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Analisis pengendalian kualitas produk akhir 

dengan metode statistical process control (spc) 

pada perusahaan pemintalan 

(studi kasus di pt industri sandang nusantara unit patal secang) 

Oleh : 

Tatag Imam Santoso 

 F.0201107 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

A.  Latar Belakang Masalah  

 
Masalah kualitas merupakan salah satu hal yang sangat penting dan perlu 

mendapatkan perhatian serius bagi para manajer perusahaan dalam menjalankan 

strategi operasinya. Dalam era global competition sekarang ini telah terjadi 

kecenderungan proses pengembangan produk-produk yang lebih baik, lebih 

canggih, dan lebih berkualitas dengan harga yang relatif lebih murah jika 

dibandingkan dengan produk sebelumnya sebagai akibat perubahan yang begitu 

cepat dalam bidang teknologi dan informasi. 

 Sistem operasi perusahaan dalam era globalisasi ini sangat dituntut untuk 

menjadi unggul dalam daya saing maupun unggul dalam kualitas produk. Agar 

produk perusahaan mampu bersaing di pasar, perlu adanya perhitungan dan 

perencanaan yang tepat dan akurat sebelum perusahaan mulai memproduksi atau 

memasarkan produknya. Dalam hal ini kualitas produk merupakan daya saing 

yang sangat penting. 
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 Kualitas merupakan faktor yang terdapat dalam suatu produk yang 

menyebabkan produk tersebut bernilai sesuai dengan maksud untuk apa produk 

itu diproduksi (Handoko, 1995 : 54). Kualitas suatu produk mengandung berbagai 

tujuan, baik itu tujuan produsen maupun tujuan konsumen. Produsen menganggap 

kualitas suatu produk itu baik jika produk tersebut laku keras dan disukai di 

pasaran, sehingga mampu mendatangkan keuntungan yang optimal. Sedangkan 

konsumen akan menganggap kualitas produk itu baik jika kebutuhan dan 

keinginannya terhadap produk tersebut dapat terpuaskan. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa kualitas atau mutu barang atau jasa hasil produksi suatu 

perusahaan merupakan cerminan keberhasilan perusahaan di mata konsumen 

dalam melaksanakan usaha produksinya. 

 Dalam program jaminan kualitas produk, perusahaan akan senantiasa 

berusaha melakukan kegiatan pengendalian kualitas yang intensif terhadap 

komponen bahan dasar produk, proses produksinya, maupun produk akhir. 

Adapun yang dimaksud dengan pengendalian kualitas adalah kegiatan untuk 

memastikan apakah kebijaksanaan dalam hal kualitas (standar) dapat tercermin 

dalam hasil akhir. Di dalam pengendalian kualitas ini produk diperiksa menurut 

standar dan semua penyimpangan dicatat serta dianalisis yang hasilnya akan 

digunakan sebagai umpan balik untuk para pelaksana dalam melakukan tindakan 

perbaikan di masa yang akan datang (Assauri, 1993 : 227). 

 Pelaksanaan kegiatan pengendalian kualitas ini sangat berkaitan dengan 

standar kualitas yang ditetapkan perusahaan. Pengendalian kualitas ini bertujuan 

untuk menekan jumlah produk yang rusak seminimal mungkin, menjaga agar 

produk akhir yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas perusahaan, dan 
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menghindari lolosnya produk rusak ke tangan konsumen. Untuk itu perusahaan  

perlu melakukan pengendalian dan pengawasan secara intensif dan terus-menerus 

baik pada kualitas bahan baku, proses produksi, maupun produk akhirnya, 

sehingga setiap ada penyimpangan akan segera diketahui dan tindakan 

perbaikanpun akan segera dapat dilakukan sebelum menimbulkan kerusakan dan 

kerugian yang lebih besar. 

 Dengan diterapkannya pengendalian kualitas diharapkan akan diperoleh 

output yang berkualitas, menekan jumlah produk cacat atau rusak dalam proses 

produksi yang mana akan membantu memperkecil biaya jaminan mutu, dan 

mempertinggi reputasi perusahaan dengan menciptakan image bahwa produknya 

mempunyai nilai lebih. Hal tersebut pada akhirnya akan dapat meningkatkan 

volume penjualan dan mencegah resiko hilangnya profit margin bagi perusahaan. 

 PT Industri Sandang Nusantara Unit Patal Secang merupakan salah satu 

BUMN yang bergerak dalam industri pemintalan benang dengan pangsa pasar 

dalam dan luar negeri. Dalam hal ini perusahaan juga mengadakan kegiatan 

pengendalian kualitas terhadap produk yang dihasilkannya. Apalagi dengan 

semakin banyaknya benang atau bahkan pakaian jadi impor, hal ini akan 

menciptakan persaingan yang ketat, dimana kualitas produk akan menjadi 

kekuatan persaingan yang sangat penting. Berdasarkan uraian latar belakang 

tersebut diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap 

pengendalian kualitas produk akhir yang dilakukan oleh PT Industri Sandang 

Nusantara Unit Patal Secang melalui skripsi dengan judul :   

 “ ANALISIS PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK AKHIR 

DENGAN METODE STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) PADA 
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PERUSAHAAN PEMINTALAN  ( Studi Kasus di PT Industri  Sandang 

Nusantara Unit Patal Secang ) ’’. 

 

 

 

 

B.  Rumusan Masalah 

Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan sangat beragam, dari latar 

belakang tersebut maka ada beberapa permasalahan yaitu : 

1. Apakah pengendalian kualitas produk  yang dilakukan PT Industri 

Sandang Nusantara Unit Patal Secang telah berjalan  dengan baik?   

2. Jenis-jenis kerusakan produk apa yang sering terjadi pada PT Industri 

Sandang Nusantara Unit Patal Secang ? 

3. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab kerusakan produk pada PT 

Industri Sandang Nusantara Unit Patal Secang ? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengendalian kualitas produk yang dilakukan PT 

Industri Sandang Nusantara Unit Patal Secang. 

2. Untuk mengetahui jenis-jenis kerusakan produk yang sering terjadi pada 

PT Industri Sandang Nusantara Unit Patal Secang.  

3. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kerusakan produk pada PT 

Industri Sandang Nusantara Unit Patal Secang. 
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D.  Manfaat Penelitian 

1. Bagi perusahaan 

Sebagai masukan dan sumbangan pikiran untuk menganalisis tentang 

kualitas produk akhir yang dihasilkan dan dalam menentukan kebijakan 

pengendalian kualitas produksi agar dicapai produk berkualitas yang 

sesuai standar. 

2. Bagi penulis 

a. Untuk memperoleh gambaran secara langsung tentang pelaksanaan 

pengawasan proses produksi dan pengawasan kualitas produk akhir 

yang dilakukan secara nyata oleh perusahaan.  

b. Untuk menambah dan menerapkan ilmu pengetahuan yang 

diperoleh khususnya bidang manajemen produksi dan operasi 

tentang pengendalian kualitas.   

3. Bagi pihak lain 

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan acuan dasar bagi peneliti 

atau pihak – pihak lain dalam melakukan penelitian yang sejenis.   
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 
A. Telaah Pustaka 

1. Pengertian Pengendalian, Kualitas, dan Pengendalian Kualitas 

a. Pengendalian 

Suatu proses produksi tidak akan berjalan dengan baik dan 

berhasil jika tidak diikuti dengan suatu pengendalian. Pengendalian 

adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin 

bahwa rencana yang dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan 

(Handoko, 1999 : 25). 

b. Kualitas  

Kualitas merupakan sifat yang melekat pada suatu produk atau 

jasa yang membuat produk atau jasa tersebut memenuhi atau bahkan 

melebihi harapan konsumen. Beberapa pengertian mendefinisikan 

kualitas sebagai  daya tahan, daya guna, ukuran, bentuk, berat, warna, 

serta karakteristik  lain bagi penggunaan suatu produk. Kualitas produk 

atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan sama dengan nilai yang 
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diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup konsumen. 

Semakin tinggi nilai yang diberikan akan semakin besar kepuasan 

yang dirasakan oleh konsumen. Dibawah ini merupakan pengertian 

mengenai kualitas, antara lain : 

Kualitas adalah totalitas bentuk dan karakteristik barang dan jasa yang 

menunjukkan kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan 

yang nampak jelas, maupun yang tersembunyi (Heizer dan Render, 

2001 : 92). 

 

Kualitas merupakan faktor yang terdapat dalam suatu produk yang 

menyebabkan produk tersebut bernilai sesuai dengan maksud untuk 

apa produk itu diproduksi (Handoko, 1995 : 54).  

 

Kualitas adalah memenuhi atau sama dengan persyaratannya 

(conformance to requirement), meleset sedikit saja dari persyaratannya 

maka suatu produk barang atau jasa dapat dikatakan tidak berkualitas. 

Persyaratan itu sendiri dapat berubah sesuai dengan keinginan 

pelanggan, kebutuhan organisasi, pemasok dan sumber, pemerintah, 

teknologi, serta pasar atau persaingan (Crosby dalam Ciptono, 

1996:56). 

 

Kualitas berarti melayani kebutuhan konsumen dan kualitas harus 

dirasakan oleh konsumen jika hal itu mempengaruhi penjualan dan 

pendapatan. Perusahaan yang tidak mencapai keseimbangan dalam 
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persepsi konsumen tentang kualitas akan mengalami penurunan 

penjualan dan bahkan akan kehilangan pangsa pasar untuk barang atau 

jasa tertentu. Kualitas yang unggul merupakan cara yang ampuh untuk 

membedakan diri mereka di pasaran (Dillworth, 2000 : 107).  

 
Kualitas adalah kesatuan dinamis antara produk, jasa, manusia, dan 

lingkungan yang sesuai atau melebihi harapan (Goestch dan Davis, 

1997 : 3). 

 Kualitas suatu barang dipenuhi sejumlah faktor yang 

menentukan bahwa  suatu barang dapat memenuhi tujuan. Faktor-

faktor tersebut adalah fungsi, wujud luar, dan biaya barang (Assauri, 

1993:223). 

1) Fungsi barang 

Suatu barang dihasilkan untuk memenuhi fungsinya sebagaimana 

barang tersebut biasanya digunakan. Hal ini tercermin dalam 

spesifikasi barang tersebut seperti kecepatan, ketahanan atau umur 

teknisnya, berat, mudah tidaknya perawatan dan keterpercayaan. 

2) Wujud luar barang 

Wujud luar sesuai teknis atau mekanis telah mengalami 

perkembangan ke arah kemajuan yang cukup pesat. Secara fisik 

wujud luar tercermin dari warna, bentuk, susunan, dan sebagainya 

yang tanpa adanya wujud tersebut sebagai barang atau produk, 

maka tidak akan disenangai atau tidak dapat diterima oleh 

konsumen. 

