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PT. XYZ Karawang merupakan sebuah perusahaan industri tekstil yang mendistribusikan produk kain jadi 

polyester dan kain cotton. Salah satu hal yang terpenting untuk diperhatikan oleh perusahaan adalah faktor 

kepuasan konsumen yang dalam hal ini berhubungan langsung dengan seberapa baiknya kualitas produk atau 

jasa yang dapat diterima oleh konsumen. Kualitas merupakan suatu faktor penting yang terdapat dalam suatu 

produk yang menyebabkan produk tersebut bernilai, dengan menjaga kualitas dan menurunkan kegagalan proses 

menjadi salah satu upaya yang terpenting untuk memenangkan persaingan usaha.  

Permasalahan yang terjadi pada PT. XYZ Karawang yaitu jumlah kecacatan kain jadi polyester cenderung cukup 

tinggi dan masih terdapat kecacatan produk yang melebihi 2% dari standar yang ditetapkan oleh perusahaan. 

Oleh karena itu sangat diperlukan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan Metode Seven Tools 

yaitu  Check Sheet, Peta Kendali (P-Chart), Diagram Pareto dan Diagram Sebab Akibat. Berdasarkan metode 

Seven Tools dapat disimpulkan bahwa rata-rata kecacatan selama periode Januari sampai dengan Maret 2016 

sejumlah 7.412 meter. Jenis cacat yang paling dominan terjadi pada kain jadi polyester yaitu Flek warna atau 

chemical dengan sejumlah 78.829 meter atau 44,3% Dari hasil observasi lapangan dan wawancara, faktor-faktor 

yang menjadi penyebab kecacatan ini adalah faktor manusia, metode, mesin, material dan lingkungan. 

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan peta kendali (P-Chart) menunjukan bahwa pengendalian 

kualitas produk pada PT. XYZ Karawang masih dalam batas kendali. 

 

Kata Kunci : Pengendalian Kualitas, Seven Tools, Defect, Polyester. 

 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Pada era dewasa ini, banyak perusahaan di 

Indonesia yang berkembang sehingga setiap 

perusahaan harus dapat bersaing dengan perusahaan 

lainnya, dengan semakin pesatnya perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi maka persaingan 

yang terjadi antara perusahaan akan semakin 

meningkat. Oleh karena itu suatu manajemen 

perusahaan perlu memperhatikan kualitas produk 

yang dihasilkan agar sesuai dengan standar yang 

telah ditetapkan atau sesuai dengan harapan 

konsumen. Selain itu, salah satu hal yang terpenting 

untuk diperhatikan oleh perusahaan adalah faktor 

kepuasan konsumen yang dalam hal ini 

berhubungan langsung dengan seberapa baiknya 

kualitas produk atau jasa yang dapat diterima oleh 

konsumen. Hal ini menyebabkan perusahaan harus 

dapat mempertahankan kualitas produk atau jasa 

yang dihasilkan. Kualitas merupakan suatu faktor 

penting yang terdapat dalam suatu produk yang 

menyebabkan produk tersebut bernilai, dengan 

menjaga kualitas dan menurunkan kegagalan proses 

menjadi salah satu upaya yang terpenting untuk 

memenangkan persaingan usaha. Kemajuan dan 

perkembangan zaman merubah cara pandang 

konsumen dalam memilih suatu produk yang 

diinginkan, oleh karena itu produk atau jasa yang 

dihasilkan harus memiliki kualitas yang baik dan 

harga yang bersaing sehingga konsumen puas dan 



tetap loyal terhadap produk atau jasa yang 

dihasilkan tanpa mengurangi nilai profit 

perusahaan. Bagi perusahaan untuk melakukan 

perbaikan dan peningkatan kualitas produk dengan 

harapan tercapainya tingkat kecacatan produk 

mendekati zero defect membutuhkan biaya yang 

tidak sedikit. Akan tetapi besar kemungkinan dalam 

proses produksi terdapat kegagalan atau kecacatan 

yang tidak sesuai harapan yang melampaui batas 

standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

Salah satu aktifitas dalam menciptakan kualitas 

agar sesuai standar adalah dengan menerapkan 

system pengendalian kualitas yang tepat, 

mempunyai tujuan dan tahapan yang jelas, serta 

memberikan inovasi dalam melakukan pencegahan 

dan penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi 

perusahaan. Oleh karenanya, kegiatan pengendalian 

kualitas dapat dilakukan mulai dari bahan baku, 

selama proses produksi berlangsung dan sampai 

pada produk akhir yang sesuai dengan standar yang 

ditetapkan. PT. XYZ Karawang merupakan sebuah 

perusahaan industri tekstil yang mendistribusikan 

produk kain jadi polyester dan kain cotton, dengan 

pemasaran kain jadi polyester ke luar negeri seperti 

Dubai, Kuwait, dan Arab Saudi sedangkan 

pemasaran untuk kain cotton hanya pengiriman 

lokal saja. Akan tetapi pada kenyataannya masih 

terdapat produk yang kualitasnya tidak sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan. Dari jumlah 

produksi kain jadi polyester dan kain cotton pada  

dilihat pada tabel dibawah ini: 

