tahap penjahitan dengan menempatkan mesin jahit saling berdekatan sesuai 

dengan urutan tahapannya.  

 

32 

Melakukan maintenance pada mesin jahit yang dimiliki dan menyamakan 

performa mesin jahit sehingga setiap penjahit dapat dipindahkan posisinya 

dimanapun untuk bisa membuat alur jahit selalu efisien 

33 Melakukan pelatihan pada penjahit yang sering melakukan kesalahan agar 

bisa meningkatkan keterampilan jahit dan mengurangi tingkat kesalahan. 

 

34 

Melakukan pengecekan rutin setiap 1 jam pada produk setengah jadi yang 

sedang di jahit untuk bisa langsung mendeteksi kesalahan sebelum semua 

bahan jadi menjadi dress. 

 

35 

Memastikan tiap penjahit untuk melakukan pengecekan pada material 

sebelum dijahit sehingga dapat meminimalisir defect karena kerusakan 

material.  

 Sumber : Data Primer yang Diolah, 2017 