3) Biaya barang 
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Biaya barang secara umum dapat menentukan kualitas barang yang 

bersangkutan termasuk didalamnya kategori biaya tersebut adalah 

harga. Hal ini terjadi karena biasanya untuk mendapatkan mutu 

yang baik diperlukan biaya yang lebih mahal. 

c. Pengendalian kualitas  

Pengendalian kualitas merupakan kegiatan untuk memastikan 

apakah kebijakan dalam hal kualitas (standar) dapat tercermin dalam 

hasil akhir. Di dalam pengawasan kualitas ini produk akan diperiksa 

menurut standar dan semua penyimpangan dicatat serta dianalisis 

dimana nantinya akan digunakan sebagi umpan balik untuk para 

pelaksana dalam melakukan tindakan-tindakan perbaikan di masa yang 

akan datang (Assauri, 1993 : 227). 

 Didalam pengendalian kualitas diperlukan adanya prosedur 

pengawasan kualitas. Pelaksanaanya diawasi melalui inspeksi, 

acceptance sampling, dan bagan kontrol proses (Handoko, 1993 : 430). 

1) Inspeksi 

Produk dan jasa harus selalu diperiksa agar sesuai dengan standar-

standar yang telah ditetapkan sehingga satuan-satuan yang rusak 

dapat disingkirkan. Pemeriksaan produk selama proses produksi 

juga menghindakan dari pengerjaan satuan-satuan yang sebenarnya 

telah rusak. Tujuan utama inspeksi adalah menghentikan 

pembuatan komponen yang rusak. 

2) Acceptance Sampling 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



  10  

   

Acceptance Sampling adalah alat statistik yang digunakan untuk 

mengendalikan kualitas kedatangan bahan baku dan suku cadang 

serta penerimaan sampling dari produk atau jasa akhir.  

 

 

3) Bagan Kontrol 

Bagan kontrol proses pembuatan suatu grafik sederhana yang 

digunakan sebagai alat bantu untuk menuntun suatu proses di 

bawah pengawasan dan selanjutnya turut membantu proses 

tersebut. Bagan kontrol berguna untuk menentukan apakah suatu 

proses berada dalam statistical control atau tidak. 

Bagan ini terdiri dari dua macam yaitu : 

a) P - Chart, yaitu bagan untuk pengawasan sifat-sifat barang 

yang didasarkan pada proporsi atau prosentase produk yang 

ditolak dari setiap sampel. 

b) Bagan X dan R untuk pengawasan barang yang berupa   

variabel.  

1 X Chart, menunjukkan pengukuran rata-rata untuk suatu 

proses. 

2 R Chart, menunjukkan perbedaan antara pengukuran 

terbesar dan pengukuran terkecil.  

2. Tujuan Pengendalian Kualitas 
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Tujuan pengendalian kualitas pada akhirnya adalah spesifikasi 

produk yang telah ditetapkan dalam standar dapat tercermin dalam produk 

atau hasil akhir. Tujuan pengawasan kualitas adalah :  

a. Agar barang-barang hasil produk mencapai standar kualitas yang 

ditetapkan. 

b. Mengusahakan supaya biaya inspeksi dapat ditekan menjadi 

sekecil mungkin. 

c. Mengusahakan agar biaya desain dari produk dan proses dengan 

menggunakan mutu produksi dapat menjadi sekecil mungkin. 

d. Mengusahakan agar biaya produksi dapat menjadi serendah 

mungkin. 

(Assauri, 1999 : 228). 

3. Penentuan Standar Kualitas 

Standar merupakan suatu hal yang sudah diputuskan yang akan 

dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan operasi perusahaan 

(Ahyari, 1994 : 221). Pada perusahaan yang sudah maju biasanya produk 

telah diuji untuk memenuhi standar kualitas tertentu. 

Jika suatu perusahaan tidak menggunakan standar kualitas yang 

telah ditetapkan, maka kualitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan 

akan berubah-ubah dan cenderung sulit untuk ditingkatkan karena tidak 

adanya patokan. Ketidakpastian kualitas produk perusahaan ini akan 

mengakibatkan kesulitan pemasaran produk yang bersangkutan dalam 

jangka panjang karena produk semacam ini akan kehilangan kepercayaan 
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dari para konsumennya. Agar perusahaan dapat menjaga kualitas 

produknya dengan baik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu : 

a. Kualitas bahan baku yang digunakan dalam pelaksanaan proses 

produksi dalam perusahaan. 

b. Kualitas proses produksi yang dijalankan perusahaan. 

c. Kualitas produk akhir yang dihasilkan oleh perusahaan. 

 

 

4. Biaya Kualitas 

Biaya kualitas adalah biaya yang terjadi atau mugkin akan terjadi 

karena kualitas yang buruk. Jadi biaya kualitas adalah biaya yang 

berhubungan dengan penciptaan, pengidentifikasian, perbaikan dan 

pencegahan, biaya deteksi, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan 

eksternal (Fandy dan Anastasia, 1996 : 39). 

a. Biaya Pecegahan 

Biaya ini merupakan biaya yang terjadi untuk mecegah kerusakan 

produk yang dihasilkan. Biaya ini meliputi biaya yang berhubungan 

dengan perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan sistem kualitas. 

b. Biaya Deteksi  

Adalah biaya yang terjadi untuk menentukan apakah produk dan jasa 

sesuai dengan pesyaratan-persyaratan kualitas. Tujuan utamanya 

adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kerusakan 

sepanjang proses produksi dalam perusahaan.  

c. Biaya Kegagalan Internal 
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Biaya kegagalan internal adalah biaya yang terjadi karena adanya 

ketidaksesuaian dengan standar dan diketahui sebelum barang atau jasa 

tersebut dikirim atau dipasarkan. Biaya internal meliputi biaya sisa 

bahan, biaya pengerjaan ulang, dan biaya memperoleh material. 

d. Biaya Kegagalan Eksternal 

Biaya kegagalan eksternal adalah biaya yang tejadi karena produk atau 

jasa gagal mencapai standar dan diketahui setelah produk tersebut 

dikirim atau dipasarkan. 

5. Pengendalian Kualitas Bahan Baku 

Dalam pendekatan bahan baku untuk pengendalian kualitas, 

terdapat beberapa hal yang sebaiknya dikerjakan oleh manajer perusahaan 

agar bahan baku yang diterima perusahaan yang bersangkutan dapat dijaga 

kualitasnya. Beberapa hal tersebut antara lain :  

a. Seleksi sumber bahan 

Pelaksanaan seleksi sumber bahan ini akan dapat dilakukan antara lain 

denga cara melihat pada pengalaman – pengalaman perusahaan di 

masa lalu atau dengan mengadakan evaluasi pada perusahaan pemasok 

bahan dengan menggunakan daftar pertanyaan, atau dapat lebih teliti 

lagi dengan jalan melakukan penelitian kualitas perusahaan pemasok 

tersebut.  

b. Pemeriksaan dokumen pembelian. 

Dokumen yang dibuat dalam rangka pengadaan bahan baku pada suatu 

perusahaan merupakan dokumen yang sangat penting di dalam 

hubungannya dalam pengendalian kualitas bahan baku yang 
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dilaksanakan di dalam sebuah perusahaan. Penulisan informasi yang 

lengkap dan benar merupakan pelengkap dasar-dasar yang cukup 

untuk melaksanakan pengendalian kualitas bahan baku yang 

dipergunakan, disamping merupakan usaha nyata untuk 

menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam 

kaitannya dengan pengadaan bahan baku yang diperlukan oleh 

perusahaan tersebut. 

 

c. Pemeriksaan penerimaan bahan baku 

Apabila dokumen pembelian yang disusun tersebut cukup lengkap, 

maka dalam pemeriksaan penerimaan bahan baku tersebut dapat 

didasarkan pada dokumen pembelian tesebut. Kegiatan-kegiatan yang 

akan dilaksanakan di dalam perusahaan tesebut hendaknya dapat 

dilaksanakan secara terpadu sehingga akan diperoleh efisiensi dalam 

kegiatan pemeriksaan bahan baku. 

d. Penggudangan 

Jangka waktu penyimpanan bahan baku di gudang antara satu dengan 

yang lain tidak sama. Hal ini tergantung dari beberapa faktor, misalnya 

mudah tidaknya bahan baku tersebut diperoleh di pasar, tinggi 

rendahnya harga bahan baku, dan besar kecilnya resiko kerusakan 

bahan baku dalam penyimpanan (Ahyari, 1990 : 263).  

6. Pengendalian Proses Produksi 

Pada beberapa perusahaan proses produksi akan lebih banyak 

menentukan kualitas produk akhir. Pada pengendalian proses produksi ini 
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kegiatan proses produksi yang dilakukan diperbandingkan dengan 

perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga dapat dilakukan 

pengkoordinasian agar kuantitas dan kualitas produk serta waktu 

pengerjaannya yang telah ditetapkan dapat tercapai. 

Proses produksi merupakan cara, metode, atau teknik bagaimana 

kegiatan penambahan faedah atau penciptaan faedah tersebut dilaksanakan 

(Ahyari, 1994 : 12). Pengendalian proses produksi merupakan kegiatan-

kegiatan untuk mengkoordinir aktivitas-aktivitas pengerjaan atau 

pengelolaan agar waktu penyelesaian yang telah ditetapkan terlebih dahulu 

dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pengendalian proses produksi itu 

sendiri terdiri dari beberapa kegiatan, antara lain : 

a. Routing 

Routing merupakan penentuan urutan proses produksi yang akan 

dilaksanakan perusahaan dengan pengerjaan kegiatan yang dilakukan 

secara logis, sistematis, ekonomis melalui urutan-urutan dimana 

bahan-bahan dipersiapkan untuk pemrosesan menjadi barang jadi. 

Routing yang dijalankan harus didasarkan pada ketelitian dan 

ketepatan waktu dimana biasanya berkaitan erat dengan penentuan lay 

out perusahaan. Dengan adanya routing ini para karyawan dapat segera 

mengetahui dari bagian mana produk yang akan diproses, serta ke 

bagian mana produk diserahkan setelah diproses. Hal ini sangat 

penting terutama bagi perusahaan-perusahaan yang menggunakan tipe 

proses produksi terputus-putus, dimana urutan proses produksi akan 

berbeda dari produk satu dengan produk yang lain. Karena adanya 
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perbedaan ini maka setiap produk harus mempunyai urutan yang pasti 

agar tidak terjadi kekacauan dalam proses produksinya. 

b. Loading 

Loading merupakan penentuan dan pengaturan muatan pekerjaan 

(work load) pada masing-masing pusat pekerjaan (work center), 

sehingga dapat ditentukan berapa lama waktu yang digunakan pada 

tiap operasi tanpa adanya penundaan atau kelambatan waktu yang 

diperlukan (delay time). Loading ini merupakan dasar penentuan 

scheduling. 

c. Scheduling 

Scheduling merupakan pengkoordinasian tentang waktu dalam 

kegiatan produksi, dimana ditentukan kapan suatu pekerjaan akan 

dimulai dan kapan pekerjaan tersebut harus selesai. 

d. Dispatching 

Dispatching dapat diartikan sebagai penyampaian perintah kepada 

bagian pengolahan yang dilakukan sesuai dengan skedul dan urutan 

pekerjaan yang telah ditentukan dengan meneliti ketersediaan bahan 

sebelum perintah (order) dibuat. Proses produksi baru akan dimulai 

setelah ada perintah untuk menjalankannya. Kegiatan dispatching 

memberikan keterangan mengenai : 

1) Pergerakan bahan-bahan yang harus dilakukan ke tempat 

pengolahan yang ditentukan. 

