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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1. Sejarah Perusahaan 

Penelitian ini mengambil objek yaitu sebuah industri rumahan (Home 

Industry) yang bergerak pada industri konfeksi bernama Monica 

Collection. Monica Collection berlokasi di Jl. Puri Anjasmoro B2/5 

Tawangsari, Semarang Barat, Kota Semarang. Monica Collection sendiri 

menghasilkan bermacam-macam produk mulai dari bedding (sprei, bed 

cover, sarung bantal dan guling), perlengkapan bayi (Gendongan, kasur, 

selimut, tas, dll), dan gorden. Home Industry ini mulai melakukan 

produksi pada tahun 2000 saat pemilik memutuskan untuk berhenti 

bekerja sebagai sekretaris karena memiliki seorang anak dan kemudian 

memutuskan untuk membuka usaha ini. Saat memulai usaha Monica 

Collection ini bertempat di rumah pemilik dengan karyawan yaitu 

pembantu rumah tangga dari pemilik sendiri. 

Setelah kurang lebih 12 tahun produknya mulai dikenal dan 

mendapatkan banyak pesanan, akhirnya Monica Collection ini pindah ke 

lokasi sekarang untuk meningkatkan produksi dengan mengerjakan 15 

karyawan. Monica Collection ini memiliki sistem produksi Made by Order 

sehingga Monica Collection akan melakukan aktivitas produksi ketika 

adanya permintaan atau pemesanan dari customer mereka.
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4.1.2. Struktur Organisasi Perusahaan Monica Collection  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perusahaan Monica Collection 

 

4.1.3. Proses Produksi produk gendongan samping  

Meliputi beberapa langkah yaitu: 

1. Pengambilan Bahan Baku  

Bahan baku di ambil dari gudang. Biasanya jenis kain yang 

digunakan dalam pembuatan knit jersey dari campuran katun 

dengan lycra. Kain tersebut dipilih karen jenis kainnya yang 

kokoh dan aman untuk menggendong bayi 

2. Pembentukan pola (Pattern Maker) 

Pembentukan pola dibuat sesuai dengan pesanana konsumen 

berdasarkan ukuran. Agar semua pola memiliki ukuran yang 

sama pemilik menggunakan mal cetakan saat menggambar 

pola. Pola dibuat dengan ukuran 60x70cm² untuk badan dan 

untuk lengan 18x65cm².  Durasi yang dibutuhkan untuk 

pembuatan pola adalah 10 menit. 

 

Pemilik Perushaan  

Operator 

Potong 

Operator 

Obras 
Operator Jahit Operator 

Finishing 
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Gambar 4. 2 

Pembentukan Pola Gendongan Samping 

 

3. Pemotongan Bahan (Cutting)  

Kain yang sudah dipola kemudian di potong secara manual 

mengikuti pola. Pemotongan pola biasanya di lakukan 2-3 

orang dengan durasi waktu selama 5 menit. 

 

4. Penjahitan/Perakitan (Sewing) 

Potongan kain kemudian di jahit menggunakan mesin mesin 

regular sesuai dengan keperluan.  

 

Gambar 4. 3 

 Penjahitan Gendongan Samping 

 

 

 

 

 



49 
 

 
 

5. Pengisian Dakron lapis 

Kemudian kain yang sudah di jahit diberi dakron lapis bagian 

dalam antara kain luar dan kain dalam. Hal ini di tujukan agar 

tas terasa empuk dan nyaman saat dipakai. 

 

Gambar 4. 4 

Pengisian Dakron Lapis Gendongan Samping 

 

6. Penjahitan (sewing) 

Gendongan yang sudah diisi dakron lapis kemudian di jahit lagi 

untuk menutup lubang yang difungsikan mengisi dakron 

 

Gambar 4. 5 

Penjahitan Gendongan Samping 

 

7. Finishing 

Tahap finishing terdiri dari pemasangan ring untuk mengaikan 

kain 

8. Quality Control 

Tahap pengecekan dilakukan guna sebelum barang dikirim, 

barang memiliki kualitas yang baik. 
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4.2. Analisis Six Sigma 

4.2.1. Define 

Dalam tahap ini dilakukan untuk mendifinisikan masalah produk 

gendongan samping yang ada pada Perusahaan Monica Collection 

dengan melakukan perhitungan presentase produk cacat selama 

bulan Januari dan Febuari 2019. Berikut adalah data jumlah 

produksi, jumlah produk cacat, presentase produk cacat selama 

bulan bulan Januari dan Febuari 2019 . 

Tabel 4.1 

Data Jumlah Produksi, Jumlah Produk Cacat, dan Persentase Produk Cacat 

Produk Gendongan Samping pada Perusahaan Monica Collection Bulan 

Januari 2019 

Data Bulan Januari 

Periode 

Pengamatan 

Jumlah 

Produksi 

Jumlah Produk 

Cacat 

Persentase Produk 

Cacat 

Minggu I 35 4 11% 

Minggu II 20 2 10% 

Minggu II 25 3 12% 

Minggu IV 30 3 10% 

 

110 12 11% 

Sumber : Data Sekunder yang diolah (2019) 

 

Tabel 4. 2 

Data Jumlah Produksi, Jumlah Produk Cacat, dan Persentase Produk Cacat 

Produk Gendongan Samping pada Perusahaan Monica Collection Bulan 

Febuari 2019 

Data Bulan Febuari 

Periode 

Pengamatan 

Jumlah 

Produksi 

Jumlah Cacat 

Produk 

Presentase Produk 

Cacat 

Minggu I 30 4 13% 

Minggu II 45 6 13% 

Minggu II 25 3 12% 
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Data Bulan Febuari 

Periode 

Pengamatan 

Jumlah 

Produksi 

Jumlah Cacat 

Produk 

Presentase Produk 

Cacat 

Minggu IV 40 5 13% 

  140 18 13% 

Sumber : Data Sekunder yang diolah (2019) 

 

 Ada beberapa hal yang perlu didefinisikan dalam tahap define ini yaitu : 

a. Mendifinisikan masalah. Masalah yang terjadi di dalam perusahaan 

Monica Collection adalah dimana tingkat persentase produk cacat 

gendongan samping pada bulan Januari mencapai 11% dan pada 

bulan Febuari persentase cacat produk mencapai 13% dan telah 

melebihi batas toleransi yang telah ditetapkan oleh perusahaan 

Monica Collection sebesar 9%. Oleh karena itu perlu adanya 

proyek six sigma mengenai masalah tersebut. 

b. Mendifinisikan peran dan tanggung jawab orang-orang yang 

terlibat. Dalam proyek six sigma ini orang- orang yang 

bertanggung jawab antara lain : 

1) Dewan Kepemimpinan:  

Dalam melihat struktur organisasi yang ada dalam posisi ini 

adalah pemilik perusahaan. Peran dari dewan 

kepemimpinan untuk menentukan arah dan tujuan 

peningkatan kualitas dalam pemilihan proyek six sigma 

pada perusahaan Monica Collection. Tujuan dari 

peningkatan kualitas adalah untuk fokus mengurangi 

produk cacat pada gendongan samping yang melebihi batas 

toleransi yang telah ditetapkan oleh perusahaan yaitu 9%. 

Peran laiinya dari kepala produksi adalah untuk melakukan 

evaluasi apakah proyek six sigma  sudah sesuai dengan 

tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. 
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2) Black Belts  

Posisi ini ditugaskan kepada bagian operator potong, obras, 

dan jahit. Dalam pengendalian kualitas dengan metode Six 

Sigma memiliki peran dan tanggung jawab dalam 

mengahasilkan produk yang berkualitas. Produk gendongan 

samping yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan. Dalam Six Sigma peran operator potong, obras, 

dan jahit memiliki peran yang langsung dilatih oleh pemilik 

perusahaan dan peran nya langsung berpengaruh terhadap 

kepuasaan konsumen dan produkivitas perusahaan. 