 

 

 

 

Tabel 1 

Laporan Produksi Kain Jadi Polyester 

periode Januari – Maret 2016 

 
 

 

 

 

 

 

Tabel 2 

Laporan Produksi Kain Cotton 

periode Januari – Maret 2016 

 
 

 
Gambar 1 Grafik % Kecacatan Kain Jadi Polyester 

dan Kain Cotton 

 

Dari grafik di atas diketahui bahwa jumlah 

kecacatan kain jadi polyester cenderung cukup 

tinggi dan masih terdapat kecacatan produk yang 

melebihi 2% dari standar yang ditetapkan oleh 

perusahaan, adapun rata-rata jumlah produk 

perbulan kain jadi polyester selama bulan Januari 

sampai dengan Maret 2016 berjumlah 137.610 

meter, dengan rata-rata kecacatan produk sebesar 

7.412 meter atau sekitar 5,4% dari total produksi 

setiap bulannya sedangkan untuk jumlah cacat kain 

cotton masih berada di bawah standar yaitu dengan 

rata-rata jumlah produksi perbulannya 18.351 meter 

dengan rata-rata kecacatan produk sebesar 66 meter 

atau 0,4% sehingga masalah yang muncul dan perlu 

untuk di analisis adalah produk kain jadi polyester. 

Akibat dari tingkat kecacatan kain jadi polyester di 

atas standar yaitu, kerugian perhitungan harga 

pokok berdasarkan cacat, adanya penambahan 

kapasitas mesin untuk mengganti atau memenuhi 

kain cacat tersebut berdasarkan pemenuhan order, 

dan stok untuk kain dengan grade C bertambah. 

Berdasarkan data-data yang terkumpul, maka 

diperlukan cara atau metode-metode pengendalian 

kualitas yang lebih baik, sehingga upaya 



pengendalian kualitas untuk kain jadi polyester 

yang diterapkan oleh PT.  XYZ Karawang dalam 

mencari faktor-faktor penyebab kecacatan serta 

mencari solusi perbaikan dapat menekan angka atau 

persentase cacat produk seminimal mungkin. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka 

penulis mengambil judul penelitian “Analisis 

Pengendalian Kualitas Produk Kain Jadi Polyester 

Dengan Menggunakan Metode Seven Tools Pada 

PT. XYZ Karawang Divisi Inspecting.” 

 

2. Rumusan Masalah 

PT. XYZ Karawang menerapkan standar kecacatan 

kain sebesar 2% dari jumlah produksi. Kenyataan 

yang terjadi berdasarkan pengumpulan data, rata-

rata cacat pada kain jadi polyester adalah 5,4%. 

Adapun permasalahan yang timbul adalah masih 

terjadinya cacat yang berulang. Dari hal tersebut, 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis cacat apakah yang paling dominan 

terjadi pada produk kain jadi polyester? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan 

terjadinya cacat dominan pada produk kain 

jadi polyester di PT. XYZ Karawang? 

3. Bagaimana pelaksanaan pengendalian kualitas 

di PT. XYZ Karawang dalam upaya menekan 

tingkat kecacatan kain jadi polyester? 

 

3. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian 

lebih terarah untuk mencapai tujuan dan 

memberikan ruang lingkup penelitian.  

Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian tertuju pada masalah cacat yang 

terjadi pada kain jadi polyester. 

2. Data yang digunakan yaitu data produk cacat 

kain jadi polyester periode Januari sampai 

dengan Maret 2016. 

3. Pada penelitian ini tidak dibahas aspek biaya. 

4. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Seven Tools yaitu Check Sheet, 

Diagram Pareto, Diagram Sebab Akibat 

(Cause Effect Diagram), Peta Kendali (P 

Chart). 

 

4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang dilaksanakan pada divisi 

Inspecting PT. XYZ Karawang adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengetahui jenis cacat pada produk kain jadi 

polyester yang paling dominan terjadi. 

2. Mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang 

menyebabkan kecacatan  pada produk kain 

jadi polyester PT.XYZ Karawang Divisi 

Inspecting. 

3. Untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan 

pengendalian kualitas di PT. XYZ Karawang 

dalam upaya menekan tingkat kecacatan kain 

jadi polyester. 