2) Pengerjaan mesin yang harus dilakukan untuk setiap kegiatan 

operasi. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



  17  

   

3) Pencatatan waktu kapan dimulai dan kapan diselesaikannya  setiap 

kegiatan operasi. 

4) Penyelenggaraan pekerjaan sesuai dengan routing dan scheduling. 

e. Follow Up  

Pada prinsipnya follow up merupakan tindak lanjut dari manajemen 

perusahaan agar proses produksi dalam perusahaan senantiasa 

mendapatkan perbaikan yang berkelanjutan. Dengan adanya follow up 

ini diharapkan proses produksi akan selalu dapat diperbaiki, baik dari 

segi kualitas produk akhir, jalannya proses produksi, maupun efisiensi 

produksi. Dengan demikian makin lama proses produksi perusahaan 

akan semakin baik. 

Didalam pelaksanaan proses produksi, metode pengawasan proses 

yang digunakan di dalam masing-masing perusahaan akan mempengaruhi 

keberhasilan dari pelaksanaan pengawasan proses produksi. Pada proses 

produksi terdapat beberapa jenis pengawasan yang dapat diterapkan, yaitu:  

a. Pengawasan Order 

 Bertujuan agar pengerjaan dan penyelesaian suatu pesan dilakukan 

sesuai dengan yang diinginkan atau yang telah ditetapkan dalam skedul 

produksi. Jika pengerjaan pesanan terdiri atas berbagai macam operasi, 

maka pengawasan order berfungsi sebagai pengendali operasi untuk 

memenuhi segala persyaratan yang diinginkan pemesan. 

b. Pengawasan Blok 

 Pengawasan ini mengelompokkan order-order menurut model, ukuran, 

dan style tertentu dan kemudian menggabungkannya dalam suatu blok 
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yang merupakan sejumlah produk yang dapat diproduksi perusahaan 

dalam periode waktu tertentu. Pengawasan blok bertujuan agar 

pengerjaan kelompok barang yang memerlukan proses sama dapat 

dilakukan secara efektif sehingga proses produksi dapat berjalan secara 

konstan. 

 

 

c. Pengawasan Arus 

 Digunakan untuk pengendalian pada produk-produk yang 

distandardisasi dan dibuat dalam volume-volume besar serta dibuat 

pada garis-garis produksi. Pengawasan arus banyak dijumpai dalam 

proses produksi yang berjalan terus-menerus dimana pengerjaan 

produk mengalir sepanjang lini produk. Tujuan utama pengawasan 

arus adalah untuk memadamkan tingkat-tingkat aliran berbagai 

komponen.  

d. Pengawasan Beban 

Biasanya berhubungan dengan penyusunan skedul-skedul untuk satu 

atau lebih mesin-mesin penting. Pengawasan beban terutama mengatur 

pada pembebanan mesin-mesin penting dan mengidentifikasikan 

kebutuhan setiap order agar kuantitas atau tingkat produksi dapat 

dikendalikan (Handoko, 1999 : 254). 

7. Pengendalian Kualitas Produk Akhir 
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Pengendalian kualitas produk akhir merupakan upaya perusahaan 

untuk mempertahankan kualitas produk yang dihasilkanya dengan melihat 

produk akhir yang menjadi hasil dari perusahaan tersebut.  

Dalam pengawasan produk akhir ini perlu diperhatika dua hal, yaitu : 

a. Bagaimana langkah yang akan diambil oleh perusahaan untuk dapat 

mempertahankan produk perusahaan sesuai dengan standar kualitas 

yang berlaku, yakni merupakan tindakan-tindakan yang harus diambil 

setelah produk perusahaan tersebut selesai diproduksi. 

b. Bagaimana langkah yang ditempuh oleh perusahaan tersebut untuk 

menentukan standar kualitas yang akan diberlakukan pada perusahaan 

yang bersangkutan. 

Pelaksanaan pengawasan kualitas produk akhir dapat dilaksanakan dengan 

berbagai cara, antara lain : 

a. Memeriksa seluruh produk akhir yang akan dikirim kepada distributor 

atau toko pengecer produk perusahaan tersebut. 

b. Memberi petunjuk pemakaian yang tepat, terutama pada produk yang 

memerlukan pengetahuan untuk mempergunakannya. 

c. Menyediakan suku cadang dalam harga yang terjangkau serta mudah 

dicari untuk produk yang tahan lama.  

 

B. Penelitian terdahulu 

Penelitian yang ditulis oleh Cahyono (2004) berjudul “Analisis 

Pengawasan Bahan-baku Siap Pakai, Barang Dalam Proses, dan Kualitas Produk 

Akhir pada PT Iskandar Printing Textile Surakarta”, menyatakan bahwa 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



  20  

   

perusahaan dalam menjalankan pengendalian kualitas produk akhir sudah berjalan 

dengan baik, hal tersebut dapat terlihat pada pengujian sampel yang dilakukan 

selama 24 bulan yaitu dari bulan Januari 2001 sampai dengan bulan Desember 

2002 dimana tingkat kerusakannya kurang dari 10% (yang merupakan standar 

toleransi kerusakan yang ditetapkan perusahaan). Dengan batas control atas 

(UCL) sebesar 10,6% dan batas bawah (LCL) sebesar 5,6% dan rata-rata proporsi 

kerusakan produk adalah sebesar 8,06%. 

Kerusakan yang paling banyak terjadi pada proses produksinya, dimana 

proporsi kerusakan tertinggi disebabkan oleh mesin-mesin yang beroperasi tidak 

sesuai dengan yang diharapkan dan untuk melakukan penanganan dan penyetelan 

kembali dibutuhkan waktu yang cukup lama. Waktu yang lama ini dikarenakan 

dalam penyetelan mesin-mesin ini membutuhkan cukup presisi untuk memperoleh 

hasil yang sesuai standar. 

Penelitian yang dilakukan oleh Susilonongsih (2003) berjudul “Analisis 

Pengendalian Kualitas Produk Pada Perusahaan Solopos Di Surakarta”, 

menyatakan bahwa perusahaan dalam menjalankan pengendalian kualitas produk 

akhir sudah berjalan dengan baik, hal tersebut dapat terlihat pada pengujian 

sampel yang dilakukan selama 24 bulan yaitu dari bulan Januari 2000 sampai 

dengan bulan Desember 2001 dimana tingkat kerusakan produknya dibawah 5% 

yang merupakan standar toleransi kerusakan yang ditetapkan oleh perusahaan. 

Batas control atas (UCL) sebesar 5,7% dan batas control bawah (LCL) sebesar 

2,08%, dan rata-rata proporsi kerusakan produk adalah sebesar 3,93%. 

Berdasar pengecekan yang dilakukan oleh perusahaan Solopos, ditemukan 

penyebab kerusakan terbesar adalah pada proses produksinya. Faktor terjadinya 
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proporsi kerusakan yang tinggi karena adanya mesin-mesin yang rusak atau aus 

sehingga mempengaruhi proses produksi dan memerlukan waktu penanganan 

untuk memperbaikinya, disamping juga karena adanya faktor kelelahan dan 

kurang konsentrasi dari para karyawan, dan faktor bahan baku. 

 

 

 

C. Alur Pemikiran 

 

 
 

Gambar II.1 
Alur Pemikiran 

  
 
 

Proses produksi dalam perusahaan akan menghasilkan produk dengan 

berbagai kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perusahaan. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan tersebut, maka produk digolongkan menjadi dua 

jenis yaitu produk diterima dan produk ditolak yang mana tidak sesuai dengan 

kriteria yang telah ditetapkan. Pengendalian kualitas produk dilakukan dengan 

Proses 
Produksi 

Produk 
Ditolak 

Produk 
Diterima 

Pengendalian Kualitas : 

• P - Chart 

• Diagram Pareto 

• Diagram Sebab-akibat 
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menggunakan alat analisis, diantaranya adalah P-Chart, Diagram Pareto, dan 

Diagram Sebab-akibat. Hasil dari evaluasi akan menjadi umpan balik bagi proses 

produksi selanjutnya dan digunakan sebagai tolak ukur dalam pengendalian 

kualitas selanjutnya untuk mengantisipasi kerusakan produk dimasa yang akan 

datang.  

 

 

D. Definisi Operasional Variabel 

1. Proses produksi adalah suatu cara, metode maupun teknik bagaimana 

penambahan manfaat atau faedah baru dilaksanakan dalam perusahaan.  

2. Produk adalah hasil dari proses produksi berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan sebelumnya oleh perusahaan. Dalam hal ini produk yang dihasilkan 

perusahaan adalah berupa benang On Cone Rayon 30/1. 

3. Produk diterima adalah produk yang telah sesuai dengan kriteria yang 

ditetapkan oleh perusahaan, sehingga dapat langsung dipasarkan atau 

disimpan di gudang sebagai stok produk jadi perusahaan. 

4. Produk ditolak adalah produk yang tidak sesuai dengan kriteria yang 

ditetapkan perusahaan, sehingga harus diproses ulang, dikategorikan sebagai 

barang cacat/BS ataupun produk rusak . Kriteria produk rusak yang ditetapkan 

perusahaan adalah : 

a. Benang On Cone kotor. Kotor disini dapat disebabkan oleh oli yang 

menempel, jatuh ke lantai, ataupun terkena flying waste. 

b. Benang On Cone gembos, yaitu jika kepadatan gulungan benang tidak 

rata.  
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c. Rebond, yaitu jika pada sisi atas ataupun sisi bawah gulungan benang tidak 

rata. 

d. Overslah (nglokor), yaitu jika putaran benang ada yang keluar dari 

gulungan benang. 

e. Crossing, yaitu jika ada putaran benang yang membentuk silang-silang. 

f. Ring, yaitu jika benang On Cone membentuk lingkaran/cincin pada sisi 

atas ataupun sisi bawah gulungan. 

5. Pengendalian kualitas adalah aktivitas untuk menjaga dan mengarahkan agar 

kualitas produk perusahaan dapat dipertahankan sebagaimana yang telah 

direncanakan.  