 

3) Anggota Team :  

Peran Operator Packging  adalah mendukung dan  

melaksanakan sesuai dengan perencanaan pengendalian 

Kualitas dengan Six Sigma sehingga metode tersebut dapat 

berhasil dilakukan di dalam perusahaan. 

c. Menentukan kebutuhan pelatihan dari orang-orang yang terlibat 

dalam proyek Six Sigma 

Tabel 4. 3 

Jenis Pelatihan dan Pihak- Pihak yang Terlibat Dalam Pelatihan Six Sigma 

No Jenis Pelatihan Peserta Pelatihan 

1 Memberikan pengetahuan mengenai 

manfaat dari penggunaan metode six sigma 

yang berguna untuk peningkatan kualitas 

produk hal ini berarti six sigma berfungsi 

dalam meningkatan kualitas produk 

sehingga produk cacat yang dihasilkan pada 

Perusahaan Monica Collection meliputi : 

produk gendongan samping yang 

penyambungan lengannya baik dan tidak 

mudah lepas,  jahitan ring yang kuat, desain 

Dewan Kepemimpinan, 

Black Belt, Anggota tim 
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No Jenis Pelatihan Peserta Pelatihan 

produk yang bagus, jahitan benang yang 

tidak mudah lepas, dan dakron yang tidak 

keluar dari gendongan. 

2 Mengontrol dan mengawasi proses produksi 

apakah sudah bekerja sesuai dengan standar 

yang ada atau belum meliputi pengontrolan 

mesin jahit, pada setiap tahapan prose 

produksi gendongan samping sudah sesuai 

atau tidak, penjagaan kebersihan 

lingkungan, dan ketelitian dalam 

melakukan quality control 

Black Belt, anggota tim 

Sumber : Data Primer yang diolah (2019) 

d. Mendifinisikan proses kunci pada Perusahaan Monica Collection, 

yaitu : 

1) Supplier : Pemasok dalam Negeri  

2) Input : Bahan baku berupa kain katun, benang, ring, dakron 

lapis 

3) Proces : Proses input bahan baku menjadi gendongan 

samping (Pengambilan Bahan Baku,  Pembentukan pola, 

Pemotongan Bahan, Penjahitan/Perakitan, Pengisian 

Dakron lapis, Finishing, Quality Control) 

4) Output : Gendongan Samping 

5) Costumer : Dalam Negeri  

e. Pemilihan kebutuhan spesifik pelanggan. Kebutuhan spesifik 

pelanggan produk gendongan samping Perusahaan Monica 

Collection adalah berupa produk gendongan samping yang 

penyambungan lengannya baik dan tidak mudah lepas,  Jahitan 

ring yang kuat, Kain tidak kotor, Obras yang tidak miring dan rapi, 

dan Dakron yang tidak keluar dari gendongan. 
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f. Mendifinisikan pertanyaan tujuan. Tujuan perancangan 

pengendalian kualitas pada produk gendongan samping pada 

perusahaan Monica Collection adalah untuk mengurangi produk 

cacat gendongan samping secara keseluruhan sehingga tidak 

melebihi batas toleransi yang telah ditetapkan oleh Perusahaan 

Monica Collection sehingga dapat meningkatkan keuntungan bagi 

perusahaan. 

 

4.2.2. Measure 

Tahap measure adalah mengukur tingkat kecacatan produk dengan 

beberapa langkah yaitu : 

a. Menentapkan karakteristik kualitas kunci (CTQ) yang terkait 

dengan kebutuhan spesifik pelanggan pada produk gendongan 

samping Perusahaan Monica Collection. Karakteristik 

kualitas kunci yang tidak diinginkan konsumen tersebut 

berupa :  

 

 

 

 

 

 

1. Penyambungan lengannya tidak baik dan dan mudah 

lepas. Hasil penyambungan lengan yang tidak kuat dapat 

membuat gendongan berbahaya untuk konsumen 
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Gambar 4.6 Penyambungan Lengan 

 

2. Jahitan ring yang tidak kuat 

Pada penjahitan ring adalah proses untuk menyatukan ring 

dengan gendongan samping. Jenis cacat ini juga 

membahayakan bagi konsumen karena jika jahitan tidak 

kuat ring akan mudah lepas.  

 

Gambar 4.7 Jahitan Ring Tidak Kuat 

 

 

 

3.  Kain kotor 

Kain kotor pada gendongan samping berupa kain yang 

memiliki noda kotor  
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Gambar 4. 8 Kain Kotor 

 

4. Jahitan benang tidak rapi / miring 

Jahitan miring tidak rapi jenis cacat yang tidak diinginkan 

oleh konsumen. 

   

Gambar 4.9 Jahitan yang Tidak Rapi 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Dakron yang keluar dari gendongan. 

Dakron yang keluar dari gendongan samping jenis cacat 

yang tidak diinginkan konsumen 
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  Gambar 4.10 Dakron Keluar 

 

Tabel 4. 4  

Critical to Quality gendongan samping Perusahaan Monica Collection 

Januari & Febuari 

Minggu Jumlah 

Produksi 

Jumlah 

Produk 

Cacat 

Karakteristik CTQ (Critical To Quality) 

Penyamb

ungan 

lengan 

Kurang 

Baik 

Jahitan 

Ring 

Tidak 

Kuat 

Kain 

Kotor 

Jahitan 

Miring 

Dakron 

Mudah 

Keluar 

I 35 4 2 0 0 2 0 

II 20 2 0 0 1 0 1 

III 25 3 0 2 0 0 1 

IV 30 3 0 0 0 3 0 

V 30 4 0 3 0 0 1 

VI 45 6 3 2 1 0 0 

VII 25 3 3 0 0 0 0 

VIII 40 5 2 3 0 0 0 

Jumlah 250 30 10 10 2 5 3 

Rata-

Rata 

 

31.25 

 

3.75 

 

1.25 

 

1.25 

 

0.25 

 

0.625 

 

0.375 

Sumber : Data sekunder yang diolah (2019) 

b. Mengembangkan Rencana Penumpulan Data 

Rencana pengumpulan data dilakukan dengan mengamati 

seluruh proses produksi pada perusahaan Monica 
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Collection. Pada hasil akhir kualitas dapat dilakukan 

perbandingan dengan spesifikasi yang dipesan oleh 

konsumen dan seluruh spesifikasi kualitas gendongan 

samping yang diharapkan oleh konsumen 

c. Pengukuran baseline kinerja untuk mengetahui sejauh mana 

produk yang dihasilkan memenuhi kebutuhan spesifik 

pelanggan. Untuk mengukur baseline kinerja menggunakan 

perhitungan DPMO dan nilai sigma. Perhitungan DPMO dan 

nilai sigma pada produk gendongan samping Perusahaan 

Monica Collection pada bulan Januari dan Febuari sebagai 

berikut : 

 

Tabel 4. 5  

DPMO dan Nilai Sigma dari Proses Produksi Gendongan Samping 

Perusahaan Monica Collection Bulan Januari & Febuari 2019 

Periode 

Pengamatan 

(Minggu) 

(A) 

Jumlah 

Produksi 

(B) 

 

Jumlah 

Produk 

Cacat 

(C) 

CTQ 

(D) 

 

Proporsi 

(E) 

 

DPMO 

(F) 

 

Nilai 

Sigma 

(G) 

 

 

 I 35 4 2 0.11 220000 2.27 

 

 II 20 2 2 0.10 200000 2.34 

 

 III 25 3 2 0.12 240000 2.2 

 

IV 30 3 1 0.10 100000 2.78 

 

V 30 4 2 0.13 260000 2.14 

 

VI 45 6 3 0.13 390000 1.78 

 25 3 1 0.12 120000 2.67 
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Periode 

Pengamatan 

(Minggu) 

(A) 

Jumlah 

Produksi 

(B) 

 

Jumlah 

Produk 

Cacat 

(C) 

CTQ 

(D) 

 

Proporsi 

(E) 

 

DPMO 

(F) 

 

Nilai 

Sigma 

(G) 

 

VII 

 

VIII 40 5 2 0.13 260000 2.15 

Jumlah 250 30 

Rata-

rata 0.12 230000 2,23 

Sumber : Data Sekunder yang diolah (2019) 

 

Keterangan :  

 Proporsi : 
𝑐

𝑏
𝑥 100% 

 DPMO = (C / B x D) x 1.000.000 

 Dari Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa produk gendongan samping 

Perusahaan Monica Collection dapat didieskripsikan sebagai berikut : 

a) Pada minggu I memiliki nilai DPMO sebesar 220000 dan nilai 

sigma sebesar 2,27. Hal ini berarti bahwa dalam setiap sejuta 

produk yang dihasilkan memiliki cacat produk sebesar 220000 

unit. 

b) Pada minggu II memiliki nilai DPMO sebesar 200000 dan nilai 

sigma sebesar 2,34. Hal ini berarti bahwa dalam setiap sejuta 

produk yang dihasilkan memiliki cacat produk sebesar 200000 

unit. 

