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ABSTRAK 
 
 
Hari Lumbono, 2007. Pengendalian Kualitas Produksi Garment di PT. 

Asrindo Indty Raya dengan Menggunakan Diagram Kontrol p. 
Semarang, Tugas Akhir, Program Studi Statistika Terapan dan Komputasi D3, 

Jurusan Matematika Fakultas MIPA, Universitas Negeri Semarang. 
 

Pengendalian kualitas sangat dibutuhkan dalam memproduksi suatu barang 
untuk menjaga kesetabilan mutu hasil produksi dan sebagai salah satu usaha untuk 
menemukan faktor-faktor terduga yang menyebabkan kurang lancarnya fungsi 
dalam proses suatu produksi sehingga bila terjadi gangguan dapat segera 
dilakukan tindakan pembetulan sebelum terlalu banyak produk yang tidak sesuai 
dengan produksi. Diagram kontrol p adalah suatu grafik pengendalian kualitas 
statistik yang digunakan untuk mengendalikan produk cacat yang tidak memenuhi 
syarat spesifikasi kualitas di produk yang dihasilkan dalam suatu proses produksi. 

Dalam penelitian ini permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut. 
1) Bagaimanakah proses pengendalian kualitas produksi garment di PT. Asrindo 
Indty Raya? 2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses pengendalian 
kualitas produksi garment di PT. Asrindo Indty Raya? 3) Dengan menggunakan 
diagram kontrol p, apakah proses produksi garment di PT. Asrindo Indty Raya 
berada dalam kontrol? Adapun tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai 
berikut. 1) Untuk mengetahui proses pengendalian kualitas produksi garment di 
PT. Asrindo Indty Raya yang sudah berlangsung. 2) Untuk mengetahui faktor-
faktor yang mempengaruhi proses pengendalian kualitas produksi garment di PT. 
Asrindo Indty Raya. 3) Untuk mengetahui proses pengendalian kualitas Produksi 
Garment di PT. Asrindo Indty Raya berada dalam kontrol atau tidak. 

Teknik pengumpulan data dalam tugas akhir ini dengan metode 
dokumentasi, literatur, dan metode wawancara. Data diperoleh dari PT. Asrindo 
Indty Raya yang kemudian akan dianalisis dengan menggunakan diagram kontrol 
p yang dipakai untuk menghitung batas pengendali atas dan batas pengendali 
bawah, sehingga dapat digunakan untuk mengendalikan produk cacat yang 
dihasilkan dalam suatu proses produksi. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh delapan jenis ketidaksesuaian yaitu 
kain belang, kain berlubang, cacat rajutan, kotor, lubang gunting, rusak jarum, 
salah jahit, dan salah tension. Dari hasil penelitian ketidaksesuaian yang sering 
terjadi adalah kain kotor yaitu sebesar 30,49% dan proses produksi masih 
terkendali secara statistik karena nilai proporsi masih berada dalam batas atas dan 
batas bawah dengan Garis Tengah (GT) sebesar 0,0000228 dengan batas 3 sigma. 

Saran yang penulis sampaikan yaitu PT. Asrindo Indty Raya perlu lebih 
menekankan kepada karyawan untuk dapat memperhatikan kebersihan lingkungan 
dan alat yang digunakan terutama pada mesin jahit yang digunakan supaya 
pelumas mesin  dan debu atau tanah tidak banyak mengotori kain yang digunakan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam era globalisasi, persaingan bisnis menjadi sangat tajam, baik di 

pasar nasional maupun di pasar internasional. Meningkatnya intensitas 

persaingan dan jumlah pesaing juga menuntut setiap perusahaan untuk selalu 

memperhatikan kebutuhan dan keinginan konsumen serta berusaha memenuhi 

apa yang mereka harapkan dengan cara yang lebih memuaskan dari pada yang 

dilakukan para pesaing. 

Saat ini tuntutan konsumen selalu meningkat dan berkembang sejalan 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi yang 

mengakibatkan cepatnya perubahan selera konsumen terhadap suatu produk. 

Semakin kompleks kebutuhan konsumen terhadap produk, maka semakin 

banyak jenis produk yang diperlukan untuk memenuhi segmentasi pasar 

sehingga tingkat persaingan di pasaran terus meningkat. 

