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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Keanekaragaman motif dari batik dapat menjadikan batik menjadi sebuah 

komoditas terbesar dari budaya Indonesia, karena batik mewariskan suatu nilai 

tradisonal di dalam coraknya. Batik memiliki makna simbolis yang unik dan nilai 

estetika yang tinggi bagi masyarakat Indonesia. Keunikan yang indah itu 

merupakan salah satu pembentuk karakter bangsa Indonesia yang membedakan 

kita dengan bangsa lain sehingga dapat menjadi identitas dan jati diri bangsa. Pada 

saat ini, menggunakan kain batik di masyarakat umum sudah menjadi sebuah 

trend pasar, melihat produksi industri batik pada tahun 2010 menembus angka Rp 

732,67 miliar atau naik 13% dari periode sebelumnya Rp 648,94 miliar 

(sumber:kemenperin.go.id) dan berikut data industri batik di Indonesia tahun 2006 

– 2010.  

Tabel 1.1 

  Data Industri Batik Tahun 2006 – 2010 di Indonesia 

Tahun Nilai Prosentase Pertumbuhan 

2006 444.766.552  

2007 569.533.804 22% 

2008 831.185.891 31% 

2009 684.013.800 -22% 

2010 935.096.286 27% 
Sumber: www.kemenperin.go.id 

Melihat tabel 1.1 diketahui bahwa perkembangan industri batik di Indonesia 

mengalami fluktuasi yang cenderung meningkat. Pada tahun 2006 – 2007 industri 

batik meningkat 22%, disusul tahun 2008 industri batik kembali meningkat 
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hingga 31%. Namun pada tahun 2009 terjadi penurunan hingga 22%, dan kembali 

meningkat pada tahun 2010.  

Batik dulunya hanya dikenakan pada acara-acara tertentu dan bersifat formal, 

seperti rapat, undangan dan pertemuan dengan orang penting, namun sekarang 

batik sudah menjadi identitas rakyat Indonesia. Orang sudah tidak malu lagi 

mengenakan batik, karena rakyat Indonesia sudah mulai paham dengan adanya 

batik. Harga baju batik sendiri saat ini terjangkau untuk semua kalangan 

masyarakat. 

Pundi Mas merupakan usaha yang bergerak di bidang  fashion Batik yang 

yang di dirikan pada tanggal 3 Juni 2011 dan berlokasi di Jl. Pengampon Square 

D-56, Surabaya. Awal pendirian Pundi Mas ini terdiri dari 5 orang, namun seiring 

berjalannya waktu, saat ini anggota aktif Pundi Mas hanya 3 orang. Pundi Mas 

menyediakan berbagai jenis dan macam motif batik dan seragam Korpri untuk 

pegawai negeri di Indonesia dengan motif yang di kembangkan sendiri dan tidak 

adanya peniru motif. Tujuan mendirikan Pundi Mas adalah untuk mengangkat 

citra batik yang merupakan kebudayaan indonesia bagi semua kalangan baik 

menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Produk yang ditawarkan terdiri 

dari berbagai pilihan produk seperti baju batik, baju korpri dan baju kemeja untuk 

laki-laki.  

Saat ini Pundi Mas dalam pengerjaan produknya masih menggunakan tenaga 

alih daya atau outsourcing. Outsourcing menurut  O’Brien dan Marakas (2010) 

adalah pembelian sejumlah barang atau jasa yang semula dapat dipenuhi oleh 

internal perusahaan tetapi sekarang dengan memanfaatkan mitra perusahaan 
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sebagai pihak ketiga. Penggunaaan tenaga outsourcing ini diharapkan untuk 

meminimalkan kegagalan investasi Pundi Mas dan mempersingkat waktu proses 

produksi.  