c) Pada minggu III memiliki nilai DPMO sebesar 240000 dan 

nilai sigma sebesar 2,20. Hal ini berarti bahwa dalam setiap 

sejuta produk yang dihasilkan memiliki cacat produk sebesar 

240000 unit. 
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d) Pada minggu IV memiliki nilai DPMO sebesar 100000 dan 

nilai sigma sebesar 2,78. Hal ini berarti bahwa dalam setiap 

sejuta produk yang dihasilkan memiliki cacat produk sebesar 

100000 unit. 

e) Pada minggu V memiliki nilai DPMO sebesar 260000 dan nilai 

sigma sebesar 2,14. Hal ini berarti bahwa dalam setiap sejuta 

produk yang dihasilkan memiliki cacat produk sebesar 260000 

unit. 

f) Pada minggu VI memiliki nilai DPMO sebesar 390000 dan 

nilai sigma sebesar 1,78. Hal ini berarti bahwa dalam setiap 

sejuta produk yang dihasilkan memiliki cacat produk sebesar 

390000 unit. 

g) Pada minggu VII memiliki nilai DPMO sebesar 120000 dan 

nilai sigma sebesar 2,67. Hal ini berarti bahwa dalam setiap 

sejuta produk yang dihasilkan memiliki cacat produk sebesar 

120000 unit. 

h) Pada minggu VIII memiliki nilai DPMO sebesar 260000 dan 

nilai sigma sebesar 2,15. Hal ini berarti bahwa dalam setiap 

sejuta produk yang dihasilkan memiliki cacat produk sebesar 

260000 unit 

Sedangkan DPMO dan nilai sigma dari proses produksi 

Gendongan Samping pada bulan Januari dan Febuari 2019 dengan batas 

toleransi 9% adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.6  

DPMO dan Nilai Sigma dari Proses Produksi Gendongan Samping 

Perusahaan Monica Collection Bulan Januari & Febuari 2019 dengan Batas 

Toleransi Kecacatan 9% 

Periode 

Pengamata

n 
Jumlah 

Produksi 

(B) 

Jumlah 

Produk 

Cacat 

(C) 

CTQ 

(D) 

Propors

i 

(E) 

DPMO 

(F) 

Nilai 

Sigma 

(G) (Minggu) 

(A) 

  
35 3 2 0,9 180000 2,41 

 I 

  
20 2 2 0,9 180000 2,41 

 II 

  
25 2 2 0,9 180000 2,41 

 III 

  
30 3 1 0,9 90000 3,35 

IV 

  
30 3 2 0,9 180000 2,41 

V 

  
45 4 3 0,9 270000 2,11 

VI 

  
25 2 1 0,9 90000 3,35 

VII 

  
40 4 2 0,9 180000 2,41 

VIII 

Jumlah 250 30 
Rata-

rata 
0,9 180000 2,41 

Sumber : Data Sekunder yang diolah (2019) 

Keterangan : 

 Proporsi : 
𝑐

𝑏
𝑥 100% 

 DPMO = (C / B x D) x 1.000.000 

 Dari tabel 4.6 dapa dilihat bahwa produk Gendongan Samping 

dengan batas toleransi kecacatan 9% memiliki nilai sigma 2,41 dengan 

DPMO 180000 per sejuta produk. Dari hal ini menunjukan bahwa tetap 

perlu dilakukan perbaikan. Perbandingan nilai sigma pada tabel 4.5 dan 

4.6 dapat dilihat dimana pada tabel 4.5 memiliki nilai DPMO sebesar 
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230000 dengan nilai sigma 2,23, sedangkan pada tabel 4.6 dimana dengan 

menggunakan toleransi kecacatan yaitu 9% memiliki nilai DPMO 177261. 

Dari perbandingan dapat disimpulkan Perusahaan Monica Collection 

masih belum mencapai nilai sigma yang diharapkan, sehingga masih perlu 

adanya perbaikan yang harus dilakukan. Perbaikan yang dilakukan harus 

secara terus- menerus hingga mencapain nilai 6σ (Six Sigma). 

d. Membuat peta kendali (p-chart) untuk menunjukan produk 

gendongan samping pada perusahaan Monica Collection 

masih dalam batas kendali atau tidak dari suatu proses 

produksi yang berlangsung.  

1) Untuk menghitung proporsi produk cacat 

menggunakan rumus :  

CL = �̅� = 
∑ 𝑛𝑝

∑ 𝑛
 = ∑ 𝑝𝑜𝑑𝑢𝑘 𝑐𝑎𝑐𝑎𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑘𝑎𝑛

∑ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑘𝑎𝑛
 

CL = �̅�  = 30

250
 = 0,12 

2) Langkah selanjutnya adalah dengan menghitung 

standard deviasi produk cacat produk Gendongan 

Samping dengan rumus : 

Sp = 
√𝑝(1−𝑝)

𝑛
 

Sp =   √
0,12(1−0,12)

250
 = 0,0205 

3) Langkah berikutnya adalah untuk menentukan batas 

kendali bawah dan batas kendali atas dengan rumus :  

UCL = �̅� + 2Sp 

UCL = 0,12 + 2 (0,0205) = 0,16 

Perhitungan garis batas kendali atas atau Upper 

Control Limit dilakukan untuk melihat batas atas yang 

dimiliki produk gendongan samping pada perusahaan 

Monica Collection, dari hasil perhitungan batas 

kendali atas pada produk ini sebesar 0.16. 

LCL = �̅� - 2Sp 
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LCL = 0,12 - 2 (0,0205) = 0.079 

Perhitungan batas kendali bawah atau Lower Control 

Limit dilakukan untuk mengetahui penyimpangan nilai 

yang terjadi dari batas tengah atau central line. Hasil 

perhitungan yang diperoleh memiliki nilai sebesar 

0.079. 

 

Tabel 4. 7 

Peritungan P Chart (Peta Kendali) 

Periode 

Pengamatan 

(Minggu) 

Jumlah 

Produksi 

Jumlah 

Produk 

Cacat 

Proporsi UCL LCL CL 

 I 35 4 0.1143 0.16 0.079 0,12 

 II 20 2 0.1 0.16 0.079 0,12 

 III 25 3 0.12 0.16 0.079 0,12 

IV 30 3 0.1 0.16 0.079 0,12 

V 30 4 0.1333 0.16 0.079 0,12 

VI 45 6 0.1333 0.16 0.079 0,12 

VII 25 3 0.12 0.16 0.079 0,12 

VIII 40 5 0.125 0.16 0.079 0,12 

Rata-rata 31.25 3.75 0.1182 0.16 0.079 0,12 

Sumber : Data Sekunder yang diolah (2019) 
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 Hasil perhitungan dari peta kendali P digambarkan pada grafik berikut ini : 

 

Gambar 4.11 Grafik Peta Kendali P 

Dari grafik peta kendali P diatas dapat disimpulkan bahwa pada 

produk gendongan samping selama 8 minggu bulan Januari dan Febuari 

2019 hasil produksi pada perusahaan Monica Collection masih dalam 

batas kendali. Hal ini dapat terlihat dalam 8 minggu proporsi pada 

gendongan samping tidak ada yang melebihi garis batas kendali atas. 

Tetapi walaupun demikian pada hasil perhitungan DPMO yang dikonversi 

ke nilai Sigma Perusahaan Monica Collection masih mendapatkan nilai 

sebesar 2,23 dengan rata- rata cacat produk yang dihasilkan pada bulan 

Januari mencapai 11% dan Febuari sebesar 13% hal ini melebihi batas 

toleransi yang telah ditetapkan oleh perusahaan yaitu 9% dan nilai Sigma 

yang dihasilkan juga masih belum optimal dan belum sesuai dengan nilai 

Sigma yang telah ditetapkan perusahaan yaitu 2,41 sehingga Perusahaan 

Monica Collection masih perlu melakukan perbaikan untuk meminimilkan 

cacat produk pada Gendongan Samping dan mencapat batas toleransi yaitu 

9% dan dapat mencapai nilai Sigma sesuai dengan yang telah diharapkan. 
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4.2.3. Analyze 

  Langkah selanjutnya dalam Six Sigma dalam melakukan 

perencanaan pengendalian kualitas  adalah tahap Analyze. Terdapat 

langkah-langkah untuk melakukan tahap ini yaitu : 

a. Menentukan stabilitas dan kapabilitas proses kerja 

Dalam tahap untuk melakukan analisa stabilitas dan kapabilitas 

proses dengan cara melakukan pencatatan dan menghitung 

frekuensi kecacatan yang dimiliki atau CTQ (Critical To Quality) 

dari yang tertinggi ke terendah, jika ditunjukan dalam tabel 

sebagai berikut : 