 

E. Hipotesis 

Hipotesis merupakan pernyataan peneliti tentang hubungan antara 

variable-variabel dalam penelitian, serta merupakan pernyataan yang paling 

spesifik. Hipotesis merupakan jawaban sementara yang disusun oleh peneliti, 

yang kemudian akan diuji kebenarannya melalui penelitian yang dilakukan 

(Kuncoro, 2003 : 48). Mesin-mesin produksi yang dipakai di PT Industri Sandang 

Nusantara Unit Patal Secang sudah berumur sangat tua dan beroperasi dalam 

intensitas yang sangat tinggi, sehingga terdapat banyak komponen yang aus 

ataupun rusak yang menyebabkan mesin tidak beroperasi dengan semestinya. 

Perusahaan juga menambah beberapa pegawai baru di bagian produksi, dimana 

dalam melakukan pekerjaannya masih belum ahli sehingga sering melakukan 

kesalahan. Karena beberapa hal tersebut, maka penulis mengajukan hipotesis 

sebagai berikut : 
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H1 : Diduga pengendalian kualitas yang dilakukan oleh perusahaan belum 

berjalan   dengan baik. 

H2 : Diduga pada PT Industri Sandang Nusantara Unit Patal Secang terdapat 

beberapa jenis kerusakan produk yang sering terjadi akibat faktor mesin 

yang buruk.  

  
 
 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini merupakan studi kasus yang dilakukan di PT Industri 

Sandang Nusantara Unit Patal Secang yang merupakan salah satu perusahaan 

pemintalan di Kabupaten Magelang. 

 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek / subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2000 : 72). Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh jumlah produk yang dihasilkan oleh perusahaan 

dalam bentuk benang On Cone jenis Rayon 30/1 selama periode Januari 2006 

sampai dengan April 2006. 
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Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Dalam hal ini peneliti mengambil sampel sebesar 1000 cone per 

minggu.  

 

C. Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel menggunakan Quota Sampling. Untuk jumlah 

produk rusak diambil dengan cara membandingkan jumlah produk rusak pada 

jumlah produksi sebenarnya dengan produk yang digunakan sebagai sampel yaitu 

1000 cone. Misal, untuk bulan Desember jumlah produksi sebesar 5000 cone 

dengan kerusakan sebesar 50 cone, maka tiap 1000 cone kerusakan produknya 

sebesar 10 cone. Sedangkan untuk proporsi jumlah jumlah produk rusaknya 

adalah dengan membagi produk rusak dengan jumlah produksi. Dalam hal ini 

yang diambil adalah 10 : 1000 = 0,01.  

 

D. Sumber Data 

1. Data primer 

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang 

diperlukan dalam penelitian ini. Data yang diperoleh langsung tersebut 

berupa jenis produk yang dihasilkan perusahaan, jumlah karyawan, daerah 

pemasaran, dan jawaban-jawaban dari manajer ataupun karyawan dalam 

wawancaran yang dilakukan mengenai masalah-masalah dalam proses 

produksi . 

2. Data sekunder 
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Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yang berupa data produksi 

dan data produk afkir benang On Cone R.30/1  dari bulan Januari  2006 

sampai bulan April 2006, jurnal, serta berbagai literature yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Personal Interview, yaitu mengadakan wawancara secara langsung dengan 

pimpinan atau karyawan yang berwenang dan berhubungan dengan 

masalah yang dibahas. Diantaranya adalah tentang alur proses produksi, 

jenis kerusakan produk yang sering terjadi dalam proses produksi, faktor 

penyebab kerusakan produk dan penanganannya. 

2. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan terhadap proses produksi, dan 

pengendalian kualitas secara langsung terhadap objek penelitian pada PT 

Industri Sandang Nusantara Unit Patal Secang.  

3. Studi Pustaka, yaitu mengumpulan materi atau data dari sumber-sumber 

kepustakaan atau literature yang ada. Diantaranya data tentang teori-teori 

yang berkaitan dengan penelitian ini dan penelitian terdahulu yang sejenis. 

 

F. Teknik Analisis Data 

1. P  Chart 

Langkah – langkah menyusun P- Chart  (Menipaz, 1984 : 588) : 

a. Diambil sampel secara acak produk yang dihasilkan dan ditentukan 

proporsi produk rusak : 

P = 
n

d
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Keterangan : 

P = jumlah proporsi produk rusak 

d = jumlah produk rusak 

n = jumlah produk yang di observasi 

b. Menghitung rata-rata proporsi kerusakan (
−
P ) pada sejumlah 

sampel. 

−
P  = 

m

pmpp +++ '....''''...'
21  

 

Keterangan : 

−
P  = rata – rata prosentase kerusakan 

p   = jumlah proporsi produk rusak 

m  = jumlah sampel dalam subgroup 

c. Menentukan batasan pengendalian 

UCL  =  
−
P  +  zσ p   

LCL   =  
−
P   -  zσ p   

Keterangan : 

UCL  = batas atas kendali  

LCL   = batas bawah kendali 

z        = jumlah standar deviasi 

  (z = 2 untuk batasan 95,5% ; z = 3 untuk batasan 99,7%) 

−
P       = rata-rata bagian yang rusak pada sampel 

σ p    = standar deviasi distribusi sampel 
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d. Menggambarkan dalam bagan control 

 

Gambar III.1 
P Chart 

2. Diagram Pareto 

Setelah melakukan analisis dengan  P-Chart, maka akan diketahui 

apakah ada produk yang berada diluar batas kontrol  atau tidak. Jika 

ternyata diketahui ada produk yang berada diluar batas kontrol, maka 

produk tersebut akan dianalisis lagi dengan menggunakan diagram Pareto 

untuk diurutkan berdasarkan tingkat proporsi kerusakan terbesar sampai 

dengan yang terkecil. Diagram Pareto ini akan membantu untuk lebih 

memfokuskan pada masalah kerusakan produk yang lebih sering terjadi, 

yang mengisyaratkan masalah-masalah mana yang jika ditangani dapat 

memberikan manfaat balik terbesar. Namun jika dalam diagram P tidak 

terlihat adanya produk diluar batas control, maka diagram pareto ini akan 

berfungsi untuk proses perbaikan kualitas yang terus-menerus, dimana 

akan dapat membantu memfokuskan pada masalah produk-produk dengan 

proporsi kerusakan terbesar yang walaupun masih dalam batasan toleransi 

kerusakan yang ditetapkan perusahaan.  

Lima langkah penyusunan diagram Pareto, yaitu : (Besterfield, 1999 : 179) 

(Ehud Menipaz, 1984 : 588)

P
ro
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n
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)
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a. Tentukan metode pengklasifikasian data, misal menurut masalah, 

sebab, ketidaksesuaian dan lain – lain.  

b. Tentukan karakteristik ranking yang akan digunakan, misal mata uang, 

frekuensi atau keduanya. 

c. Mengumpulkan data menurut interval atau waktu tertentu atau 

menggunakan data historis. 

d. Mencatat data dan meranking kategori mulai dari yang terbesar 

menuju yang terkecil. 

e. Susunlah diagram. 
 

 
Gambar III.2 

Diagram Pareto 
 
 

3. Diagram Sebab Akibat 

Cara untuk membuat diagram sebab akibat dimulai dengan 

menggunakan 4 kategori, yaitu : material, mesin, manusia, dan metode. 

Empat “M” tersebut memberi daftar yang baik untuk analisis awal. Bila 

diagram seperti ini dikembangkan secara sistematis, maka masalah 

kualitas yang mungkin terjadi dan tempat pemeriksaan dapat diketahui 

(Render dan Heizer, 2001 : 107) 
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Gambar III.3 
Diagram Sebab Akibat 

 
 

BAB IV 

ANALISIS  DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Perusahaan 

1 Sejarah Singkat Berdirinya Perusahaan 

PT Industri Sandang Nusantara Unit Patal Secang didirikan 

berdasarkan rencana Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka 

menggerakkan swasembada sandang. Pembangunan dimulai pada tahun 1962 

atas bantuan kredit dari pemeritah Inggris. Dari tahun 1967 sampai tahun 1978 

pengelolaannya berada dibawah PN Industri Sandang, kemudian pada tahun 

1978 sampai tahun 2000 PN Industri Sandang terbagi menjadi dua, yaitu: 

a. PT Industri Sandang I 

b. PT Industri Sandang II 

PT Industri Sandang I berkantor pusat di Jakarta, dimana membawahi : 

1) Pabriteks Senayan Jakarta 

2) Patal Banjaran Bandung, Jawa Barat 

Produk 
Ditolak 

Material Mesin 

Metode Manusia 
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3) Patal Cipadung Bandung, Jawa Barat 

4) Patal Bekasi Bekasi, Jawa Barat 

5) Patal Palembang Palembang, Sumatera Selatan 

PT Industri Sandang II berkantor pusat di Surabaya, membawahi : 

1) Patal Tohpati Denpasar, Bali 

2) Patal Grati Pasuruan, Jawa Timur 

3) Patal Lawang Lawang, Jawa Timur 

4) Patal Secang Magelang, Jawa Tengah 

5) Patal Madurateks Kamal, Madura 

6) Patun Makateks Ujung Pandang, Sulawesi Selatan 

Mulai bulan Januari 1982 Perusda Sandang Jawa Tengah 

diintegrasikan kedalam PT Industri Sandang II, yang terdiri dari : 

a) Patal Cilacap Cilacap, Jawa Tengah 

b) Pabriteks Tegal Tegal, Jawa Tengah 

c) Patun Muriateks Kudus, Jawa Tengah 

d) Patun Infiteks Ceper, Jawa Tengah 

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 

tanggal 22 Mei 2000, PT Industri Sandang I Bergabung dengan PT Industri 

Sandang II. Nama PT Industri Sandang II resmi berubah menjadi PT Industri 

Sandang Nusantara. Adapun unit-unit produksi PT Industri Sandang 

Nusantara adalah sebagai berikut : 

1) Patun Makateks Ujung Pandang, Sulawesi Selatan 

2) Patal Tohpati Denpasar, Bali 

3) Patal Grati Pasuruan, Jawa Timur 
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4) Patal Lawang Lawang, Jawa Timur 

5) Patal Secang Magelang, Jawa Tengah 

6) Patal Cilacap Cilacap, Jawa Tengah 

7) Pabriteks Tegal Tegal, Jawa Tengah 

8) Patal Karawang Karawang, Jawa Barat 

9) Patal Bekasi  Bekasi, Jawa Barat 

10) Patal Banjaran Bandung, Jawa Barat 

11) Patal Cipadung Bandung, Jawa Barat 

2 Lokasi Perusahaan 

PT Industri Sandang Nusantara Unit Patal Secang bila ditinjau dari 

segi administrasi berada di wilayah Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, 

Jawa Tengah. Sementara bila ditinjau dari segi geografis Patal Secang berada 

pada peta Jawa Tengah (Magelang) pada ketinggian 471 meter diatas 

permukaan laut. 