 

5. TINJAUAN PUSTAKA 

Pengendalian kualitas merupakan salah satu teknik 

yang perlu dilakukan dalam proses produksi untuk 

menghasilkan produk berupa barang ataupun jasa 

yang sesuai dengan standar yang diinginkan serta 

memperbaiki kualitas produk yang belum sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan dan sedapat 

mungkin mempertahankan kualitas yang telah 

sesuai. Menurut Sofjan Assauri (2004;210) 

pengertian “pengendalian kualitas adalah 

pengawasan mutu merupakan usaha untuk 

mempertahankan mutu atau kualitas dari barang 

yang dihasilkan, agar sesuai dengan spesifikasi 

produk yang telah ditetapkan berdasarkan 

kebijaksanaan pimpinan perusahaan.” 

Menurut Sofjan Assauri (2002;210) tujuan 

pengendalian kualitas adalah sebagai berikut: 

1. Agar barang hasil produksi dapat mencapai 

standar kualitas yang telah ditetapkan. 

2. Mengusahakan agar biaya inspeksi dapat 

menjadi sekecil mungkin. 

3. Mengusahakan agar biaya desain dari produk 

dan proses dengan menggunakan mutu 

produksi tertentu dapat menjadi sekecil 

mungkin. 

4. Mengusahakan agar biaya produksi dapat 

menjadi serendah mungkin.” 

Dr. W. Edwards Deming “mengajukan cara  

pemecahan masalah dengan statistical process 

control (SPC), dan statistical quality control 

(SQC), yang dilandasi oleh tujuh alat statistik 

utama, yaitu lembar pemeriksaan (check sheet) 

pengelompokan (stratification), diagram pareto 

(pareto chart), histogram, diagram pencar (scatter 

diagram), diagram sebab-akibat (causes and effect 

diagram), peta kendali (control chart).” 

 

Gambar 2. Alat Pengendalian Kualitas 

 

Lembar pemeriksaan (Check Sheet) 

Check Sheet atau lembar pemeriksaan merupakan 

alat pengumpul dan penganalisis data yang 

“ 



disajikan dalam bentuk tabel yang berisi data 

jumlah barang yang diproduksi dan jenis 

ketidaksesuaian beserta dengan jumlah yang 

dihasilkannya. Tujuan digunakannya check sheet 

ini adalah untuk mempermudah proses 

pengumpulan data dan analisis, serta untuk 

mengetahui area permasalahan berdasarkan 

frekuensi dari jenis atau penyebab dan mengambil 

keputusan untuk melakukan perbaikan atau tidak. 

Pelaksanaannya dilakukan dengan cara mencatat 

frekuensi munculnya karakteristik suatu produk 

yang berkenaan dengan kualitasnya. Data tersebut 

digunakan sebagai dasar untuk mengadakan analisis 

masalah kualitas. 

 

Diagram Pareto 

Diagram pareto pertama kali diperkenalkan oleh 

Alfredo Pareto dan digunakan pertama kali oleh 

Joseph Juran. Diagram pareto adalah grafik balok 

dan grafik baris yang menggambarkan 

perbandingan masing-masing jenis data terhadap 

keseluruhan. Dengan memakai diagram pareto, 

dapat terlihat masalah mana yang dominan 

sehingga dapat mengetahui prioritas penyelesaian 

masalah. Fungsi Diagram pareto adalah untuk 

mengidentifikasi atau menyeleksi masalah utama 

untuk peningkatan kualitas dari yang paling besar 

ke yang paling kecil. 

 

Diagram Sebab-Akibat (Causes Effect Diagram) 

Diagram pareto pertama kali diperkenalkan oleh 

Alfredo Pareto dan digunakan pertama kali oleh 

Joseph Juran. Diagram pareto adalah grafik balok 

dan grafik baris yang menggambarkan 

perbandingan masing-masing jenis data terhadap 

keseluruhan. Dengan memakai diagram pareto, 

dapat terlihat masalah mana yang dominan 

sehingga dapat mengetahui prioritas penyelesaian 

masalah. Fungsi Diagram pareto adalah untuk 

mengidentifikasi atau menyeleksi masalah utama 

untuk peningkatan kualitas dari yang paling besar 

ke yang paling kecil. 

 

Program Minitab 

Minitab merupakan salah satu program aplikasi 

statistika yang banyak digunakan untuk 

mempermudah pengolahan data statistik. 

Keunggulan minitab adalah dapat digunakan dalam 

pengolahan data statistika untuk tujuan sosial dan 

teknik. 