Vincent mendefinisikan kualitas sebagai konsistensi peningkatan atau 

perbaikan atau penurunan variansi karakteristik di suatu produk (barang dan 

jasa) yang dihasilkan agar memenuhi kebutuhan yang telah dispesifikasikan 

guna meningkatkan kepuasan pelanggan internal atau pelanggan eksternal 

(Susanti, 2006: 16). Berdasarkan pengertian kualitas tampak bahwa kualitas 

berfokus pada pelanggan. Kualitas dalam pengendalian proses statistik adalah 

bagaimana baiknya suatu output (barang dan jasa) itu memenuhi spesifikasi 

dan toleransi yang ditetapkan oleh pihak perusahaan. 
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Pengendalian kualitas adalah aktivitas menejemen dan keteknikan 

yang dengan aktivitas itu kita ukur ciri-ciri kualitas produk, 

membandingkanya dengan spesifikasi atau persyaratan dan mengambil 

tindakan penyehatan yang sesuai apabila ada perbedaan antara   penampilan 

yang sebenarnya dan yang standar. Diagram kontrol p adalah suatu grafik 

pengendalian  kualitas statistik yang digunakan untuk mengendalikan produk 

yang tidak memenuhi syarat spesifikasi kualitas dari produk yang dihasilkan 

dalam suatu proses produksi. Kecacatan adalah suatu ketidak sesuaian 

terhadap beberapa spesifikasi. Suatu produk dikatakan cacat atau defective 

jika produk itu tidak memenuhi suatu syarat atau lebih. Secara umum dalam 

grafik pengendali p yang diperhatikan adalah mengenai adanya 

ketidaksesuaian penggolongan atau kelompok barang  yang dihasilkan. 

Berdasarkan persoalan diatas maka penulis mengambil judul 

“PENGENDALIAN KUALITAS PRODUKSI GARMENT DI PT. 

ASRINDO INDTY RAYA DENGAN MENGGUNAKAN DIAGRAM 

KONTROL p ” 

 

B. Rumusan dan Pembatasan Masalah 

1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan 

masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Bagaimanakah proses pengendalian kualitas produksi garment di PT. 

Asrindo Indty Raya? 
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b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses pengendalian 

kualitas produksi garment di PT. Asrindo Indty Raya? 

c. Dengan menggunakan diagram kontrol p, apakah proses Produksi 

garmen di PT. Asrindo Indty Raya berada dalam kontrol? 

2. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini hanya akan membahas proses pengendalian 

kualitas produksi garment dan apakah proses tersebut berada dalam 

kontrol atau tidak, dengan mengunakan diagram kontrol p dan berdasarkan 

data yang diperoleh di PT. Asrindo Indty Raya. Dengan menggunakan 

data tersebut penulis akan mencoba menampilkan proses pengendalian 

kualitas produksi garment di PT. Asrindo Indty Raya dengan 

menggunakan diagram kontrol p. 

 

C. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut. 

a. Untuk mengetahui proses pengendalian kualitas produksi garment di 

PT. Asrindo Indty Raya yang sudah berlangsung. 

b. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi proses 

pengendalian kualitas produksi garment di PT. Asrindo Indty Raya. 

c. Untuk mengetahui proses pengendalian kualitas produksi garment di 

PT. Asrindo Indty Raya berada dalam kontrol atau tidak. 
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2. Manfaat 

Manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut. 

a. Bagi peneliti, sebagai penerapan teori-teori yang telah diperoleh 

dibangku kuliah kedalam praktek yang sebenarnya dan sebagai 

pengalaman praktik dalam menganalisis suatu masalah yang terjadi 

secara ilmiah. 

b. Bagi lembaga UNNES, hasil penulisan ini dapat dijadikan sebagai 

bahan studi kasus dan  acuan bagi mahasiswa pada umumnya serta 

sebagai bahan referensi bagi pihak perpustakaan  untuk menambah 

ilmu pengetahuan bagi pembaca. 

c. Bagi PT. Asrindo Indty Raya, hasil penulisan ini dapat membantu 

untuk mengetahui proses pengendalian produksi garment di PT. 

Asrindo Indty Raya, setelah mengetahui apakah proses berada dalam 

kontrol atau tidak maka pihak perusahaan dapat mengambil langkah-

langkah untuk meningkatkan kualitas produksi serta sebagai bahan 

masukan bagi perusahaan untuk pengambilan keputusan yang lebih 

baik. 

 

D. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar sistematika penulisan tugas akhir ini dibagi 

menjadi tiga bagian yaitu, bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. 

Bagian awal dalam tugas akhir ini terdiri atas halaman judul halaman 

pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar table, 

dan daftar lampiran. 
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Bagian isi tugas akhir terbagi menjadi lima bab, sebagai berikut. 

1. BAB I  Pendahuluan  

Dalam bab ini berisi latar belakang, rumusan dan pembatasan masalah, 

tujuan dan manfaat serta sistematika penulisan. 

2. BAB II   Landasan Teori 

Dalam bab ini akan dibahas Pengertian Kualitas, Pengertian  Pengendalian 

Kualitas Statistik, dimensi Kualitas, sebab terduga dan tidak terduga 

Variabilitas Kualitas, tujuan pengendalian kualitas, grafik pengendali, 

Grafik Pengendali Proporsi Kesalahan (p-chart) dan Banyaknya 

Kesalahan (np-chart) dalam Sampel, sekilas tentang SPSS, dan gambaran 

umum PT. Asrindo Indty Raya. 