Adapun alasan mengapa Secang dipilih sebagai lokasi didirikannya 

perusahaan adalah sebagai berikut : 

a. Segi Teknis 

1) Letak geografis yang  baik yang memiliki jalan raya bersimpangan, 

arah utara ke Semarang, arah barat ke Temanggung dan Wonosobo, 

arah selatan ke kota Magelang, Yogyakarta, dan Purworejo. 

2) Kepadatan penduduk dan kurangnya lapangan pekerjaan di daerah 

sekitarnya memudahkan perusahaan untuk memperoleh tenaga kerja. 

3) Hawa dan ketinggian letak yang tidak membawa pengaruh jelek bagi 

operasional dan produksi perusahaan. 
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b. Segi Sosial 

1) Mengurangi pengangguran.  

2) Memberikan lapangan pekerjaan sebagai ganti tempat mencari nafkah 

kepada pemilik tanah. 

c. Segi Ekonomi 

1) Memperkuat usaha dalam bidang swasembada sandang. 

2) Memperkecil jumlah impor bahan sandang. 

3) Pemasaran hasil produksi dalam jaringan yang luas. 

3 Visi, Misi, dan Tujuan Perusahaan 

a. Visi 

Menjadi BUMN berbentuk Persero dalam bidang Industri tekstil 

Indonesia abad ke-21 yang mempunyai daya saing dan daya cipta 

tinggi di tingkat internasional dan ramah terhadap lingkungan sehingga 

diakui sebagai pemain kelas dunia. 

b. Misi 

Mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dengan berusaha 

secara efisien dan produktif di segala bidang untuk mengatasi 

persaingan pasar industri tekstil dalam negeri maupun luar negeri, 

memperoleh keuntungan yang memadai, melaksanakan pemeliharaan 

mesin produksi dan fasilitas pendukung lainnya dengan baik, 

memperhatikan kesejahteraan karyawan serta memenuhi keinginan 

stake holder. 

c. Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai oleh PT Industri Sandang Nusanara adalah : 
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1) Menampung tenaga kerja sehingga dapat membantu pemerintah 

dalam mengurangi jumlah pengangguran, khususnya untuk rakyat 

yang bertempat tinggal di sekitar pabrik. 

2) Memenuhi kebutuhan konsumen, khususnya perusahaan-

perusahaan yang bergerak dalam industri pembuatan kain. 

3) Mencari keuntungan yang layak dalam rangka kelangsungan 

proses produksi dan kelangsungan usaha.  

 

4 Struktur Organisasi Perusahaan 

Dalam suatu perusahaan agar terjadi koordinasi yang sempurna maka 

dibentuk struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan suatu jenjang 

urut-urutan pengaturan di dalam perusahaan dalam rangka mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Dengan struktur organisasi yang baik, maka tanggung 

jawab dan tugas dari masing-masing departemen difokuskan, sehingga akan 

memudahkan tercapainya tujuan yang diinginkan. Selain itu juga dilakukan 

restrukturisasi yang kuat, supel, efisien, perampingan organisasi, dan 

penggabungan tugas sehingga jumlah personil dapat lebih efisien dan efektif. 

Untuk mempermudah proses produksi dan mempermudah adanya 

koordinasi dalam pelaksanaan tugas, maka PT Industri Sandang Nusantara 

Unit Patal Secang membentuk tata kerja yang merupakan suatu jenjang dari 

urutan pekerjaan yang berisikan tugas dan wewenang serta pangkat dan 

jabatan dari masing-masing departemen, seksi, dan urusan, yaitu sebagai 

berikut : ( gambar lihat lampiran) 
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General Manager, bertugas sebagai pelaksana dan pimpinan unit produksi 

serta sebagai wakil dari pusat untuk menjalankan kebijaksanaan dari pusat 

dengan pangkat Pembina Golongan V. dalam melaksanakan tugas-tugasnya 

bertanggung jawab kepada Direksi dan dibantu oleh beberapa departemen, 

yakni : 

a. Departemen Produksi Staf Pelaksanaan yang dipimpin oleh seorang 

Manajer dengan pangkat Golongan IV, bertugas mengatur dan 

melaksanakan proses produksi dari bahan baku sampai bahan jadi sesuai 

dengan order. Departemen ini membawahi : 

1) Seksi Pelaksana Produksi, staf pelaksana yang dipimpin oleh seorang 

asisten manajer dengan pangkat Pengatur Golongan III  bertugas 

mengatur dan mengawasi proses dari bahan baku sampai bahan jadi 

sehingga memenuhi standar serta efisiensi yang telah ditentukan. 

Asisten manajer pelaksana produksi membawahi senior supervisor, 

yaitu staf pelaksana dengan pangkat Penyelia Golongan II, yang 

tugasnya adalah: 

a) Urusan Pre Spinning bertugas menyelenggarakan proses 

produksi dari mesin blowing sampai mesin speed. 

b) Urusan Spinning dan Finishing bertugas menyelenggarakan 

proses produksi pada mesin ring spinning dan mesin cone 

winder. 

2) Seksi Maintenance, staf pelaksana yang dipimpin oleh seorang 

asisten manajer dengan pangkat Pengatur Golongan III bertugas 

mengatur dan mengawasi proses perawatan mekanik, reparasi, dan 
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overhauling pada mesin produksi. Asisten manajer maintenance 

membawahi senior supervisor yang tugasnya adalah : 

a) Urusan MTC prespinning bertugas mengadakan perawatan, 

service, overhaul, dari mesin blowing sampai mesin speed. 

b) Urusan MTC spinning dan finishing bertugas mengadakan 

perawatan, service, dan overhaul pada mesin spinning dan pada 

mesin winder. 

c) Urusan MTC roll shop bertugas mengadakan perawatan roll pada 

mesin spinning. 

3) Seksi Pembina Produksi, staf pelaksana yang dipimpin oleh seorang 

asisten manajer dengan pangkat Pengatur Golongan III, bertugas 

mengatur, mengawai, dan merencanakan proses produksi dengan 

tujuan meningkatkan kualitas dari hasil produksi. Asisten manajer 

Pembina produksi membawahi senior supervisor yang bertugas 

dalam : 

a) Urusan administrasi dan laboratorium yaitu mengadakan tes 

bahan dan menganalisa bahan baku untuk proses produksi. 

b) Urusan packing dan inspecting.  

4) Seksi Teknik, staf pelaksana yang dipimpin oleh seorang asisten 

manajer dengan pangkat Penata Golongan III yang bertugas 

mengatur dan mengawasi kelancaran power supply dan 

melaksanakan pengaturan operasi mesin diesel atau listrik. Asisten 

manajer diesel dan listrik membawahi dua orang senior supervisor 

yang tugasnya adalah : 
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a) Urusan diesel dan listrik bertugas menjaga keselamatan serta 

mengadakan perawatan diesel dan mengadakan perencanaan 

listrik dalam perusahaan atau perumahan pabrik. 

b) Urusan AC, komputerisasi, bengkel, dan boiler water bertugas 

untuk megatur dan mengawasi proses kelancaran mesin AC atau 

mesin pendingin dan mesin boiler. 

b. Departemen Keuangan dan Umum, staf pelaksana yang dipimpin oleh 

seorang manajer dengan pangkat Penata Golongan IV, bertugas menyusun 

pengadaan barang, mengawasi, dan mengurusi tugas-tugas penyuluhan 

terhadap masyarakat dan karyawan serta keluarga karyawan. Dalam 

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada General Manajer. 

Departemen ini membawahi : 

1) Seksi pembukuan, staf pelaksana yang dipimpin oleh asisten manajer 

dengan pangkat Pengatur Golongan III, bertugas mengatur dan 

mengawasi pembukuan tentang pengadaan barang yang dibeli oleh 

perusahaan. Manajer Pembukuan membawahi senior supervisor yang 

tugasnya adalah : 

a) Urusan Pembukuan bertugas mencatat dan membukukan barang-

barang yang dibeli perusahaan. 

b) Urusan Administrasi Kantor bertugas mengurusi kebutuhan yang 

diperlukan di dalam kantor. 

2) Seksi  Keuangan, staf pelaksana yang dipimpin oleh asisten manajer 

dengan pangkat Pengatur Golongan III, bertugas mengatur 
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pengeluaran dan pemasukan keuangan perusahaan. Asisten manajer 

keuangan membawahi senior supervisor yang tugasnya adalah : 

a) Urusan verifikasi sebagai badan pemeriksa keuangan perusahaan. 

b) Urusan kasir bertugas mengurusi pembayaran gaji karyawan. 

3) Urusan Gudang, staf pelaksana yang dipimpin oleh seorang senior 

supervisor dengan pangkat Penyelia Golongan II, bertugas mengatur 

dan mengawasi barang-barang kekayaan milik perusahaan yang 

disimpan di gudang. Dalam menjalankan tugas bertanggung jawab 

kepada manajer. 

4) Urusan Administrasi Pengadaan, staf pelaksana yang dipimpin oleh 

seorang senior supervisor dengan pangkat Penyelia Golongan II, 

bertugas mengatur dan mengawasi kedatangan barang. Bertanggung 

jawab kepada manajer. 

5) Seksi Personalia, staf yang dipimpin oleh seorang asisten manajer 

dengan pangkat Pengatur Golongan III, bertugas mengatur dan 

mengawasi ketenagakerjaan di dalam perusahaan. Asisten manajer 

personalia membawahi senior supervisor yaitu Urusan Administrasi 

Personalia dan Kesejahteraan bertugas mengawasi administrasi 

personalia, mengawasi disiplin karyawan, kewajiban-kewajiban 

karyawan, dan surat-surat penting karyawan. 

6) Seksi Umum, staf yang dipimpin oleh seorang asisten manajer 

dengan pangkat Pengatur Golongan III, bertugas mengatur dan 

mengawasi kegiatan umum, pendidikan, dan pelatihan. Asisten 

manajer umum membawahi senior supervisor yaitu :  
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a) Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga bertugas mengurusi dan 

membuat surat-surat penting atau surat pengantar perusahaan, 

membuat surat laporan kepada kantor pemerintah yang ada 

hubungannya dengan perusahaan, dan mengurusi anggaran 

rumah tangga perusahaan. 

b) Kepala Regu bengkel kendaraan, bertugas merawat kendaraan 

milik perusahaan. 

7) Urusan Keamanan bertugas mengurusi keamanan didalam pabrik dan 

didalam perusahaan, bertanggung jawab kepada General Manajer. 

8) Urusan Administrasi Penjualan bertugas mengurusi penjualan 

produk perusahaan, bertanggung  jawab kepada General Manajer. 

c. Bagian Kesehatan, staf pelaksana yang dipimpin oleh seorang dari dinas 

kesehatan dengan pangkat Penata Golongan IV, bertugas mengurusi 

tentang pemberian pelayanan dan pengobatan bagi para karyawan yang 

sakit atau membutuhkan pengobatan. Dalam melaksanakan tugasnya 

bertanggung jawab kepada General Manajer. Bagian kesehatan dalam 

melaksanakan tugas-tugas kesehatan pada karyawan ataupun keluarga 

karyawan dibantu oleh kepala urusan poliklinik, dimana tugasnya adalah : 

1) Memberikan pengobatan pada karyawan yang sakit. 