 

Peta Kendali (Control Chart) 

Peta kendali adalah suatu alat yang secara grafis 

digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi 

apakah suatu aktivitas/proses berada dalam 

pengendalian kualitas secara statistika atau tidak 

sehingga dapat memecahkan masalah dan 

menghasilkan perbaikan kualitas. Peta kendali 

menunjukkan adanya perubahan data dari waktu ke 

waktu, tetapi tidak menunjukkan penyebab 

penyimpangan meskipun penyimpanan itu akan 

terlihat pada peta kendali. 

 

6. METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian pada dasarnya merupakan 

cara ilmiah untuk mendapatkan informasi dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini adalah 

upaya untuk menemukan jawaban yang benar 

terhadap masalah dalam rangka menyusun, 

menerapkan, dan mengembangkan pengetahuan 

ilmu dan teknologi dengan menggunakan metode-

metode tertentu menurut prosedur yang sistematis 

yang berguna bagi masyarakat ilmiah khususnya 

dan masyarakat pengguna pada umumnya.  

 

 
Gambar 3. Diagram Alir Penelitian 

 

7. PENGOLAHAN DATA DAN 

PEMBAHASAN Lembar Pemeriksaan (Check 

Sheet)  

Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan maka 

dapat dikasifikasikan jenis cacat yang sering terjadi 

pada produk kain jadi polyester selama periodde 

Januari sampai dengan Maret 2016. Dari kriteria 

tersebut maka dapat dilakukan proses pengumpulan 

data melalui check sheet seperti pada tabel dibawah 

ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulai

Latar Belakang Masalah

Identifikasi Masalah

Studi Pustaka Studi Lapangan

Pengumpulan Data

Menggunakan Metode Seven Tools :

Check Sheet

Peta Kendali (P-Chart)

Diagram Pareto (Pareto Diagram)

Diagram Sebab Akibat (Cause Effect Diagram)

Minitab

Pengolahan Data dan Pembahasan

Kesimpulan dan Saran

Selesai



Tabel 3 

Laporan Produksi Kain Jadi Polyester 

PT. XYZ Karawang Periode Januari – Maret 2016 

 
 

Peta Kendali 

Setelah melihat data pada tabel 3, maka dapat 

dilihat banyaknya jumlah produk cacat yang tidak 

sesuai dengan kualitas yang telah diterapkan oleh 

perusahaan. Langkah selanjutnya yaitu membuat 

peta kendali P-Chart yang berfungsi untuk 

mendeteksi atau mengontrol apakah sebuah proses 

tersebut dalam kondisi terkontrol secara statistik 

ataukah tidak. 

Langkah-langkah dalam membuat membuat peta 

kendali (P-Chart), yaitu: 

a. Menghitung persentase kerusakan 

 p = 
𝑛𝑝

𝑛
 

Keterangan: 

np : Jumlah kegagalan dalam subgrup 

n : jumlah sampel yang diperiksa dalam 

subgrup 

 

Maka perhitungan untuk mengetahui 

persentase kerusakan dalam subgroup yaitu; 

Subgrup 1 :     p = 
𝑛𝑝

𝑛
 = 

7.274

138.590
 x 100 = 5,2 % 

 

Subgrup 2 :     p = 
𝑛𝑝

𝑛
 = 

7.529

140.876
 x 100 = 5,3 % 

 

Subgrup 3 :     p = 
𝑛𝑝

𝑛
 = 

7723

143.248
 x 100 = 5,4 % 

Dan seterusnya… 

 

b. Menghitung garis pusat atau Central Line 

(CL) 

CL  = �̅�  =   
⅀𝑛𝑝

⅀𝑛
  

Keterangan: 

⅀𝑛𝑝 = Jumlah total cacat  

⅀𝑛  =  Jumlah total  yang diperiksa  

Maka perhitungannya adalah: 

 

CL  = �̅�  =   
⅀𝑛𝑝

⅀𝑛
  = 

177.892

3.302.639
 = 0,054 

 

c. Menghitung batas kendali atas atau atau 

Upper Control Limit (UCL) 

Untuk menghitung batas kendali atas atau 

UCL dilakukan dengan rumus: 

 

UCL = UCL = 𝑝 ̅ + 3 ( √
𝑝 ̅(1−𝑝)̅̅ ̅

�̅�
    )  

Keterangan: 

�̅� = Rata-rata kecacatan produk 

𝑛 = Jumlah produksi 

Untuk perhitungannya adalah: 

UCL = UCL = 𝑝 ̅ + 3 ( √
𝑝 ̅(1−𝑝)̅̅ ̅

�̅�
    )  

 
Subgrup 1   UCL = UCL = 0,054 + 

3 ( √
0,054 (1−0,054

138.590
   )  = 0,056 

 