Tabel 4.8  

Data Jenis dan Jumlah Produk Cacat  Pada Produk Gendongan Samping 

Perusahaan Monica Collection Bulan Januari dan Febuari 2019 

Jenis CTQ 

(Critical To Quality 

Frekuensi 

kecacatan 

Frekuensi 

Kumulatif 

Persentase 

Kecacatan 

Persentase 

Kumulatif 

Penyambungan 

lengan kurang baik 

10 10 33% 33% 

Jahitan Ring yang 

tidak kuat 

10 20 33% 66% 

Kain kotor 2 22 7% 73% 

Jahitan miring tidak 

rapi 

5 27 17% 90% 

Dakron yang mudah 

keluar  

3 30 10% 100% 

Jumlah 30 - 100%  

Sumber : Data Sekunder yang diolah 2019 
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Berdasarakan tabel frekuensi diatas maka dapat terlihat bahwa 

permasalahan yang ada di Perusahaan Monica Collection pada produk 

gendongan samping terdapat 5 penyebab potensial produk cacat atau CTQ 

(Critical To Quality) produk cacat dari gendongan samping tersebut 

berupa penyambungan lengan yang mudah lepas, jahitan ring yang tidak 

kuat, kain kotor, obras miring dan tidak rapi, dakron yang mudah keluar. 

Dari tabel diataj jumlah frekuensi kecacatan yang paling tinggi pada 

produk gendongan samping yaitu karena disebabkan oleh penyambungan 

lengan yang mudah lepas dengan persentase 33% dan juga jahitan ring 

yang tidak kuat dengan persentase 33%. Setelah mengurutkan frekuensi 

kecacatan langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah dengan 

menggambar frekuensi jenis cacat dan menempatkan nilai-nilai yang ada 

pada diagram Pareto, sebagai berikut : 

Gambar 4. 12  
Diagram Pareto Jenis CTQ (Critical to Quality) produk gendongan samping 

Perusahaan Monica Collection Januari & Febuari 2019 

 

Sumber : Data Sekunder yang diolah (2019) 
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Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa jenis cacat produk terdapat 

5 yaitu penyambungan lengan yang mudah lepas, jahitan ring yang tidak 

kuat, kain kotor, obras miring dan tidak rapi, dakron yang mudah keluar. 

Pada penyambungan lengan yang mudah lepas memiliki frekuensi 

kecacatan sebesar 10 unit dengan persentase 33%. Sedangkan untuk 

jahitan ring yang tidak kuat memiliki frekuensi cacat produk sebesar 10 

unit dengan persentase sebesar 33%. Untuk jenis cacat selanjutnya yaitu 

kain kotor memiliki frekuensi cacat produk sebesar 2 unit dengan 

persentase cacat produk sebesar 7%. Pada cacat keempat yaitu obras 

miring tidak rapi memiliki frekuensi cacat produk sebesar 5 dengan 

persentase cacat produk sebesar 17%. Dan pada jenis cacat produk yang 

terakhir yaitu dakron yang mudah keluar dengan frekuensi cacat produk 

sebesar 3 unit dengan persentase cacat produk sebesar 10%. 

 

b. Menentukan target kinerja dari karakteristik kualitas kunci 

(Critical To Quality) 

Penentuan target kinerja dari penyebab permasalahan 

kualitas yang ditemui, berdasarkan pada CTQ (Critical to 

Quaity) pada produk cacat yang dihasilkan. Secara umum 

terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadi cacat 

produk. Faktor yang berpengaruh terhadap produk cacat seperti 

faktor manpower, environtment, materials, dan machine. Dari 

diagram pareto diatas dapat dilihat dari kelima penyebab 

potensial produk cacat terdapat dua penyebab potensial produk 

cacat yang memiliki persentase paling tinggi yaitu dengan jenis 

cacat penyambungan lengan yang mudah lepas dengan 

persentase sebesar 33% dan juga jahitan ring yang tidak kuat 

dengan persentase sebesar 33%. Dua penyebab potensial tersebut 

hanya dua dari keseluruhan penyebab permasalahan kualitas 

laiinya. 
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c. Mengidentifikasi sumber-sumber dan akar penyebab 

permasalahan kualitas yang terjadi pada Perusahaan Monica 

Collection.  

Setelah mengetahui jenis potensial cacat pada produk 

gendongan samping dengan menggunakan Diagram Pareto, 

langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah melakukan 

identifikasi masalah kualitas pada setiap Critical To Quality 

(CTQ) dengan menggunakan diagram sebab akibat untuk 

mengetahui akar penyebab masalah yang terjadi pada setiap jenis 

produk cacat yang ditemui. Berikut merupakan diagram sebab 

akibat dari setiap jenis cacat yang ditemui :  

1. Penyambungan Lengan yang Kurang Baik 

Berikut adalah diagram sebab akibat pada permasalahan kualitas 

penyambungan lengan yang kurang baik : 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

Gambar 4. 13 

Diagram sebab-akibat Penyebab Masalah Kecacatan Penyambungan Lengan 

Sumber : Data Primer yang diolah (2019) 
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 Berikut adalah rincian persentase yang terdapat dalam diagram 

sebab akibat dengan urutan berdasarakan persentase tertinggi hingga 

persentase paling rendah pada jenis cacat penyambungan lengan  : 

 

Tabel 4. 9 

Persentase Diagram Sebab Akibat Jenis Cacat Penyambungan Lengan 

 

Jumlah produk 

cacat pada 

Cacat 

Penyambungan 

Lengan 

 

Faktor 

Penyebab 

 

Indikator 

 

Persentase 

Sebab – 

Akibat 

 

Jumlah 

Persentase 

 

 

 

10 

Manpower Kurang 

Terampil 
 

60% 
 

 

 

80% 
Bekerja 

Terburu-buru 
 

10% 

Teledor 10% 

Machine Mesin Rusak 20% 20% 

Total - - 100% 

Sumber : Data Primer yang diolah (2019) 

 

 Dari gambar 4.13 diagram sebab akibat dan tabel 4.9 yang 

memperlihatkan persentase dan perincian dari penyebab jenis cacat produk 

pada penyambungan lengan gendongan samping. Dari tabel dapat dilihat 

jumlah jenis cacat produk penyambungan lengan terdapat 10 unit  

Terdapat beberapa penyebab terjadinya permasalahan kualitas gendongan 

samping yang penyambungan lengan nya mudah lepas sebagai berikut : 

a) Faktor Manpower 

 Pada faktor ini terdapat 80% jumlah persentase yang mejadi 

penyebab dari jenis cacat penyambungan lengan pada gendongan 

samping. Terdapat beberapa yang mempengaruhi faktor ini yaitu 

kurang terampil nya karyawan (60%), dalam hal ini karyawan di 

Perusahaan Monica Collection memang kekurangan untuk tenaga 

kerja yang sudah berpengalaman di bidang ini. Faktor pekerja 

melakukan pekerjaan dengan terburu-buru juga mencapai 

persentase (10%). Indikator penyebab laiinya yaitu teledor dalam 
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melakukan pekerjaan, pekerja juga kurang berkonsentrasi dalam 

melakukan penyambungan sehingga menyebabkan keteledoran 

tersebut. 

b) Faktor Machine 

 Dari faktor Machine mesin rusak adalah penyebab utama 

dari jenis cacat penyambungan lengan pada gendongan samping 

yaitu dengan persentase (20%). Hal ini disebabkan karena 

intensitas penggunaan mesin yang tinggi sehingga mesin mudah 

rusak  

 

2. Jahitan Ring yang Tidak Kuat 

Berikut adalah diagram sebab akibat pada permasalahan kualitas 

Jahitan Ring yang Tidak Kuat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 14 
Diagram sebab-akibat Penyebab Masalah Jahitan Ring yang Tidak Kuat 

Sumber : Data Primer yang diolah (2019) 
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 Berikut merupakan rincian persentase permasalahan kualitas 

Jahitan Ring yang Tidak Kuat pada diagram : 

 

Tabel 4.10  

Persentase Diagram Sebab Akibat Jenis Cacat Jahitan Ring yang Tidak 

Kuat 

 

Jumlah 

produk 

cacat pada 

Cacat Jahitan 

Ring yang 

Tidak Kuat 

 

Faktor 

Penyebab 

 

Indikator 

 

Persentase 

Sebab – 

Akibat 

 

Jumlah 

Persentase 

 

 

 

10 

Manpower Penjahit 

Kurang Teliti 
 

40% 
 

 

 

80% 
Bekerja 

Terburu-buru 
 

40% 

Environtment Tempat 

Produksi 

yang terlalu 

Sempit 

20% 20% 

Total - - 100% 

Sumber : Data Primer yang diolah (2019) 

 

Dari gambar diagram sebab akibat pada gambar 4.14 dan tabel 

4.10 tentang persentase sebab akibat jenis cacat pada jahitan ring 

yang tidak kuat dapat dilihat bahwa jumlah cacat produk adalah 10 

unit, perinician penyebab masalah kualitas terdapat beberapa faktor 

yaitu : 

a) Faktor Manpower  

 

Pada faktor ini indikator penyebab permasalahan 

kualitas jahitan ring yang tidak kuat disebabkan oleh 

penjahit yang kurang teliti dalam melakukan penjahitan. 