2) Memberikan penyuluhan-penyuluhan kesehatan. 

3) Mengurusi keselamatan kerja karyawan di lokasi perusahaan. 

4) Membantu proses pengobatan ke rumah sakit apabila ada salah satu 

karyawan yang mengalami sakit berat. 

5 Personalia 
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a. Status Karyawan 

Status karyawan di PT Industri Sandang Nusantara Unit Patal 

Secang dibedakan menjadi dua, yaitu : 

1) Karyawan Langsung, terdiri dari : 

a) Karyawan Produksi sebanyak 288 orang 

b) Maintenance sebanyak 60 orang 

2) Karyawan Tak Langsung 

a) Administrasi produksi sebanyak 24 orang 

b) Teknik sebanyak 60 orang 

c) Umum dan Keuangan sebanyak 67 orang 

d) Pimpinan perusahaan  sebanyak tiga orang 

e)  General Manager 

b. Jam Kerja 

Untuk menunjang tata kerja pada umumnya dan kelancaran proses 

produksi pada khususnya maka pihak perusahaan memberlakukan 

peraturan bagi seluruh karyawan dalam pembagian jam kerja. 

Pembagian jam kerja pada PT Industri Sandang Nusantara Unit Patal 

Secang dibedakan menjadi dua, yaitu : 

1) Karyawan Kantor 

a) Hari senin sampai jum’at jam 07.00 – 16.00 WIB 

b) Istirahat jam 11.30 – 12.30 WIB 

c) Hari sabtu jam 07.00 – 12.00 

2) Karyawan Pabrik 

Untuk karyawan pabrik jam kerja dibagi dalam 3 shift, yaitu : 
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a) Pagi jam 06.00 – 14.00 WIB 

b) Siang jam 14.00 – 22.00 WIB 

c) Malam  jam 22.00 – 06.00 WIB 

Untuk setiap shift karyawan bekerja selama delapan jam 

dengan waktu istirahat satu jam, dimana penggantian shift dilakukan 

setiap dua hari sekali. 

c. Struktur Penggajian atau Pengupahan 

Sistem pengupahan didasarkan atas prestasi kerja ditambah 

tunjangan keluarga, tunjangan jabatan ( untuk jabatan senior 

supervisor ke atas), tunjangan penyesuaian masa kerja, tunjangan 

transportasi, dan emolumen. Sedangkan pembayaran upah lembur akan 

dilakukan oleh perusahaan kepada karyawan pada tiap tanggal 26 

bulan berjalan. 

d. Kesejahteraan Karyawan 

Yang dimaksud dengan kesejahteraan karyawan adalah usaha-

usaha untuk memajukan kesejahteraan di kalangan karyawan baik di 

dalam maupun di luar perusahaan, yaitu dengan jalan memberikan 

bantuan dalam penyelenggaraan asrama karyawan atau pondokan 

karyawan (wisma), balai istirahat, perumahan karyawan, balai 

pertemuan dan pendidikan umum di kalangan karyawan. 

Dengan demikian pengertian tentang kesejahteraan karyawan 

menurut perundang-undangan adalah atas dasar kebijaksanaan 

pengusaha untuk karyawan dengan memberikan pelayanan yang 

berupa jaminan dengan jasa-jasa agar karyawan menjalankan tugasnya 
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dengan sebaik-baiknya. Program kesejahteraan yang dilaksanakan oleh 

pengusaha atau pimpinan perusahaan berupa pemberian upah jam kerja 

yang cukup adil dalam jaminan sosial dan jasa untuk meningkatkan 

gairah kerja para karyawan. 

Kesejahteraan karyawan disini dimaksudkan untuk 

memberikan isyarat kerja yang lebih baik guna menunjang sumberdaya 

manusia dan meningkatkan kesejahteraan bagi semua karyawan. 

Beberapa kebijakan yang dilakukan perusahaan adalah : 

1) Pengembangan sumber daya manusia 

a) Tiap bulan diadakan penilaian karyawan. 

b) Diadakan education dan training . 

c) Diadakan on the job training. 

d) Diadakan job tour ke beberapa bagian. 

e) Diadakan Gugus Kendali Mutu atau usulan karyawan. 

2) Jaminan sosial dan kesehatan 

a) Pada jam kerja diberi Meal and Drink berupa ekstra food untuk 

yang berdinas malam dan bidang pekerjaan tertentu. 

b) Pakaian kerja tiap 1 tahun dua stel berikut topi, sepatu, dan 

kaos. Kemudian tiap 2 tahun satu buah ikat pinggang, safari, 

dan jaket. 

c) Makan dan minum. 

d) Cuti tahunan, yaitu 12 hari kerja per tahun. 

e) Cuti besar, yaitu 3 bulan per 6 tahun kerja. 

f) Bebas tugas 3 bulan untuk masa kerja kurang dari 20 tahun . 
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g) Perumahan dinas untuk pejabat senior supervisor ke atas. 

h) Adanya balai pengobatan karyawan di lokasi pabrik. 

i)  Safety and health. 

1. Diberikan Asuransi jiwasraya. 

2. Asuransi sosial tenaga kerja. 

j) Dibentuk Koperasi Karyawan di lingkungan pabrik. 

 

 

 

3) Pembinaan karyawan 

a) Pendidikan 

Untuk meningkatkan keterampilan kerja karyawan maka 

perusahaan mengadakan pelatihan yang dilakukan oleh 

lembaga dari dalam dan luar negeri, dimana penyelenggaraan 

pelatihan dilakukan di dalam perusahaan. 

b) Pembinaan olah raga dan kesehatan 

1. Diadakan kegiatan sepak bola, bulu tangkis, bola voli, tenis 

lapangan, dan senam kesehatan jasmani tiap hari jum’at. 

2. Diadakan rekreasi bagi karyawan dan keluarganya. 

c) Pembinaan kerohanian 

1. Disediakan tempat ibadah masjid. 

2. Kuliah subuh setiap hari minggu bagi keluarga karyawan. 

3. Bagi karyawan non muslim diberi kesempatan untuk 

melakukan kegiatan sembahyangnya sesuai keyakinan. 
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4) Fasilitas Karyawan 

a) Adanya komplek perumahan bagi staf karyawan dari senior 

supervisor ke atas. 

b) Adanya aula untuk gedung pertemuan dan resepsi karyawan. 

c) Tempat ibadah berupa masjid. 

d) Adanya lapangan olahraga untuk voli, tenis lapangan, dan bulu 

tangkis. 

e) Disediakan kantin untuk makan siang dan makan malam. 

f) Unit mobil perusahaan yang selalu stand by di pabrik. 

5) Kegiatan lainnya 

Adanya sumbangan bagi karyawan yang : 

a) Berduka cita. 

b) Melahirkan. 

c) Menikah. 

6 Produksi  

Patal Secang umumnya memproduksi benang untuk konsumsi 

penenunan dan perajutan, baik untuk industri lokal maupun ekspor. Jenis 

benang yang diproduksi meliputi cotton, rayon, dan polyster.  

a. Alur Proses Produksi pembuatan benang Rayon sebagai berikut : 
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Gambar IV.1 
Alur Proses Produksi Benang Rayon 

 
 
 
 
 
 
 

b. Mesin dan Peralatan Produksi 

Mesin-mesin yang dipakai PT Industri Sandang Nusantara Unit Patal 

Secang adalah: 

1) Mesin Prespinning 

2) Mesin Blowing – Carding (Crossroll) 

Unit mesinnya terdiri dari : 

a) Bale Opener, berfungsi untuk : 

1. Mengambil gumpalan bahan baku sekecil mungkin. 

2. Membuka gumpalan bahan baku. 

3. Membersihkan gumpalan bahan baku ke mesin four 

chamber dengan bantuan udara. 

b) Four Chamber, berfungsi untuk : 

PRE 
 SPINING 

BLOWING CARDING 
(CROSSROLL) 

 
DRAWING I 

 
DRAWING 

II 

 
SPEED 

 
RSF 

 
AW 
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1. Mencampur gumpalan-gumpalan bahan baku. 

2. Membuka gumpalan-gumpalan bahan baku menjadi 

gumpalan yang lebih kecil. 

3. Membersihkan kotoran yang masih ada di dalam bahan 

baku. 

4. Meneruskan bahan baku ke mesin three roller cleaner. 

c) Three Roller Cleaner, berfungsi untuk : 

1. Mencabik-cabik gumpalan menjadi lebih kecil lagi. 

2. Membersihkan kotoran yang masih ada. 

3. Meneruskan gumpalan bahan baku ke mesin four chamber 

kedua melalui unit mesin heavy particle separator. 

 

d) Heavy Particle Separator, berfungsi untuk : 

1. Menangkap kotoran atau tras yang masih ada dalam 

gumpalan serat. 

2. Menangkap benda asing sejenis logam. 

e) Tower Reserve, berfungsi untuk : 

1. Membuka gumpalan bahan baku. 

2. Membersihkan kotoran yang masih ada. 

f) Dust Remover, berfungsi untuk : 

1. Membersihkan dan memindahkan kotoran yang ada. 

2. Distribusi bahan baku untuk diteruskan ke line mesin 

carding. 
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g) Carding, berfungsi untuk memproses lap, sebagai hasil proses 

mesin blowing menjadi sliver. 

3) Mesin Drawing, berfungsi untuk : 

a) Proses peregangan (drafting).  

b) Mixing (pencampuran). 

c) Meluruskan dan menyejajarkan serat yang dihasilkan oleh 

mesin carding. 

d) Memperbaiki kerataan berat per satuan panjang dari bahan 

campuran. 

e) Menyesuaikan berat sliver per satuan panjang dengan 

keperluan pada proses berikutnya. 

 

 

4) Mesin Speed, berfungsi untuk : 

a) Peregangan (drafting), akibat peregangan ini maka sliver 

berubah bentuk menjadi roving yang belum mendapat antihan. 

b) Antihan (twisting), pemberian antihan sehingga roving 

mempunyai kekuatan untuk digulung. 

c) Penggulungan (winding), kapas yang telah melewati proses 

peregangan dan pemberian antihan selanjutnya akan digulung. 

5) Mesin Ring Spinning Frame (RSF), berfungsi untuk : 

a) Mengubah roving menjadi benang. 

b) Membuat ukuran benang yang diinginkan, dengan menyetel 

roda gigi pada draft zone. 
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6) Mesin Auto Winding (AW) / Finishing, berfungsi untuk : 

a) Mengubah gulungan benang dari bentuk tube ke bentuk cone. 

b) Mengontrol kekuatan benang. 

c) Menghilangkan kotoran pada benang. 