Subgrup 2   UCL = UCL = 0,054 + 

3 ( √
0,054 (1−0,054

140.876
   )  = 0,056 

 

Subgrup 3   UCL = UCL = 0,054 + 

3 ( √
0,054 (1−0,054

143248
   )  = 0,056 

Dan seterusnya… 

 

d. Menghitung batas kendali bawah atau Lower 

Control Limit (LCL) 

Untuk menghitung batas kendali bawah atau 

LCL dilakukan dengan rumus: 

LCL = 𝑝 ̅ − 3 ( √
𝑝 ̅(1−𝑝)̅̅ ̅

�̅�
   )  

Keterangan: 

�̅� = Rata-rata kecacatan produk 

𝑛 = Jumlah produksi 

Maka perhitungannya adalah: 

Subgrup 1   LCL = LCL = 0,054 - 

3 ( √
0,054 (1−0,054

138.590
   )  = 0,052 

 

Subgrup 2  LCL = LCL = 0,054 - 

3 ( √
0,054 (1−0,054

140.876
   )  = 0,052 

 

Subgrup 3   LCL = LCL = 0,054 - 

3 ( √
0,054 (1−0,054

143248
   )  = 0,052 

Dan seterusnya… 

Untuk hasil perhitungan peta kendali p yang 

selengkapnya dapat di lihat pada tabel dibawah ini: 

 



Tabel 4 

Perhitungan Peta Kendali (P-Chart) Kain Jadi 

Polyester Periode Januari-Maret 2016 

 
 

Dari hasil perhitungan tabel 4.4 diatas, maka 

selanjutnya dapat dibuat peta kendali (P-Chart) 

dengan menggunakan bantuan Minitab 15 agar 

memudahkan peneliti untuk melihat grup mana 

sajakah yang keluar dari batas kendali. Berikut p-

chart hasil olah data Minitab 15: 

 

Gambar 4 Peta Kendali P 

 

Berdasarkan gambar 4 peta kendali p diatas dapat 

dilihat bahwa data proporsi kecacatan sudah berada 

dalam batas pengendalian atas maupun batas 

pengendalian bawah (in statistical control), maka 

tidak perlu dilakukan revisi. Hal ini menunjukan 

bahwa banyaknya produk cacat pada proses kain 

jadi polyester selama periode Januari sampai  

dengan Maret 2016 berada dalam keadaan 

terkendali. 

 

Diagram Pareto 

Diagram pareto dibuat dengan maksud untuk dapat 

lebih memfokuskan perhatian pada permasalahan 

yang timbul dengan mengurutkan permasalahan 

sehingga nantinya diharapkan dapat membantu 

dalam menganalisis penyebab-penyebab terjadinya 

kecacatan. Dalam hal ini, diagram pareto  

dimaksudkan untuk mengidentifikasi cacat yang 

paling dominan terjadi, sehingga nantinya dapat 

memprioritaskan masalah tersebut. Untuk membuat 

diagram pareto, maka terlebih dahulu disusun 

sebuah tabel yang berisi tentang jumlah kecacatan 

tiap jenis cacat dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan. Tabel berikut ini merupakan tabel dari 

jumlah produk cacat selama periode Januari-Maret 

2016: 

 

Tabel 5 

Jumlah Frekuensi Kecacatan 

Kain Jadi Polyester 

 
 

Berdasarkan tabel 5 maka dapat disusun sebuah 

diagram pareto dengan menggunakan bantuan 

Minitab 15 seperti yang terlihat pada gambar 

dibawah ini: 

 

Gambar 5 Diagram Pareto Produksi Kain Jadi 

Polyester 

 

Dari hasil pengamatan pada gambar 5 maupun pada 

tabel 5 dapat diketahui bahwa jenis cacat terbesar 

yang terjadi pada produksi kain jadi polyester pada 

periode Januari-Maret 2016 adalah jenis cacat flek 

warna atau chemical dengan jumlah kecacatan 

sebesar 78.829 meter atau 44,3% dengan persentase 

kumulatif 44,3%, jumlah kecacatan kedua yaitu 

belang lipatan sebesar 43.295 atau 24,3% dengan 

persentase kumulatif 68,7%, selanjutnya adalah 

jenis cacat yang diakibatkan flek putih, flek 

minyak, belang/warna tidak rata, beda warna, garis 

pakan atau lusi,kotor hewan, dan lipatan peach/SSS 

yang masing-masing mempunyai persentase 13,7%, 

12,7%, 2,8%, 1,4%, 0,6% dan 0% , sedangkan 

persentase kumulatif nya yaitu 82,3%, 95,0%, 



97,8%, 99,2% dan 100%. Jadi perbaikan yang harus 

dilakukan terlebih dahulu yaitu cacat flek 

warna/chemical. 