Untuk permasalahan kualitas jahitan ring yang tidak kuat 

memiliki resiko yang tinggi terhadap konsumen, hal ini 
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karena jika penyambungan ring yang tidak kuat 

menyebabkan gendongan tersebut terlepas. Untuk indikator 

karyawan yang kurang teliti mencapai persentase 40% dan 

indikator selanjutnya yang menyebabkan jahitan ring yang 

tidak kuat adalah faktor bekerja yang kurang terburu-buru 

sehingga kurang berkonsentrasi dalam melakukan 

penjahitan ring. Dalam indikator karyawan yang bekerja 

terburu-buru mencapai persentase 40%. 

 

b) Faktor Environment 

 

Dalam faktor permasalahan kualitas penjahitan ring yang 

tidak kuat faktor lingkungan kerja juga mempengaruhi. Hal ini 

dapat dilihat dalam diagram dan tabel sebab akibat 

permasalahan pengaruh lingkungan ini disebabkan oleh tempat 

Produksi yang terlalu sempit. Karena tempat produksi yang 

terlalu sempit mengakibatkan karyawan susah berkonsentrasi. 

Pada tabel indikator tempat produksi yang terlalu sempit 

mencapai 20%.   
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3. Kain Kotor  

Berikut adalah diagram sebab akibat pada permasalahan kualitas 

Kain Kotor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 15 

Diagram sebab-akibat Penyebab Masalah Kain Kotor 

Sumber : Data Primer yang diolah (2019) 

 

Berikut adalah rincian persentase permalsahan kualitas 

pada diagram sebab akibat penyebab masalah kain kotor.  

Tabel 4. 11 
Persentase Diagram Sebab Akibat Jenis Cacat Kain Kotor 

Jumlah 

produk 

cacat pada 

Kain Kotor 

 

Faktor 

Penyebab 

 

Indikator 

 

Persentase 

Sebab – 

Akibat 

 

Jumlah 

Persentase 

 

 

 

2 

Machine Terkena 

Minyak Mesin 
 

20% 

 

 

 

20% 

Material Karena 

Penumpukan 

70% 70% 

Kain Kotor 

Machine 

Terkena Minyak Mesin (30%) 

Material 

Karena Penumpukan 

pada saat 

penyimpanan (70%) 
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Jumlah 

produk 

cacat pada 

Kain Kotor 

 

Faktor 

Penyebab 

 

Indikator 

 

Persentase 

Sebab – 

Akibat 

 

Jumlah 

Persentase 

pada saat 

penyimpanan 

Total - - 100% 

Sumber : Data Primer yang diolah (2019) 

 

Dari gambar diagram 4.15 dan tabel 4.11 persentase sebab 

akibat untuk jenis cacat produk kain kotor pada gendongan 

samping jumlah cacat produk untuk jenis tersebut mencapai 2 unit. 

Jenis cacat ini adalah yang paling sedikit dibandingkan jenis cacat 

produk yang lain pada gendongan samping pada periode bulan 

Januari dan Febuari 2019. Terdapat beberapa faktor yang 

menyebabkan jenis cacat kain kotor pada gendongan samping yaitu 

sebagai berikut : 

a) Faktor Machine 

Faktor Machine terdapat indikator yang 

menyebabkan masalah cacat produk yang 

disebabkan kain kotor yaitu karena disebabkan 

karena terkena minya mesin. Hal ini terjadi karena 

kurangnya pengawasn dan perawatan terhadap 

mesin yang kurang optimal dan tingginya tingkat 

produksi. Persentase indikator cacat produk kain 

kotor mencapai 70%. 

 

b) Faktor Material  

Pada faktor ini dalam diagram sebab akibat terdapat 

indikator penyebab permasalahan karena 

penumpukan pada saat penyimpanan. Terkadang 

bahan baku juga dibiarkan berserakan sehingga 

membuat bahan bakunya menjadi kotor. Dalam 



75 
 

 
 

Indikator permasalahan karena penumpukan bahan 

baku mencapai persentase 20% dan indikator ini 

tidak terlalu berpengaruh besar terhadap jenis cacat 

kain kotor. 

 

4. Jahitan Kain yang Tidak Rapi  

Berikut adalah diagram sebab akibat pada permasalahan kualitas 

jahitan kain yang tidak rapi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 16 

Diagram sebab-akibat Penyebab Masalah  

Jahitan yang Tidak Rapi 

Sumber : Data Primer yang diolah (2019) 
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Berikut adalah rincian persentase permalsahan kualitas 

pada diagram sebab akibat penyebab masalah  

Tabel 4. 12 

Persentase Diagram Sebab Akibat 

Jenis Cacat Jahitan yang Tidak Rapi 

Jumlah 

produk 

cacat 

Jahitan 

yang Tidak 

Rapi 

 

Faktor 

Penyebab 

 

Indikator 

 

Persentase 

Sebab – 

Akibat 

 

Jumlah 

Persentase 

 

 

 

5 

 

 

 

Manpower 

 

Faktor 

Kelelahan 
 

40% 

 

 

 

 

 

100% 

Tidak 

Berkonsentrasi 

40% 

Terburu-buru 20% 

Total - - 100% 

Sumber : Data Primer yang diolah (2019) 

 

Dari gambar diagram sebab akibat 4.16 dan juga tabel 4.12 

persentase sebab akibat untuk jenis cacat jahitan gendongan samping yang 

tidak rapi dapat dilihat untuk jumlah cacat produk gendongan samping 

untuk jenis cacat produk jahitan yang tidak rapi terdapat 5 unit. Rinician 

masalah yang menyebabkan cacat produk jahitan yang tidak rapi terdapat 

beberapa faktor yaitu : 

a) Manpower 

Pada faktor Manpower ini memiliki 3 indikator yang 

menyebabkan  karyawan yang menjadi faktor utama dalam 

jenis cacat produk jahitan yang kurang rapi. Indikator pertama 

yang menyebabkan jenis cacat produk tersebut adalah faktor 

karyawan yang kelelahan. Hal ini disebabkan karena pesanan 

yang terkadang meningkat karena permintaan konsumen yang 

terkadang memesan secara banyak tapi dengan waktu yang 

singkat. Untuk indikator faktor kelelahan dalam tabel 
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persentase sebab akibat mencapai persentase 40%. Untuk 

indikator kedua yang menyebabkan jenis cacat jahitan yang 

kurang rapi pada gendongan samping yaitu tidak berkonsentrsi. 

Untuk indikator ini karyawan kurang berkonsentrasi karena 

terkadang bercanda atau mengobrol dengan karyawan yang lain 

sehingga terkadang mengurangi konsentrasi karyawan dalam 

melakukan penjahitan. Pada indikator ini pada tabel persentase 

sebab akibat mencapai persentase 40%. Untuk indikator yang 

terakhir pada jenis cacat jahitan yang kurang rapi pada 

gendongan samping adalah terburu-buru. Untuk indikator 

karyawan yang melakukan pekerjaan karena terburu-buru pada 

tabel persentase sebab akibat mencapai persentase 20%. 