7) Kereta dorong dan Fork lift sebagai peralatan tambahan 

a) Kereta dorong untuk mengangkut lap, sliver, dan roving 

menuju proses selanjutnya. 

b) Fork lift untuk mengangkut serat dari gudang bahan baku 

menuju tempat penampungan serat, dan untuk mengangkut 

benang yang sudah dikemas dalam master box atau dalam 

karung dari tempat pengemasan menuju gudang bahan jadi. 

 

 

c. Pengendalian Kualitas Produk 

Pengendalian kualitas dilakukan agar produk yang dihasilkan 

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam pengendalian 

kualitas, setiap kriteria produk merupakan titik kritis yang diperiksa 

menurut standar yang ada. Apabila terjadi penyimpangan akan dicatat 

dan dianalisis secara cermat. Hasil analisis ini akan digunakan sebagai 

umpan balik untuk mengevaluasi jalannya proses produksi serta bahan-

bahan yang digunakan dalam proses produksi agar tindakan perbaikan 

dapat diambil dengan cepat dan tepat. 

d. Sistem Penanganan Limbah 
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Limbah yang dihasilkan dari proses pemintalan sebagian besar 

merupakan limbah yang berupa debu dan serat pendek yang kotor. 

Penanganan limbah ini telah dilakukan mulai dari ruang produksi, 

yaitu dengan menggunakan penghisap debu dan serat pendek pada 

bagian-bagian produksi yang menghasilkan debu. Hal ini dilakukan 

bukan hanya untuk menangani limbah, tetapi juga untuk menjaga 

kualitas benang dengan menghindari kemungkinan menempelnya 

kembali serat-serat tak terpakai dan debu pada benang. Jenis-jenis 

limbah tersebut adalah : 

1) Reused Waste, merupakan bahan sisa yang masih dapat diproses 

lagi yang terdiri dari potongan lap, sliver, dan roving. 

2) Actual Waste, merupakan bahan sisa yang tidak terpakai lagi, yaitu 

potongan benang dan benang yang kusut. 

3) Flying Waste, merupakan bahan sisa yang berupa debu. 

7 Pemasaran 

Pengadaan bahan baku benang cotton berupa kapas (serat alam) 

dibeli dari Afrika, Australia, Amerika, dan Brazil. Sedangkan serat buatan 

sebagai bahan baku benang rayon dibeli dari Purwokerto. 

Daerah pemasaran produksi Patal Secang meliputi dalam dan luar 

negeri. Pasar dalam negeri antara lain adalah Magelang, Solo, Pekalongan, 

Bandung, dan Surabaya. Sedangkan untuk luar negeri adalah Portugal, 

Philipina, dan Taiwan. 

 

B. Analisis Data 
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Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode analisis data, 

yaitu P-Chart yang digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan produk 

yang sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan oleh perusahaan 

berdasarkan sifat atau atribut produk, dimana dalam hal ini akan ditentukan 

apakah kerusakan produk akhir masih dalam batas pengendalian atau tidak. 

Untuk perhitungan dengan analisis P-Chart ini akan diambil sampel 

pemeriksaan sebesar 1000 cone benang Rayon 30/1 tiap minggunya (n), dengan 

periode penelitian selama 20 minggu (m), yaitu dari bulan Januari 2006 sampai 

dengan bulan April 2006, dimana di dalam sampel tiap minggunya terdapat 

sejumlah produk ditolak (d).  

Dengan rumus p=d/n maka dapat diperoleh proporsi produk ditolak seperti 

yang tampak dalam tabel berikut : 

 
 
 
 
 

Periode Jumlah 
Produksi 

Jumlah 
produk 
ditolak 

Jumlah 
produk 

diobservasi 

Jumlah 
produk 

ditolak dari 
produk 

diobservasi 

Proporsi 

Januari           

l 18717 210 1000 11 0.011 

ll 15571 148 1000 10 0.01 

lll 13008 69 1000 5 0.005 

lv 18442 71 1000 4 0.004 

v 4335 24 1000 6 0.006 

Februari           

l 7827 
19 

1000 2 0.002 

ll 18025 
114 

1000 6 0.006 

lll 19160 
134 

1000 7 0.007 
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lv 13583 
52 

1000 4 0.004 

v 406 
4 

1000 10 0.01 

Maret           

l 0 0 1000 0 0 

ll 0 0 1000 0 0 

lll 8047 20 1000 2 0.002 

lv 22612 138 1000 6 0.006 

v 14256 48 1000 3 0.003 

April           

l 5119 132 1000 26 0.026 

ll 38684 881 1000 23 0.023 

lll 41722 528 1000 13 0.013 

lv 45180 143 1000 3 0.003 

v 35759 211 1000 6 0.006 

Jumlah 340453 2946   147 0.147 
Sumber: Data sekunder  diolah 
  

 
Tabe IV.1 

Proporsi Produk Ditolak 
 (dalam cone) 

 
 
Dari data di atas, maka dapat dicari proporsi produk ditolak sebagai berikut : 

p     = 
m

pmppp ++++ ...321
 

        = 
20

147,0
 

        = 0,00735 

Perhitungan standar deviasinya sebagai berikut : 

pσ   = 
n

pp )1( −
 

         =
1000

)00735,01(00735,0 −
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



  52  

   

 
         =  0,0027 
 
 
Dengan batas control yang ditetapkan perusahaan adalah z=3, maka akan 

diketahui : 

a. Batas kontrol atas ( UCL) 

UCL= p + 3 pσ  

   =  0,00735 + 3(0,0027) 

   =  0,0155 

b. Batas control bawah (LCL) 

LCL= p - 3 pσ  

        =  0,00735 - 3(0,0027) 

   = -0,00075    

LCL = 0 (karena tidak ada batas bawah untuk jumlah produk ditolak dengan 

nilai negatif). 

Dari nilai batasan tersebut diatas, maka dapat digambarkan P-Chart 

sebagai berikut : 

 
Gambar IV.2 
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P-Chart 
 
 
 Dari diagram P tersebut dapat dilihat bahwa proporsi produk ditolak untuk 

tiap minggu, dimana tiap minggu diambil 1000 cone benang sebagai sampel yang 

diperiksa selama 20 minggu mulai dari bulan Januari 2006 sampai dengan April 

2006, masih berada dalam batasan kendali kecuali pada minggu ke-16 dan ke-17 

yaitu pada minggu pertama dan kedua pada bulan April, dimana proporsi produk 

ditolak berada diluar batas kendali yaitu mencapai 2,6% dan 2,3% dengan batasan 

kendali yang ditetapkan adalah LCL 0% dan UCL 1,55%. 

 Tingginya proporsi produk ditolak pada minggu ke-16 dan ke-17 ini 

disebabkan oleh faktor umur mesin yang sudah sangat tua sehingga banyak 

komponen yang aus  dan setingan mesin yang berubah saat mesin beroperasi 

karena intensitas yang sangat tinggi, dimana untuk menyeting kembali mesin-

mesin tersebut dibutuhkan waktu yang cukup lama, faktor, kelelahan, konsentrasi 

yang menurun, dan kurang disiplinnya karyawan. 

 Untuk menjawab permasalahan mengenai jenis-jenis penolakan produk 

yang sering terjadi dan faktor-faktor penyebab produk ditolak akan dilakukan 

dengan alat analisis : 

1 Diagram Pareto (lihat lampiran) 

Data yang diolah untuk mengetahui prosentase jenis produk ditolak dihitung 

dengan rumus : 

   Jumlah kerusakan pada jenis i    
      % kerusakan =                                                              x  100% 

              Jumlah seluruh kerusakan  

Jenis produk ditolak yang sering terjadi adalah : 

a. Kotor sebesar 147 cone 
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Perhitungannya =
2946

147
 x 100%  =  5 % 

b. Gembos sebesar 442 cone 

Perhitungannya =
2946

442
 x 100%  = 15 % 

c. Rebond sebesar 147 cone 

Perhitungannya =
2946

147
 x 100%  = 5 % 

d. Overslah sebesar 147 cone 

Perhitungannya =
2946

147
 x 100%  = 5 % 

e. Crossing sebesar  1473 cone 

Perhitungannya =
2946

1473
 x 100%  = 50 % 

f. Ring  sebesar 590 cone 

Perhitungannya =
2946

590
 x 100%  = 20 % 

Hasil perhitungan diatas dapat digambarkan dalam Diagram Batang yang 

ditunjukkan di bawah ini. 
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Gambar IV.3 
Diagram Batang Jenis Kerusakan Produk 

 
 

Kerusakan-kerusakan tersebut terjadi karena mesin yang beroperasi 

tidak semestinya dimana terdapat komponen mesin yang rusak ataupun aus, 

aliran listrik yang tidak stabil, seting mesin yang berubah yang mengakibatkan 

gulungan benang tidak rata, tidak padat, lepas (nglokor), dan kotor. Mesin–

mesin ini memerlukan perhatian yang sangat ketat karena umur yang sudah 

tua dan intensitas operasional yang sangat tinggi. Faktor manusia yang 

menyebabkan kerusakan produk diantaranya adalah karena jumlah pekerja 

yang kurang, konsentrasi yang menurun, kelelahan, kurang disiplin, dan 

kurang teliti, yang mana akan menyebabkan penyetelan dan penyetingan 

mesin kurang presisi, dan benang yang jatuh ke lantai sehingga kotor. Faktor 

bahan baku terkait dengan faktor metode dimana benang hasil dari mesin RSF 

tidak diawasi secara ketat sehingga sering terjadi penggulungan benang tube 

yang gembos yang akhirnya akan terbentuk gulungan benang On Cone yang 

gembos juga, disamping benang yang kotor terkena oli ataupun fly waste.  

2 Diagram Sebab-akibat 

Diagram ini digunakan untuk menganalisis suatu masalah dan untuk 

mengetahui faktor penyebabnya. Dengan diketahui penyebab yang dominan, 

maka dapat dicari penyelesaiannya. Dari permasalahan adanya kerusakan 

produk, maka dapat dicari penyebabnya dengan membuat diagram sebab-

akibat sebagai berikut (lihat lampiran). 
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Jenis-jenis kerusakan benang On Cone yang terjadi dan faktor 

penyebab kerusakannya antara lain adalah : 

a. Crossing dan Overslah 

Gulungan benang terdapat crossing ataupun overslah disebabkan karena : 

1) Cover drum patah yang menyebabkan drum oleng saat melakukan 

penggulungan benang. 

2) Bearing center macet sehingga gulungan benang tidak teratur dan rapi, 

yang bahkan gulungan bisa keluar dari paper cone. 

3) Drum winding tergores yang menyebabkan benang meleset dari range 

saat proses penggulungan. 

4) Setelan increase road tidak pas sehingga pada saat penggulungan 

benang meleset dari range benang yang menyebabkan benang tidak 

rapih bahkan bisa keluar dari paper cone. 