 

Diagram Sebab Akibat (Cause Effect Diagram) 

Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menjadi 

penyebab kecacatan flek warna/chemical pada kain 

jadi polyester secara umum dapat digolongkan 

sebagai berikut: 

a. Man (Manusia) 

Para pekerja yang melakukan pekerjaan yang 

terlibat dalam proses produksi 

b. Material (Bahan Baku) 

Segala sesuatu yang dipergunakan oleh 

perusahaan sebagai komponen produk yang 

akan diproduksi tersebut, terdiri dari bahan 

baku utama dan bahan baku pembantu. 

c. Machine (Mesin) 

Mesin-mesin dan berbagai peralatan yang 

digunakan dalam proses produksi. 

d. Method (Metode) 

Intruksi kerja atau perinta kerja yang harus 

diikuti dalam prose produksi. 

e. Environment (Lingkungan) 

Keadaan sekitar perusahaan yang secara 

langsung atau tidak langsung mempengaruhi 

perusahaan secara umum dan mempengaruhi 

proses produski secara khusus. 

Hal penting yang harus dilakukan dan ditelusuri 

adalah mencari penyebab timbulnya kerusakan 

tersebut. Adapun penggunaan diagram sebab akibat 

untuk menelusuri penyebab terjadinya cacat flek 

warna/chemical adalah sebagai berikut: 

 

 
Gambar 6 Diagram Sebab Akibat Kecacatan Kain 

Jadi Polyester 

 

Analisis Penyebab Masalah Kecacatan Kain 

Jadi Polyester 

Faktor-faktor penyebab masalah cacat flek warna 

atau chemical pada kain jadi polyester yaitu: 

1. Man (Manusia) 

a. Melarutkan obat tidak sempurna. 

Seringkali operator asal-asalan dalam 

pelarutan obat. 

b. Tidak melakukan penyaringan obat. 

Saat hasil pelarutan obat akan masuk 

dalam mesin seringkali saringan tidak 

ada, sehingga operator tidak melakukan 

penyaringan obat. 

2. Material (Bahan Baku) 

a. Klasifikasi dyestuff atau chemical celup 

yang sering menimbulkan cacat. 

Mencari obat-obatan dengan daya 

pelarutan yang tidak baik dan yang 

mudah menimbulkan cacat. 

b. Kualitas dyestuff atau chemical buruk. 

Dyestuff atau chemical yang digunakan 

terlalu lama disimpan sehingga 

kualitasnya menurun. 

3. Machine (Mesin) 

a. Filter udara panas dalam mesin kotor. 

Penyaring sirkulasi udara dalam mesin 

seringkali terlupakan saat pembersihan 

mesin karena letaknya yang tidak mudah 

untuk dibongkar pasang. 

b. Kebersihan roll-roll yang dilalui kain. 

Jumlah roll yang sangat banyak dalam 1 

mesin merupakan kesulitan tersendiri 

dalam pemeliharaan kebersihan mesin. 

c. Kurangnya pemeriksaan peralatan  yang 

digunakan. 

Kurangnya pemeriksaan kondisi 

peralatan dan perawatan terhadap 

peralatan yang dipakai. 

4. Method (Metode) 

a. Metode pelarutan kadaluwarsa. 

Kondisi pelarutan mungkin sudah tidak 

sesuai dengan karakteristik obat-obatan 

yang dipakai sekarang (obat-obatan yang 

sekarang dipakai sudah berbeda dengan 

obat-obatan saat metode pelarutan 

tersebut dibuat). 

b. Kurangnya inspeksi. 

Kurangnya inspeksi pada tiap-tiap tahap 

proses produski atau pada saat kain 

sedang berproduksi di mesin, sehingga 

menyebabkan cacat yang berlebihan. 

c. Kurang koordinasi. 

Kuranngnya koordinasi antar operator 

dalam pengambilan atau pemakain 

chemical atau dyestuff yang sesuai 

dengan standar 

5. Environment (Lingkungan) 

a. Tempat penyimpanan obat tidak rapih. 

Ruangan penyimpanan dyestuff atau 

chemical yang tidak tertata rapih serta 

kurang memiliki sirkulasi udara sehingga 

menjadi pengap dan panas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Usulan Perbaikan Masalah 

 

Tabel 6 

Usulan perbaikan Masalah 

 
 

Solusi Rencana Pencegahan Masalah 

Solusi pencegahan masalah agar dapat 

meminimalisasi hasil cacat flek chemical/dyestuff 

sebagai berikut: 

1. Revisi standar operasional pelarutan zat warna 

sesuai dengan hasil tes pelarutan yang 

disesuiakan dengan kondisi zat warna terbaru. 