 

5. Dakron yang Mudah Keluar 

Berikut adalah diagram sebab akibat pada permasalahan kualitas 

dakron yang mudah keluar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 17 

Diagram sebab-akibat Penyebab Masalah  

Dakron yang Mudah Keluar 

Sumber : Data Primer yang diolah (2019) 

 

Dakron yang 

Mudah 
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Manpower 
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Berikut adalah rincian persentase permalsahan kualitas 

pada diagram sebab akibat penyebab masalah  

Tabel 4. 13 

Persentase Diagram Sebab Akibat 

Jenis Cacat Dakron yang Mudah Keluar 

Jumlah 

produk 

cacat pada 

Dakron 

yang Mudah 

Keluar 

 

Faktor 

Penyebab 

 

Indikator 

 

Persentase 

Sebab – 

Akibat 

 

Jumlah 

Persentase 

 

 

 

3 

Machine Kurangnya 

Perawatan 
 

50% 

 

 

 

50% 

Manpower Penjahitan 

yang Tidak 

Baik 

50% 50% 

Total - - 100% 

Sumber : Data Primer yang diolah (2019) 

 

Dari gambar diagram sebab akibat 4.17 dan juga tabel persentase 

sebab akibat untuk jenis cacat dakron yang mudah keluar dapat dilihat 

untuk jumlah persentase cacat produk gendongan samping untuk dakron 

yang mudah keluar terdapat 3 unit. Rinician masalah yang menyebabkan 

cacat produk jahitan yang tidak rapi terdapat beberapa faktor yaitu : 

a) Machine 

Pada faktor Machine terdapat indikator yang menyebabkan 

jenis cacat produk dakron yang mudah keluar. Indikator 

tersebut adalah kurantg nya perawatan mesin dengan 

persentase (50%). Hal ini disebabkan kurang nya perawatan 

terhadap mesin jahit sehingga membuat penggumpulan benang 

pada mesin jahit. 
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b) Manpower 

Pada faktor Manpower terdapat indikator penyebab dari 

masalah yang terjadi pada jenis cacat produk dakron yang 

mudah keluar. Permasalahan dalam hal ini disebabkan 

penjahitan yang kurang baik pada bagian penjahitan dakron 

sehingga dakron tersebut mudah keluar dari gendongan 

samping tersebut. Untuk indikator penjahitan dakron yang 

kurang baik pada gendongan samping mencapai persenatse 

50%.  
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4.2.4. Improve 

Pada tahapan Improve dalam tahapan ini adalah untuk menentukan tahapan rencana untuk meningkatkan kualitas pada 

gendongan samping dan memberikan solusi untuk memperbaiki permasalahan kualitas gendongan samping yang ada di 

Perusahaan Monica Collection dengan menggunakan metode 5W+2H (What, Who, When, Why, How, dan How nuch). 

Rencacna tindakan yang dapat dilakukan dapat dilihat melalui tabel berikut ini : 

Tabel 4. 14 

Perencanaan Tindakan 5W+2H Pada Jenis Cacat Penyambungan Lengan yang Kurang Baik 

Jenis 5W+2H Deskripsi 

Manpower Machine 

Tujuan    

Utama 

 

What           

(Apa) 

 

1. Memberikan Pelatihan kepada karyawan 

yang belum terampil dalam melakukan 

penjahitan penyambungan lengan.  

2. Meningkatkan ketelitian dan ketekunan 

karyawan produksi 

Melakukan servis/ perbaikan mesin secara berkala 

karena produksi yang terus menerus dan kurangnya 

pengawasarn pada perawatan mesin akan 

menyebabkan mesin cepat rusak 

Alasan 

Kegunaan  

Why 

(Mengapa) 

1. Supaya karyawan dapat melakukan 

pekerjaan dan ahli dalam bidangnya 

sehingga mengurangi produk cacat dari 

gendongan samping 

Agar mesin dapat diperbaiki secara optimal 

sebelum terjadinya kerusakan, sehingga tidak 

mengganu jalannya proses produksi 
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Jenis 5W+2H Deskripsi 

Manpower Machine 

2. Agar Karyawan paham bahwa jika mereka 

melakukan pekerjaan dengan terburu- buru 

dan jika terdapat produk cacat hal tersebut 

bisa berdampak langsung terhadap 

konsumen 

 

Lokasi Where 

(Dimana) 

Dilaksanakan di Perusahaan Monica Collection Dilaksanakan di Perusahaan Monica Collection 

Urutan When 

(Kapan) 

1. Dilakukan setiap bulan pada saat sebelum 

melakukan produksi 

2. Dilakukan setiap hari pada saat breafing 

sebelum melakukan aktivitas produksi 

pada saat pagi hari 

 

Dilakuakan pengecekan mesin setiap hari dan 

melakukan servis secara berkelanjutan selama 

sebulan sekali 

Orang Who 

(Siapa) 

1. Tanggung jawab diberikan kepada Pemilik 

dan karyawan jahit yang berpengalaman 

Tanggung jawab diberikan kepada Operator Jahit 

dan Obras 
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Jenis 5W+2H Deskripsi 

Manpower Machine 

Metode How 

(Bagaimana) 

1. Pemilik atau karyawan yang telah 

berpengalaman melakukan on the job 

training tentang tahapan atau metode yang  

benar dalam melakukan penyambungan 

lengan yang baik kepada karyawan yang 

belum berpemgalaman. 

2. Pemilik juga melakukan pemyuluhan 

dengan tentang standar kerja atau insturksi 

alur pola  yang benar dalam melakukan 

penyambungan lengan gendongan samping 

Operator Jahit dan Obras melakukan pengecekan 

mesin jahit sebelum mesin jahit tersebut 

dioperasikan dan sesudah mesin jahit dioperasikan. 

Selain itu Operator Jahit dan Obras juga membuat 

jadwal rutin untuk servis mesin jahit untuk jangka 

waktu yang telah ditentukan. 

Manfaat How much 

(Berapa) 

1. Diharapkan karyawan dapat paham dan 

terampil dalam melakukan penjahitan 

penyambungan lengan dan melakukan 

proses produksi sesuai dengan intruksi 

yang telah diberikan oleh Pemilik 

Perusahaan  

 

Manfaat yang didapat adalah mesin tidak mudah 

rusak dan tidak menggangu proses produksi 
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Jenis 5W+2H Deskripsi 

Manpower Machine 

2. Diharapkan karyawan akan sadar untuk 

pentingnya menjaga kualitas karena jika 

terjadi cacat produk akan membahayakan 

bagi konsumen 

 

Sumber : Data Primer yang diolah (2019) 
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Tabel 4.15 Perencanaan Tindakan 5W+2H Pada Jenis Cacat Penjahitan Ring yang Tidak Kuat 

 

Jenis 5W+2H Deskripsi 

Manpower Environment 

Tujuan    

Utama 

What           

(Apa) 

Perusahaan  perlu melakukan penetapan target 

produksi sesuai dengan kemampuan karyawan. 

Karena dalam hal ini jumlah karyawan yang 

masih sedikit sedangkan produksi yang tidak 

menentu pada setiap bulannya 

Melakukan perbaikan layout dan tata letak untuk 

bagian produksi, karena di perusahaan tempat 

terlalu sempit dan sering terjadinya penumpukan 

barang baku dan produk jadi karena tempat yang 

terlalu sempit 

Alasan 

Kegunaan  

Why 

(Mengapa) 

Agar dapat melakukan alternative yang bisa 

meringankan karyawan sehingga kesalahan 

yang terjadi diakibatkan karyawan bekerja 

terburu-buru dapat diminimalisir. 

Agar karyawan dapat bekerja lebih efesien dan 

efektif. Dengan dilakukan nya perbaikan layout 

karyawan akan lebih nyaman dalam melakukan 

proses produksi 

Lokasi Where 

(Dimana) 

Dilaksanakan di Perusahaan Monica Collection Dilaksanakan di Perusahaan Monica Collection 

Urutan When 

(Kapan) 

Dilaksanakan sebulan sekali pada saat 

melakukan evaluasi target dan proses produksi 

 

Dilaksanakan sebelum proses produksi dan bersifat 

situasional 
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Jenis 5W+2H Deskripsi 

Manpower Environment 

Orang Who 

(Siapa) 

Tanggung jawab diberikan kepada Pemilik 

Perusahaan 

Tanggung jawab diberikan kepada Pemilik 

Perusahaan 

Metode How 

(Bagaimana) 

Apabila mendekati Deadline produksi, 

perusahaan perlu melakukan penetapan target 

produksi karyawan sesuai dengan kemampuan 

karyawan. Pemilik perusahaan dapat 

melakukan pengecekan terhadap produktifitas 

dan hasil kualitas produk yang dihasilkan oleh 

tiap karyawan tiap minggu atau tiap 

bulannya yang kemudian dapat dilakukan 

penentuan target produksi sesuai dengan 

kemampuan karyawan. Alternatif pertama 

dengan melakukan peningkatan target sesuai 

dengan batas tertentu pada karyawan yang 

produktifitas tinggi yang disertai dengan 

kenaikan upah dan karyawan yang 

produktifitas rendah juga akan diberi target 

Pemilik Perusahaan melakukan perbaikan layout  

dan menempatkan tempat pada bagian setiap proses 
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Jenis 5W+2H Deskripsi 

