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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Secara umum tujuan industri manufaktur adalah untuk memproduksi barang 

secara ekonomis agar dapat memperoleh keuntungan dan dapat menyerahkan 

produk sesuai waktu yang diharapkan. Selain itu industri manufaktur juga ingin 

agar proses produksi dapat berkembang dan berkelanjutan sehingga akan lebih 

menjamin kelangsungan hidup suatu perusahaan. Oleh karena itu perusahaan juga 

dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif sehingga dapat bersaing merebut pasar 

yang ada. Saat ini perusahaan harus mampu menjalankan strategi bisnisnya yang 

tepat agar mampu bertahan dalam menghadapi persaingan yang terjadi. Salah satu 

cara yaitu dengan melakukan kegiatan pengendalian kualitas agar kualitas produk 

selalu terjaga dengan baik. (Sarnida Fitri, 2018) 

Kualitas menjadi sangat penting dalam memilih suatu produk disamping 

faktor harga yang bersaing. Peningkatan dan perbaikan kualitas produk dengan 

harapan tercapainya tingkat cacat produk mendekati zero defect membutuhkan 

biaya yang tidak sedikit. Peningkatan kualitas dan perbaikan proses terhadap 

sistem produksi secara keseluruhan harus dilakukan jika perusahaan ingin 

menghasilkan produk yang berkualitas baik dalam waktu yang relatif singkat. 

Suatu perusahaan dikatakan berkualitas jika perusahaan tersebut mempunyai 

sistem produksi yang baik dengan proses terkendali. Dengan pengendalian 

kualitas (quality control) diharapkan perusahaan mampu meningkatkan efektifitas 

pengendalian dalam mencegah terjadinya produk cacat (defect prevention), 

sehingga dapat menekan terjadinya pemborosan dari segi bahan baku ataupun 

tenaga kerja yang akhirnya dapat meningkatkan produktifitas perusahaan.. 

(Achmad Muhaemin, 2012). 

Disamping produk dan ukiran mebel yang sudah terkenal, Jepara juga 

mempunyai sebuah produk kain tenun yang menjadi ciri khas dari kabupaten 

jepara, tepatnya berada di Desa Troso. Pemda Jepara dalam mengembangkan 

kerajinan kain tenun, menjadikan Desa Troso sebagai sentra usaha kain tenun di 
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Jepara agar konsumen dapat dengan mudah membelinya. UKM Putri Shima 

adalah salah satu perusahaan yang memproduksi berbagai jenis kain tenun seperti: 

tenun ikat sutera, batik sutera, baron, kebaya, kemeja dan berbagai macam produk 

tenun ikat, tepatnya di Desa Troso RT 06 RW 02 Kecamatan Pecangaan 

Kabupaten Jepara.  

Dalam proses pembuatannya kain tenun baron masih menggunakan alat 

yang manual atau belum menggunakan alat yang modern, mulai dari dari proses 

pembuatan pola, pewarnaan, penjemuran, hingga proses penenunan. Dalam proses 

ini terdapat unsur yang dapat mempengaruhi kualitas hasil tenun baron 

diantaranya manusia, metode, lingkungan, mesin. Pada proses produksi kain tenun 

baron terdapat beberapa jenis-jenis kecacatan produk kain tenun baron. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan kecacatan disebabkan karena kurang 

berjalannya pengendalian kualitas dalam penanganan dan identifikasi pengukuran 

tingkat kecacatan agar tidak terjadi kerugian terus-menerus bagi perusahaan. Dari 

permasalahan yang ada, maka perlu ditekan agar berkurang bahkan dapat 

dihilangkan sehingga profit perusahaan semakin bertambah. 

Six sigma merupakan salah satu metode pemecahan masalah pengendalian 

kualitas yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan cukup simpel, serta 

efektif. Oleh karena itu Six Sigma  adalah suatu metode penyelesaian masalah 

pengendalian kualitas yang bertujuan untuk menghasilkan produk yang bebas 

kecacatan (zero defect) dan juga memberikan usulan perbaikan dalam penurunan 

jumlah produk cacat atau (nonconforming) dalam waktu satu kali produksi serta 

meningkatkan kepuasan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Berdasarkan 

permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian tugas akhir di UKM Putri 

Shima dengan judul “Analisis Penerapan Pengendalian Kualitas Kain Tenun 

Troso Menggunakan Metode Six Sigma ” 
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1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah maka diperoleh rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kecacatan pada produk kain tenun 

baron di UKM Putri Shima? 

2. Bagaimana implementasi pengendalian kualitas pada UKM Putri Shima 

dengan menggunakan metode six sigma? 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah penelitian ini adalah: 

1. Pengamatan pada bagian produksi kain tenun troso 

2. Penelitian dilakukan pada jenis produk baron  kain tenun troso 

3. Waktu penelitian mulai jam 08:00 - 16:00 WIB  pada saat jam kerja karyawan 

4. Penelitian dilakukan pada bulan juni 2020 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kecacatan pada produk baron kain 

tenun troso menggunakan metode Six Sigma di UKM Putri Shima. 

2. Untuk mengetahui implementasi pengendalian kualitas pada UKM Putri Shima 

dengan menggunakan metode six sigma. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini adalah: 

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu pertimbangan dan 

evaluasi bagi elemen yang ada di dalam UKM Putri Shima untuk 

meningkatkan kualitas produk yang baik serta memenuhi standar. 

2. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada 

perusahaan sehingga perusahaan dapat meningkatkan strategi yang efektif 

dalam menekan kecacatan produk. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penelitian tugas akhir yakni dibagi menjadi lima bab sebagai 

berikut: 

BAB I Pendahuluan Menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan. 

BAB II Landasan Teori, Menjabarkan  tentang teori-teori yang dibutuhkan 

untuk dijadikan landasan dalam menganalisis masalah yang telah dikemukakan 

dan kerangka pemikiran yang menjadi fokus penelitian 

BAB III Metode Penelitian, berisi  tentang lokasi penelitian, variabel penelitian, 

rancangan penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan alur 

penelitian. 

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan, berisi tentang data-data dari lapangan 

dan di analisa sesuai dengan metode penelitian yang telah ditentukan sebelumnya 

dan dilakukan pembahasan. 

BAB V Penutup, menjelaskan tentang kesimpulan analisis yang dibuat dan saran-

saran dari hasil pengamatan yang dilakukan 