Namun dengan berjalannya waktu masalah di Pundi Mas mulai timbul 

berbagai macam kecacatan produk pada produk-produk yang dihasilkan oleh 

Pundi Mas yaitu terjadinya ukuran baju yang salah, ukuran S menjadi sama 

dengan ukuran M, kesalahan jahitan, kerusakan bahan, dan  lain lain  sehingga 

menimbulkan komplain dari konsumen Pundi Mas. Hal ini disebabkan masih 

kurang optimalnya sistem yang telah dijalankan oleh pihak Manajemen Pundi 

Mas saat ini dan juga quality control yang kurang diterapkan oleh Pundi Mas.  

Tabel 1.2 

Prosentase Produksi dan Cacat  

Sumber : Perusahaan Pundi Mas, 2013 

Berdasarkan tabel 1.2. diketahui pada bulan April sampai Juni 2013 

jumlah produksi Pundi Mas meningkat, tetapi dengan peningkatan produksi 

tersebut jumlah produk yang cacat juga meningkat. Hal tersebut menjadi perhatian 

utama bagi Pundi Mas untuk memperbaiki tingkat kualitas hasil produksinya. 

Pengendalian kualitas produk terhadap tingkat kecacatan  masih perlu dilakukan 

agar kepuasan pelanggan dapat terpenuhi  dan  mengurangi  kegagalan. 

Berdasarkan hal ini  maka  perlu  peningkatan kuliatas diantaranya adalah metode 

Six Sigma yakni suatu visi peningkatan kualitas menuju kesempurnaan menurut 

 Bulan Produksi Cacat  Persentase Kecacatan 

Jan-13 823 37 4.50 

Feb-13 712 43 6.04 

Mar-13 840 34 4.05 

Apr-13 180 25 13.89 

May-13 290 45 15.52 

Jun-13 482 57 11.83 
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Susetyo (2011). Menurut Sukardi (2011) salah satu metode yang dapat digunakan 

untuk mengendalikan kualitas dan mengatasi banyak cacat produk yaitu dengan 

metode six sigma. 

Banyak sekali metode dalam  six sigma  yang mengendalikan kualitas 

produk dengan karakteristiknya masing-masing. Dalam penelitian ini digunakan 

alat bantu statistik yaitu  Seven Tools Six Sigma sangat tepat untuk mengukur 

seberapa besar tingkat kerusakan produk yang dapat diterima oleh suatu 

perusahaan dengan menentukan batas toleransi dari cacat produk yang dihasilkan. 

Berpijak pada uraian latar belakang masalah yang terjadi diatas dapat 

diajukan sebuah penelitian dengan judul “Upaya Peningkatan Kualitas Produk Di 

Pundi Mas dengan Seven Tools Six Sigma” 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang yang sebelumnya dikemukakan diatas, dapat 

diambil perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan alat bantu Seven Tools Six Sigma dalam 

mengidentifikasi penyebab kecacatan produksi pada Pundi Mas? 

2. Bagaimana upaya meningkatkan kualitas produk di Pundi Mas? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian dibentuk karena adanya tujuan-tujuan tertentu untuk 

dicapai. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah : 
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1. Untuk mengidentifikasi penyebab kecacatan produk pada Pundi Mas 

dengan menggunakan alat bantu Seven Tools Six Sigma. 

2. Untuk mengetahui upaya meningkatkan kualitas produk di Pundi Mas. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan memberi kegunaan sebagai berikut : 

1. Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak 

manajemen bagaimana cara yang baik untuk Peningkatan Kualitas Produk 

Pundi Mas  sehingga bisa memaksimalkan kinerja perusahaan dan juga 

bagaimana mengontrol kualitas produk-produk Pundi Mas. 

2. Bagi penyusun 

Penelitian ini diharapkan menambah pemahaman mengenai cara menjamin 

kualitas produk yang menggunkan tenaga alih daya dan quality control dalam 

dunia bisnis untuk diterapkan dimasa yang akan datang. 

3. Bagi pembaca  

Penelitian  ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan sebagai 

perbandingan dan sumber acuan untuk bidang kajian yang sama. 

4. Bagi Keilmuan 

Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian terdahulu 

sehubungan dengan kualitas produk  

 