Manpower Environment 

sesuai dengan kemampuannya melakukan 

produksi, dan jika tidak mencapai target akan 

diberi sanksi. Atau alternatif kedua dengan 

melakukan penambahan karyawan dengan 

sistem kontrak jika terjadi kenaikan permintaan 

pesanan produksi 

 

Manfaat  How much 

(Berapa) 

Penetapan target produksi berdasarakan tingkat 

produktifitas dapat memberikan manfaat 

karyawan akan merasa siap dengan target yang 

telah diberikan dan tidak terburu-buru dalam 

mengerjakan produksi 

Karyawan akan merasa lebih berkonsentrasi dengan 

kondisi atau lingkungan kerja yang baru 

Sumber : Data Primer yang diolah (2019)  
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  Tabel 4.16 Perencanaan Tindakan 5W+2H Pada Jenis Cacat Kain Kotor 

Jenis 5W+2H Deskripsi 

Machine Material 

Tujuan    

Utama 

What           

(Apa) 

Melakukan pergantian minyak mesin secara 

optimal dan melakukan dan membuat 

jadwal rutin untuk melakukan pengecekan 

terhadap minyak mesin sehingga minyak 

mesin tidak tumpah ke kain 

Melakukan pengecekan bahan baku pada kain dengan 

lebih teliti sehingga sebelum melakukan proses produksi 

dan dapat memberikan palet kayu untuk penympanan 

bahan baku kain sehingga kain tidak kotor dan juga 

lembab  

Alasan 

Kegunaan  

Why 

(Mengapa) 

Agar mesin dapat bekerja secara optimal 

dan tidak ada minyak mesin yang tumpah 

ke kain pada saat produksi karena 

kurangnya pengecekan terhadap mesin 

jahit 

Agar dapat mengurangi terjadinya kain kotor yang 

disebabkan dari kain bahan baku   

Lokasi Where 

(Dimana) 

Dilaksanakan di Perusahaan Monica 

Collection 

Dilaksanakan di Perusahaan Monica Collection 

Urutan When 

(Kapan) 

Pengecekan dilakukan setiap minggu 

sebelum proses produksi berlangsung 

Dilakukan sebelum proses produksi  

Orang Who Tanggung jawab diberikan oleh Operator Tanggung jawab diberikan oleh Operator Potong dan 
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Jenis 5W+2H Deskripsi 

Machine Material 

(Siapa) Jahit  Pemilik 

Metode How 

(Bagaimana) 

Operator Jahit sebelum melakukan proses 

produksi melakukan pengecekam terlebih 

dahulu. Dan mmebuat jadwal untuk 

melakukan pergantian minyak mesin jahit 

Melakukan pengecekan pada bahan baku sebelum 

produksi dan juga pemberian palet kayu agar kain 

tidak langsung bersentuhan dengan lantai 

Manfaat  How much 

(Berapa) 

Dengan melakukan pengecekan secara 

rutin manfaat yang didapat minyak mesin 

tidak mudah tumpah karena terjadi 

kebocoran sehinggan tidak membuat kain 

kotor 

Pengecakan terhadap bahan baku dan pemberian palet 

kayu  dapat mengurangi kain kotor pada proses produksi 

Sumber : Data Primer yang diolah (2019) 
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 Tabel 4.17 Perencanaan Tindakan 5W+2H Pada Jenis Cacat Jahitan Miring Tidak Rapi  

Jenis 5W+2H Deskripsi 

Manpower 

Tujuan    

Utama 

What           

(Apa) 

1. Perusahaan  perlu melakukan penetapan target produksi sesuai dengan kemampuan karyawan. 

Karena dalam hal ini jumlah karyawan yang masih sedikit sedangkan produksi yang tidak 

menentu pada setiap bulannya. 

2. Dapat melakukan penggantian kursi pada lini penjahitan dan obras dengan kursi yang 

memiliki sandaran yang berfungsi untuk mengurangi rasa lelah karyawan. 

Alasan 

Kegunaan  

Why 

(Mengapa) 

1. Agar dapat melakukan alternative yang bisa meringankan karyawan sehingga kesalahan yang 

terjadi diakibatkan karyawan bekerja terburu-buru dan kelelahan karyawan karena target 

produksi yang cukup banyak dapat diminimalisir. 

2. Agar karyawan bisa bekerja dengan nyaman dan dapat berkonsentrasi pada saat melakukan 

penjahitan 

Lokasi Where 

(Dimana) 

Dilaksanakan di Perusahaan Monica Collection 

Urutan When 

(Kapan) 

Dilaksanakan sebulan sekali pada saat melakukan evaluasi target dan proses produksi  

Orang Who Tanggung Jawab diberikan Oleh pemilik Perusahan 
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Jenis 5W+2H Deskripsi 

Manpower 

(Siapa) 

Metode How 

(Bagaimana) 

1. Apabila mendekati Deadline produksi, perusahaan perlu melakukan penetapan target produksi 

karyawan sesuai dengan kemampuan karyawan. Pemilik perusahaan dapat melakukan 

pengecekan terhadap produktifitas dan hasil kualitas produk yang dihasilkan oleh tiap 

karyawan tiap minggu atau tiap bulannya yang kemudian dapat dilakukan penentuan target 

produksi sesuai dengan kemampuan karyawan. Alternatif pertama dengan melakukan 

peningkatan target sesuai dengan batas tertentu pada karyawan yang produktifitas tinggi yang 

disertai dengan kenaikan upah dan karyawan yang produktifitas rendah juga akan diberi target 

sesuai dengan kemampuannya melakukan produksi, dan jika tidak mencapai target akan diberi 

sanksi. Atau alternatif kedua dengan melakukan penambahan karyawan dengan sistem kontrak 

jika terjadi kenaikan permintaan pesanan produksi 

2. Mengganti kursi yang lama dengan kursi yang memiliki sandaran agar karyawan dapat bekerja 

dengan nyaman dan dapat berkonsentrasi 

Manfaat  How much 

(Berapa) 

Penetapan target produksi berdasarakan tingkat produktifitas dapat memberikan manfaat karyawan 

akan merasa siap dengan target yang telah diberikan dan tidak terburu-buru dalam mengerjakan 

produksi 

Sumber : Data Primer yang diolah (2019) 
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Tabel 4.18 Perencanaan Tindakan 5W+2H Pada Jenis Cacat Dakron Yang Mudah Keluar 

Jenis 5W+2H Deskripsi 

Manpower Machine 

Tujuan    

Utama 

What           

(Apa) 

Memberikan Pelatihan kepada karyawan yang 

belum terampil dalam melakukan penajhitan 

pada bagian dakron lapis yang mudah keluar 

Melakukan perawatan secara rutin dan berkala 

terhadap mesin jahit. Agar mesin bisa berkerja 

secara optimal dan tidak menggangu proses 

produksi. 

Alasan 

Kegunaan  

Why 

(Mengapa) 

Agar karyawan yang belum berpengalaman 

dapat melakukan penjahitan dakron dengan baik 

Agar penggumpalan benang tidak terjadi dan 

tidak mengganggu proses produksi 

Lokasi Where 

(Dimana) 

Dilaksanakan di Perusahaan Monica Collection Dilaksanakan di Perusahaan Monica Collection 

Urutan When 

(Kapan) 

Dilakukan setiap bulan pada saat sebelum 

melakukan produksi 

Dilaksanakan setiap hari sebelum melakukan 

proses produksi 

Orang Who 

(Siapa) 

Tanggung Jawab diberikan oleh Pemilik dan 

karyawan jahit Perusahaan 

Tanggung Jawab diberikan oleh Operator jahit 

Metode How 

(Bagaimana) 

Pemilik atau karyawan yang telah 

berpengalaman melakukan on the job training 

tentang tahapan atau metode yang  benar dalam 

Operator jahit setiap hari sebelum produksi 

dengan melakukan pengecekan terhadap mesin 

jahit dan melihat apakah terdapat penggumpalan 
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Jenis 5W+2H Deskripsi 

Manpower Machine 

melakukan penjahitan dakron lapis yang baik 

kepada karyawan yang belum berpemgalaman 

benang pada mesin jahit 

Manfaat  How much 

(Berapa) 

Karyawan akan lebih paham dan termpil dalam 

melakukan penjahitan karena diberikan contoh 

oleh Pemilik Perusahaan   

Melakukan pengecekan secara rutin memberikan 

manfaat mesin yang bekerja secara optimal dan 

tidak menggangu proses produksi 
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4.2.5. Control 

Tahapan akhir dari perencanaan pengendalian kualitas dalam 

metode Six Sigma  adalah melakukan control. Pada tahap ini adalah 

untuk mengawasi tahap Improve : 

 

Tabel 4.19   

Tabel Rencana Tindakan dan Alat Kontrol Untuk Mengawasi Kecacatan 

Penyambungan Lengan yang Kurang Baik 

 

Jenis Cacat Faktor 

Penyebab 

Rencana Tindakan Alat Control 

Penyambungan 

Lengan yang 

Kurang Baik 

Manpower 1. Memberikan 

Pelatihan kepada 

karyawan yang 

belum terampil 

dalam melakukan 

penjahitan 

penyambungan 

lengan. 