2. Pembuatan check sheet dan pengawasan mutu 

hasil pelarutan zat warna, untuk memastikan 

kelarutan zat warna tersebut sempurna dan 

tidak menimbulkan flek warna. 

3. Awasi dengan ketat cara pembersihan dan 

hasil pembersihan mesin-mesin produksi 

terutama setelah dipakai memproses kain kain 

dengan warna tua. 

4. Lakukan seleksi tipe maupun kualitas zat 

warna yang akan digunakan dengan 

mempertimbangkan sisi ekonomis dan 

kerugian bila timbul masalah dari zat warna 

yang tidak baik kualitasnya tetapi dengan 

harga yang murah. 

5. Bakukan standar operasional dan sosialisaikan 

sampai dengan tingkat operator mesin serta 

lakukan pengawasan yang baik agar segala 

upaya yang dilakukan dapat berjalan efektif, 

guna mencapai tujuan perusahaan. 

 

 
 

Gambar 7 Flow Chart Prosedur Test Pelarutan  

Zat Warna 

 

 
Gambar 8 Flow Chart Standar test Pelarutan  

Zat Warna 

 

Standar temperatur air 40°C, 50°C dan 60°C pH 

larutan dibuat dengan penambahan acid dan alkali 

dengan pH bervariasi antara 4, 5, 6, 7 dan 8. 

 

 

 

 

 

 

5 M Permasalahan Usulan

Kurangnya inspeksi 
Menetapkan standar kinerja serta membuat 

Chect Sheet untuk tiap-tiap proses di mesin

Kurang koordinasi

Koordinasi antar pekerja dilakukan sebelum 

memulai pekerjaan dan pada saat melakukan 

pekerjaan mengenai rencana kerja produksi 

secara intensif. 

Jadwalkan pembersihan bagian-bagian yang 

sulit dibersihkan dengan bagian maintenance.

Kebersihan roll-roll yang dilalui kain

Diperlukan ketegasan dalam hal pencucian roll-

roll tersebut sehingga setelah warna-

warna tua, mesin harus selalu dicuci (kondisi 

sekarang bila order sedang padat, pencucian 

roll sering diabaikan).

Test daya kelarutan masing obat yang dipakai. 

Metode

Mesin

Filter udara panas dalam mesin kotor

Kurangnya pemeriksaan peralatan  yang 

digunakan

Melakukan pengecekan kesiapan mesin dengan 

teliti sebelum digunakan dan juga ketika 

selesai digunakan.

Menetapkan jadwal piket secara berkala untuk 

memeriksa kondisi peralatan yang telah 

digunakan

Buat point check hasil pelarutan obat dengan 

dibubuhi ttd OK atau TIDAK dari kepala regu 

utk memastikan bahwa obat sudah terlarut 

dengan baik

Meningkatkan kopetensi kepala regu untuk 

melakukan tugas  pengawasan dan pengecekan 

ulang terhadap kinerja karyawan sehingga 

dapat mengurangi kesalahan yang disebabkan 

oleh human eror.

Lakukan test cara pelarutan baik variasi suhu 

dan lama pengadukan untuk setiap zat kimia 

agar diperoleh kondisi yg terbaik (larut 

sempurna)

Metode pelarutan kadaluwarsa

Melakukan perawatan mesin secara rutin, tidak 

hanya dilakukan ketika mesin mengalami 

kerusakan saja (Preventive maintenance)

Memisahkan dyestuff atau chemical yang 

rusak atau sering mengalami cacat dengan 

dyestuff atau chemical yang berkualitas baik

Melakukan perkiraan produksi agar bahan 

baku yang dibeli sesuai dengan kebutuhan 

serta melakukan pemeriksaan stok bahan baku 

yang sudah tidak terpakai, dan memisahkan 

pada ruang terpisah 

Memeriksa kembali bahan baku dyestuff atau 

chemical yang diterima dari supplier dengan 

lebih teliti dan memeriksa apakah sudah 

memenuhi spesifikasi yang ditentukan atau 

tidak.

Menata ulang tempat penyimpanan dyestuff 

atau chemical agar obat-obatan disimpan 

berdasarkan fungsinya, dan agar mudah pada 

saat ditemukan dengan memberi tempat khusus 

bagi dyestuff atau chemical yang sering 

digunakan. Selain itu juga memberikan 

exhaust fan agar sirkulasi udara menjadi lancar

Perbaiki dudukan tempat penyaringan obat 

sehingga alat saring obat tersebut selalu berada 

dimesin dan operator tidak lalai kembali

Melakukan pengawasan yang lebih ketat serta 

memberi sanksi yang tegas.