5) Setelan break shoe mblandang sehingga menyebabkan gulungan 

benang keluar dari paper cone. 

b. Rebond 

Gulungan benang terdapat rebond disebabkan karena PCB tidak berfungsi 

dengan baik sehingga arus listrik tidak stabil, hal ini menyebabkan 

penggulungan benang tersendat-sendat, tidak rata dan rapi. 

c. Ring dan Gembos 

Gulungan benang terdapat ring ataupun gembos disebabkan karena : 

1) Tension kendor sehingga pengaturan tekanan saat penggulungan tidak 

stabil yang menyebabkan kepadatan gulungan benang tidak sama. Hal 
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ini juga bisa menyebabkan drum winding oleng saat proses 

penggulungan.  

2) Benang dari RSF sudah gembos karena tidak adanya inspeksi untuk 

mengantisipasi hal tersebut baik dari bagian RSF maupun dari bagian 

winding.  

d. Kotor yang disebabkan karena : 

1) Jatuh ke lantai yang disebabkan karena kelelahan, konsentrasi 

menurun, kurang teliti, kurang disiplinnya para karyawan. 

2) Terkena oli mesin saat proses pengulungan. 

3) Terkena fly waste. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Berdasarkan data yang telah dianalisis beserta pembahasan yang telah  

diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan dan 

memberikan saran-saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan. 
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A. KESIMPULAN 

1. Dari analisis P Chart dapat diketahui bahwa pengendalian kualitas produk 

yang dilakukan PT Industri Sandang Nusantara Unit Patal Secang belum 

baik, karena pada minggu ke-16 dan minggu ke-17 proporsi produk 

ditolak diluar batas kendali yang mencapai 2,6% dan 2,3% dimana UCL 

adalah 1,55%. 

2. Dari analisis Diagram Pareto diketahui komposisi produk ditolak yang 

terjadi adalah Crossing 50 %, Ring 20 %, Gembos 15 %, Kotor 5 %, 

Rebond 5% dan Overslah 5 %. Hal ini menunjukkan bahwa prosentase 

produk ditolak terbesar adalah karena Crossing. 

3.  Dari analisis Diagram Sebab Akibat diketahui faktor paling dominan 

penyebab produk ditolak adalah karena faktor mesin. Umur mesin yang 

sudah sangat tua beroperasi dengan intensitas yang sangat tinggi 

menyebabkan banyak komponen mesin yang aus ataupun rusak sehingga 

tidak beroperasi dengan baik. 

  

B. KETERBATASAN 

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan, antara lain : 

1. Sistem pengendalian kualitas produksi di PT Industri Sandang Nusantara 

Unit Patal Secang adalah sistem yang dinamis dan selalu diperbaiki, oleh 

karena itu hasil akhir dari penelitian ini tidak bersifat tetap dan dapat 

dimungkinkan berbeda untuk penelitian sejenis pada kesempatan yang 

lain. 
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2. Penelitian ini hanya terbatas pada jenis produk benang On Cone Rayon 

30/1 saja, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk 

semua jenis produk akhir perusahaan. 

3. Penelitian ini bersifat studi kasus pada PT Industri Sandang Nusantara 

Unit Patal Secang, sehingga tidak dapat digeneralisasikan untuk PT 

Industri Sandang Nusantara unit yang lain, ataupun perusahaan sejenis 

yang lain. 

 

C. SARAN 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mencoba memberikan 

saran sebagai berikut : 

1. Perusahaan hendaknya melakukan pemeliharaan dan perawatan secara 

berkala terhadap mesin-mesin produksi dan segera mengganti komponen 

mesin yang sudah aus ataupun rusak untuk menjaga mesin beroperasi 

dengan baik, tetap awet, dan mencegah kerusakan mesin lebih buruk.  

2. Perusahaan sebaiknya menambah jam istirahat bagi karyawan untuk 

mengurangi tingkat kelelahan dan konsentrasi yang menurun dari 

karyawan. Selain itu pemberian insentif untuk kinerja karyawan yang 

bagus perlu diberikan untuk meningkatkan semangat dan disiplin kerja. 

3. Perusahaan sebaiknya melakukan inspeksi terhadap benang dari RSF 

sebagai bahan setengah jadi yang akan dibawa ke mesin Winding agar 

tidak memroses benang yang sudah gembos. 
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Lampiran III 
 

Data Produksi Bulan Januari 2006 
( dalam bale) 

 
 

 
Januari Jumlah produksi Jumlah produk ditolak 

1 0 0 
2 28.458 0.385 
3 31.01 0.25 
4 32.385 0.385 
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5 35.51 0.5 
6 33.885 0.417 
7 33.719 0.25 
8 33.354 0.125 
9 32.698 0.365 
10 0 0 
11 33.218 0.386 
12 28.781 0.293 
13 20.938 0.125 
14 13.208 0.25 
15 8.864 0.125 
16 10.322 0.125 
17 15.395 0.125 
18 20.895 0.031 
19 23.427 0.041 
20 28.145 0.062 
21 28.447 0.214 
22 27.937 0.084 
23 27.02 0.072 
24 28.791 0.124 
25 30.145 0.104 
26 29.687 0.125 
27 26.187 0.104 
28 22.333 0.125 
29 16.187 0.125 
30 13.104 0.072 
31 15.864 0.052 

  
Sumber : Data Sekunder  PT  Industri Sandang Nusantara Unit Patal Secang 
        

 
 
 

Lampiran IV 
 

Data Produksi Bulan Februari 2006 
( dalam bale) 

 
 
 

Februari Jumlah produksi Jumlah produk ditolak 
1 17.697 0.072 
2 20.02 0 
3 20.76 0 
4 23.052 0.125 
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5 25.375 0.25 
6 25.208 0.135 
7 26.114 0.25 
8 28.104 0 
9 27.208 0.177 
10 27.552 0.125 
11 28.198 0.25 
12 28.594 0.063 
13 28.989 0.125 
14 28.77 0.125 
15 28.729 0.062 
16 27.822 0.396 
17 28.656 0.375 
18 28.02 0.252 
19 28.625 0.124 
20 27.937 0.031 
21 26.947 0.041 
22 26.947 0.125 
23 17.094 0.125 
24 10.042 0.063 
25 3.895 0.031 
26 3.156 0 
27 1.072 0.042 
28 0 0 

 
Sumber: Data Sekunder PT Industri Sandang Nusantara Unit Patal Secang  
 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran V 
 

Data Produksi Bulan Maret 2006 
( dalam bale) 

 
 
 
 

Maret Jumlah produksi Jumlah produk ditolak 
1 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
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4 0 0 
5 0 0 
6 0 0 
7 0 0 
8 0 0 
9 0 0 
10 0 0 
11 0 0 
12 0 0 
13 0 0 
14 1.979 0 
15 10.031 0 
16 17.708 0 
17 24.041 0.082 
18 30.063 0.125 
19 31.927 0.125 
20 30.635 0.229 
21 31.656 0.216 
22 31.552 0.289 
23 31.437 0.218 
24 34.218 0.145 
25 44.115 0.218 
26 46.323 0.145 
27 49.167 0.177 
28 53.011 0.177 
29 0 0 
30 0 0 
31 0 0 

 
Sumber: Data Sekunder PT Industri Sandang Nusantara Unit Patal Secang  
 
 
 

Lampiran VI 
 

Data Produksi Bulan April 2006 
( dalam bale) 

 
 

 
 

April Jumlah produksi Jumlah produk ditolak 
1 53.322 1.375 
2 58.073 1.5 
3 58.926 0.845 
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4 56.364 0.854 
5 58.134 0.854 
6 58.614 1.875 
7 55.927 1.75 
8 56.916 1.497 
9 56.281 1.497 

10 57.177 0.164 
11 60.968 0.713 
12 61.52 0.875 
13 64.958 0.75 
14 67.312 0.75 
15 66.385 0.75 
16 62.958 0.5 
17 65.312 0.125 
18 69.593 0.073 
19 76.635 0.125 
20 72.01 0.125 
21 64.052 0.417 
22 60.063 0.125 
23 62.26 0.375 
24 58.052 0.375 
25 58.313 0.354 
26 64.583 0.5 
27 66.145 0.093 
28 63.135 0.5 
29 0 0 
30 0 0 

 
Sumber: Data Sekunder PT Industri Sandang Nusantara Unit Patal Secang 
 
 
  
 
 

Lampiran VII 
 

Data Jumlah Produk Ditolak Berdasar Jenis Penolakan Produk 
Periode Januari 2006 s.d April 2006 

(dalam cone per minggu) 
 
 
 
 

Jumlah produk ditolak dari jenis penolakan produk 
Periode Jumlah 

produksi 
(dlm cone) 

Jumlah produk 
yang ditolak  
(dlm cone) 

Overslah Rebond Crossing Ring Kotor Gembos 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



  66  

   

januari                 
I 18717 210 6 4 95 63 5 37 
II 15571 148 2 4 81 40 3 18 
III 13008 69 3 1 31 25 2 7 
IV 18442 71 2 3 32 21 3 10 
V 4335 24 3 6 4 3 3 5 
februari                 
I 7827 19 1 5 7 3 1 2 
II 18025 114 7 7 51 28 11 10 
III 19160 134 6 9 68 22 11 18 
IV 13583 52 5 7 18 11 4 7 
V 406 4 0 0 3 0 0 1 
maret                 
l 0 0 0 0 0 0 0 0 
ll 0 0 0 0 0 0 0 0 
lll 8047 20 2 2 8 4 0 4 
lv 22612 138 5 7 79 22 9 16 
v 14256 48 3 4 23 7 4 7 
april                 
l 5119 132 14 8 60 20 10 20 
ll 38684 881 54 36 416 211 48 116 
lll 41722 528 18 15 320 57 16 102 
lv 45180 143 9 16 75 3 11 29 
v 35759 211 7 13 102 50 6 33 

Jumlah 340453 2946 147 147 1473 590 147 442 

0.0499 0.0499 0.5 0.200 0.0499 0.150 
  5% 5% 50% 20% 5% 15% 

 
 
Sumber : Data Sekunder PT Industri Sandang Nusantara Unit Patal Secang 
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Lampiran II  :                                                                Diagram Sebab Akibat 
 
 

  
 
 
 
 
 

Benang 
kotor 

Manusia 

Jumlah karyawan kurang 

Konsentrasi menurun 

Kelelahan 

Kurang disiplin 

Kurang teliti 

Metode 

Benang gembos  
dari RSF tidak 
diteliti dahulu 

Mesin Jatuh ke lantai 

Terkena Oli Terkena Fly Waste 

Umur mesin 
sudah tua 

Tension 
kendor/lepas 

Break shoe 
mblandang

Cover drum 
patah 

Drum winding 
tergores 

Bearing center 
macetMaterial 

Intensitas 
tinggi 
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