 2. Meningkatkan 

ketelitian dan 

ketekunan 

karyawan produksi 

1. Pemilik perusahaan 

dapat melakukan 

pengecekan produk 

defect setiap 

bulannya untuk 

mengetahui pengaruh 

perubahan dari 

pelatihan yang telah 

dilakukan 

2. Pemilik perusahaan 

melakukan 

pengawasan pada 

saat proses produksi 

sedang berlangsung 

setiap harinya dan 

melakukan penilaian 

pada setiap karyawan 

dengan cara 

mengecek laporan 

produktifitas 

karyawan dan juga 
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Jenis Cacat Faktor 

Penyebab 

Rencana Tindakan Alat Control 

laporan produk yang 

dihasilkan tiap 

karyawan yang 

kemudian 

dibandingkan dengan 

jumlah produk Defect 

dihasilkan. 

Penyambungan 

Lengan yang 

Kurang Baik 

Machine Melakukan 

servis/ perbaikan 

mesin secara 

berkala karena 

produksi yang 

terus menerus 

dan kurangnya 

pengawasarn 

pada perawatan 

mesin akan 

menyebabkan 

mesin cepat rusak 

Pemilik memberikan 

jadwal rutin untuk 

melakukan 

Maintenance mesin 

jahit. Perawatan mesin 

juga tergantung 

kapasitas produksi 

yang dilakukan. 

Sumber : Data Primer yang diolah 
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Tabel 4.20  

Tabel Rencana Tindakan dan Alat Kontrol Untuk Mengawasi Kecacatan 

Penjahitan Ring yang Tidak Kuat 

  

Jenis 

Cacat 

Faktor 

Penyebab 

Rencana Tindakan Alat Control 

Penjahitan 

Ring yang 

Tidak Kuat 

Manpower Perusahaan  perlu 

melakukan penetapan 

target produksi sesuai 

dengan kemampuan 

karyawan. Karena 

dalam hal ini jumlah 

karyawan yang masih 

sedikit sedangkan 

produksi yang tidak 

menentu pada setiap 

bulannya 

Apabila mendekati 

Deadline produksi, 

perusahaan perlu 

melakukan penetapan 

target produksi 

karyawan sesuai dengan 

kemampuan karyawan. 

Pemilik bisa melakukan 

2 alternatif. Alternatif 

pertama dengan 

melakukan peningkatan 

target sesuai dengan 

batas tertentu pada 

karyawan yang 

produktifitas tinggi 

yang disertai dengan 

kenaikan upah dan 

karyawan yang 

produktifitas rendah 

juga akan diberi target 

sesuai dengan 

kemampuannya 

melakukan produksi, 

dan jika tidak mencapai 

target akan diberi 

sanksi.Atau alternatif 
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Jenis 

Cacat 

Faktor 

Penyebab 

Rencana Tindakan Alat Control 

kedua dengan 

melakukan penambahan 

karyawan dengan 

sistem kontrak jika 

terjadi kenaikan 

permintaan pesanan 

produksi 

 Environment Melakukan 

perbaikan layout 

dan tata letak 

untuk bagian 

produksi, karena 

di perusahaan 

tempat terlalu 

sempit dan sering 

terjadinya 

penumpukan 

barang baku dan 

produk jadi karena 

tempat yang 

terlalu sempit 

Pemilik melakukan 

perbuahan layout mulai 

dari penyimpanan 

bahan baku, sampai 

proses akhir yaitu 

tempat penyimpanan 

produk jadi  

Sumber : Data Primer yang diolah 
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Tabel 4.21 

Tabel Rencana Tindakan dan Alat Kontrol Untuk Mengawasi Kecacatan 

Kain Kotor 

Jenis Cacat Faktor Penyebab Rencana 

Tindakan 

Alat Control 

Kain Kotor Machine Melakukan 

pergantian minyak 

mesin secara 

optimal dan 

melakukan dan 

membuat jadwal 

rutin untuk 

melakukan 

pengecekan 

terhadap minyak 

mesin sehingga 

minyak mesin tidak 

tumpah ke kain 

Pemilik secara rutin 

melakukan 

pengecekan secara 

berkala untuk 

pergantian minyak 

mesin jahit. Jadwal 

rutin untuk 

melakukan 

peragantian minyak 

pada mesin jahit 

 Materials Melakukan 

pengecekan bahan 

baku pada kain 

dengan lebih teliti 

sehingga sebelum 

melakukan proses 

produksi dapat 

melakukan 

pemotongan pada 

bagian kain yang 

terkena kotoran 

Operator potong 

setiap sebelum 

melakukan 

aktivitas produksi 

melakukan 

pengecekan 

terhadap jenis 

bahan baku kain 

yang akan 

diproduksi. 

Operator potong 

bertugas untuk 

memotong bahan 



98 
 

 
 

Jenis Cacat Faktor Penyebab Rencana 

Tindakan 

Alat Control 

baku kain yang 

terkena kotoran 

karena 

penumpukan bahan 

baku 

Sumber : Data Primer yang diolah (2019) 

 

Tabel 4. 22 

Tabel Rencana Tindakan dan Alat Kontrol Untuk Mengawasi Kecacatan 

Jahitan Miring Tidak Rapi 

Jenis Cacat Faktor 

Penyebab 

Rencana Tindakan Alat Control 

Jahitan Miring 

Tidak Rapi 

Manpower 1. Perusahaan  perlu 

melakukan 

penetapan target 

produksi sesuai 

dengan kemampuan 

karyawan. Karena 

dalam hal ini 

jumlah karyawan 

yang masih sedikit 

sedangkan produksi 

yang tidak menentu 

pada setiap 

bulannya. 

2.  Dapat melakukan 

penggantian kursi 

pada lini penjahitan 

dan obras dengan 

1. Pemilik 

perusahaan 

melakukan 

penetapan target 

produksi sesuai 

dengan 

kemampuan 

karyawan.Jika 

terjadi peesanan 

yang melebihi 

kemampuan 

karyawan 

pemilik harus 

melakukan 

perekrutan 

karyawan baru 

sehingga 



99 
 

 
 

Jenis Cacat Faktor 

Penyebab 

Rencana Tindakan Alat Control 

kursi yang memiliki 

sandaran yang 

berfungsi untuk 

mengurangi rasa 

lelah karyawan 

produksi tidak 

terganggu. 

2. Setelah 

dilakukan 

pembelian kursi 

pemilik 

melakukan 

pengecekan 

setelah 

dilakukan 

pembelian kursi 

karyawan lebih 

berkonsentrasi 

dan lebih 

nyaman dalam 

melakukan 

penjahitan 

Sumber: Data Primer yang diolah (2019) 
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Tabel 4. 23 

Tabel Rencana Tindakan dan Alat Kontrol Untuk Mengawasi Kecacatan 

Dakron yang Mudah Keluar 

 

Jenis Cacat Faktor Penyebab Rencana 

Tindakan 

Alat Control 

Dakron yang 

Mudah Keluar 

Manpower Melakukan 

pelatihan bagi 

karyawan yang 

kurang 

pengalaman. Dan 

memberikan contoh 

langsung bagi 

karyawan yang 

belum ahli dalam 

melakukan 

penjahitan 

Pemilik perusahaan 

melakukan 

pelatihan dan 

contoh secara 

langsung kepada 

karyawan  

 Machine Melakukan 

perawatan secara 

rutin dan berkala 

terhadap mesin 

jahit. Agar mesin 

bisa berkerja secara 

optimal dan tidak 

menggangu proses 

produksi. 

Pemilik membuat 

jadwal untuk 

melakukan servis 

mesin jahit secara 

berkala  

Sumber : Data Primer yang diolah (2019) 

 

 

 

 

 