Memberikan pengarahan lebih sering kepada 

bagian operator mesin agar bekerja dengan 

baik.

Lingkungan Tempat penyimpanan obat tidak rapih

Melarutkan obat tidak sempurna

Manusia

Tidak melakukan penyaringan obat

Material

Kualitas Dyestuff atau chemical buruk

Klasifikasi dyestuff atau chemical  celup 

yg sering menimbulkan cacat

Zat Warna 

Baru

Test Pelarutan

Kualitas baik

Tidak baik

Jadikan 

standar

Jangan dipakai

Variasi suhu air

Variasi pH air

Lakukan penyaringan dengan kertas saring khusus

Lakukan pengamatan terhadap kertas saring

 



9. Kesimpulan dan Saran 

 

Kesimpulan 

Ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil, 

yaitu: 

1. Jenis cacat pada kain jadi polyester yang 

paling mendominasi selama periode Januari 

sampai Maret 2016 adalah jenis cacat flek 

warna atau chemical sejumlah 78.829 meter 

atau 44,3%, berikutnya diikuti oleh cacat 

belang lipatan sejumlah 43.295 meter atau 

24,3%, flek putih sejumlah 24.364 meter atau 

13,7%, flek minyak sejumlah 22.549 meter 

atau 12,7%, belang atau warna tidak rata 

sejumlah 4.991 meter atau 2,8%, beda warna 

sejumlah 2.446 meter atau 1,4%, garis pakan 

atau lusi sejumlah 1.418 meter atau 0,8%. 

2. Dari analisis diagram sebab akibat (Cause 

Effect Diagram) maka diketahui faktor 

penyebab kecacatan kain jadi polyester yaitu: 

a. Man (Manusia) 

1. Melarutkan obat tidak sempurna. 

2. Tidak melakukan penyaringan obat. 

b. Material (Bahan Baku) 

1. Klasifikasi dyestuff atau chemical 

celup yang sering menimbulkan 

cacat. 

2. Kualitas dyestuff atau chemical 

buruk. 

c. Machine (Mesin) 

1. Filter udara panas dalam mesin 

kotor. 

2. Kebersihan roll-roll yang dilalui 

kain. 

3. Kurangnya pemeriksaan peralatan 

yang digunakan. 

d. Method (Metode) 

1. Metode pelarutan kadaluwarsa 

2. Kurangnya inspeksi 

3. Kurang koordinasi 

e. Environment (Lingkungan) 

1. Tempat penyimpanan obat tidak 

rapih. 

 

3. Bahwa pelaksanaan pengendalian kualitas PT. 

XYZ Karawang masih berjalan secara 

terkendali, hal ini dapat terlihat dari data 

produksi pada periode Januari sampai dengan 

Maret 2016 bahwa kecacatan kain jadi 

polyester masih berada dalam batas kendali 

yang di standarkan dengan nilai batas kendali 

atas atau Upper Control Limit (UCL) sebesar 

0,056 dan batas kendali bawah atau Lower 

Control Limit (LCL) sebesar 0.052 dengan 

garis pusat atau Control Line sebesar 0,054. 

 

Saran 

1. Perusahaan harus menerapkan pengendalian 

kualitas lebih baik lagi dengan cara 

melakukan pengembangan kualitas seperti 

pelatihan kepada karyawan dan penetapan 

standar produksi yang baik. 

2. Perusahaan diharapkan menggunakan metode 

Seven Tools, agar dapat mengetahui jenis 

cacat yang sering terjadi dan faktor-faktor 

yang menjadi penyebabnya dengan demikain 

perusahaan dapat segera melakukan tindakan 

pencegahan untuk mengurangi terjadinya 

cacat produk kain jadi polyester. 

3. Perlu pembuatan SOP yang lebih jelas dan 

sistematis yang mudah dimengerti oleh 

operator bahkan dijadikan sarana briefing 

untuk karyawan baru agar lebih memahami 

pekerjaan dengan cepat dan tanggap serta 

mengerti tugas dan tanggungjawabnya. 

4. Diperlukan point check yang melibatkan 

kepala regu agar lebih memahami peranannya 

untuk mencegah terjadinya masalah-masalh 

tersebut. 

5. Diperlukan tindakan nyata dari kepala seksi 

dan kepala bagian untuk melaksanakan dan 

mengendalikan kegiatan produksi yang 

berorientasi pada kualitas, pencegahan 

masalah dan mencari akar masalah untuk 

ditemukan solusi yang tepat agar masalah 

tidak terulang kembali. 
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