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ABSTRAK 
 
 
 

Persaingan merupakan faktor yang penting dan perlu diperhatikan oleh PT. 
Sinar Mutiara di Tegal.  

Menurut data, presentase bulu menthok cacat bulan November 2004 
(3,8%), Desember 2004 (4,5%), Januari 2005 (2,7%), Februari 2005 (4,2%), 
Maret 2005 (3,7%), April 2005 (2,5%) masih berada diatas standar toleransi yang 
ditetapkan oleh perusahaan yaitu sebesar 2%. 

Permasalahan dirumuskan sebagai berikut:“Bagaimana penerapan 
pengendalian kualitas dalam proses pengolahan bahan baku, yaitu bulu menthok 
pada perusahaan tersebut dengan menggunakan konsep perbaikan secara terus 
menerus (Continuous Improvement)?”. 

Metode penelitian menggunakan metode USE-PDSA. Metode USE-PDSA 
terdiri dari 7 langkah, yaitu: 

1. Understand quality improvement needs yaitu kita harus memahami secara 
jelas kebutuhan peningkatan kualitas. 

2. State the quality problem yaitu pernyataan masalah pada PT. Sinar 
Mutiara Tegal. 

3. Evaluate the root cause langkah untuk mencari sebab akibat pada suatu 
masalah. 

4. Plan the solutions yaitu rencana penyelesaian masalah berfokus pada 
tindakan-tindakan untuk menghilangkan akar penyebab dari masalah yang 
ada. 

5. Do or implement the solutions result, langkah ini merupakan 
implementasi dari langkah 4. 

6. Study the solutions results, tahap ini meruoakan tahap perbandingan hasil 
sebelum dan sesudah melakukan peningkatan kualitas. 

7. Act to standardize the solution yaitu Hasil-hasil yang memuaskan dari 
tindakan peningkatan kualitas atau solusi masalah harus distandarisasikan, 
dan selanjutnya melakukan peningkatan terus-menerus pada jenis masalah 
yang lain mengikuti konsep USE-PDSA. 
Saran- saran agar PT. Sinar Mutiara dapat mencapai peningkatan kualitas 

dalam proses pengolahan bulu menthok: 
1. PT. Sinar Mutiara melakukan pengendalian kualitas secara terus-menerus 

(Continuous Improvement) dengan konsep USE-PDSA pada proses 
pengolahan bulu menthok, sehingga mengurangi bulu menthok cacat. 

2. Kepala Bagian Produksi PT. Sinar Mutiara harus selalu memberikan 
pengarahan atau penyuluhan terhadap para karyawannya secara berkala 
sebulan sekali akan pentingnya peningkatan kualitas, kedisiplinan, dan 
ketelitian dalam bekerja sehingga dapat mengurangi jumlah bulu menthok 
cacat. 

3. Perlu melakukan perawatan mesin pemotong bulu secara berkala dan 
teratur. 
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4. Perlu prosedur atau dasar aturan untuk menetapkan toleransi bulu menthok 
cacat. 

5. Apabila tindakan yang dilakukan dalam peningkatan kualitas proses 
pengolahan bulu menthok kurang berhasil maka perlu dilakukan koreksi 
kembali, tetapi tindakan yang sudah cukup berhasil perlu dilakukan 
peningkatan kualitas secara terus-menerus supaya menjadi lebih baik lagi 
atau berhasil. 
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