3. BAB III  Metode Penelitian 

Dalam bab ini dikemukkan metode penelitian yang berisi langkah-langkah  

yang ditempuh untuk memecahkan maslah yang terjadi antara lain, ruang 

lingkup, variabel, metode pengumpulan data, dan analisis data. 

4. Bab IV  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dalam bab ini berisi pembahasan dari permasalahan yang ada. Bab ini 

dibagi menjadi dua sub bab yaitu, hasil penelitian dan pembahasan.  

5. Bab V  Penutup 

Dalam bab yang terakhir ini berisi simpulan dan saran. 

Bagian akhir Tugas Akhir ini berisi daftar pustaka dan lampiran 

  



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Kualitas 

 Membicarakan tentang pengertian atau definisi kualitas dapat 

berbeda makna bagi setiap orang, karena kualitas memiliki banyak kriteria dan 

sangat bergantung pada konteksnya. Namun secara umum orang menyatakan 

bahwa kualitas adalah sesuatu yang mencirikan tingkat dimana suatu produk 

memenuhi keinginan atau harapan. Pengertian kualitas menurut beberapa ahli 

yang banyak dikenal antara lain: 

Juran (1962) "kualitas adalah kesesuaian dengan tujuan atau manfaatnya." 

Crosby (1979) "kualitas adalah kesesuaian dengan kebutuhan yang meliputi 

availability, delivery, realibility, maintainability, dan cost effectiveness." 

Feigenbaum (1991) "kualitas merupakan keseluruhan karakteristik produk dan 

jasa yang meliputi marketing, engineering, manufacture, dan maintenance, 

dalam mana produk dan jasa tersebut dalam pemakaianya akan sesuai dengan 

kebutuhan dan harapan pelanggan." 

Elliot (1993) "kualitas adalah sesuatu yang berbeda untuk orang yang berbeda 

dan tergantung pada waktu dan tempat atau dikatakan sesuai dengan tujuan." 

(Ariani, 2004: 3). 

Ada dua segi umum tentang kualitas yaitu, kualitas rancangan dan 

kualitas kecocokan. Semua barang dan jasa dihasilkan dalam berbagai tingkat 

kualitas. Variasi dalam tingkat ini memang disengaja, maka dari itu istilah 

teknik yang sesuai adalah kualitas rancangan. Kualitas kecocokan adalah 

6 
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seberapa baik produk itu sesuai dengan spesifikasi dan kelonggaran yang 

disyaratkan oleh rancangan itu. Kualitas kecocokan dipengaruhi oleh banyak 

faktor, termasuk pemilihan proses pembuatan, latihan dan pengawasan 

angkatan kerja, jenis sistem jaminan kualitas (pengendalian proses, uji 

aktivitas pemeriksaan dan sebagainya) yang digunakan, seberapa jauh 

prosedur jaminan kualitas ini diikuti, motivasi angkatan kerja untuk mencapai 

kualitas (Montgomery, alih bahasa Zanzawi, 1990:2). 

 

B. Pengertian  Pengendalian Kualitas Statistik 

Pengendalian kualitas statistik merupakan teknik penyelesaian 

masalah yang digunakan untuk memonitor, mengendalikan, menganalisis, 

mengelola, dan memperbaiki produk dan proses menggunakan metode-metode 

statistik. Sementara itu menurut Maleyeff (1994), pengendalin kualitas 

statistik mempunyai cakupan yang lebih luas karena didalamya terdapat 

pengendalian proses statistik, pengendalian produk (acceptance sampling), 

dan analisis kemampuan proses (Ariani, 2004: 54). 

Pengendalian kualitas statistik (statistical quality control) secara garis 

besar digolongkan menjadi dua, yaitu pengendalian proses statistik (ststistical 

proses control) atau yang sering disebut dengan control chart dan rencana 

penerimaan sampel produk atau yang sering dikenal dengan acceptance 

smpling. Dari sumber mitra, 1993 hal tersebut dapat digambarkan seperti 

gambar berikut. 
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Dari gambar diatas tampak bahwa pengendalian kualitas proses dan 

produk juga dapat dibagi dua golongan menurut jenis datanya, yaitu data 

variabel dan data atribut. Data variabel memberikan lebih banyak informasi 

dari pada data atribut. Namum demikian, data variabel tidak dapat digunakan 

untuk mengetahui karakteristik kualitas seperti banyaknya kesalahan atau 

persentase kesalahan suatu proses. Data variabel dapat menunujukan seberapa 

jauh penyimpangan dari standar proses, sementara data atribut tidak dapat 

menunjukan informasi tersebut (Ariani, 2004: 58). 

 

Pengendali Kualitas 
Proses Statistik 
(Control Chart) 

Rencana Penerimaan 
Sampel Produk 

(Acceptance Sampling) 

Data Variabel Data AtributData Variabel Data Atribut

Pengendali Kualitas 
Statistik 

Pengendalian Kualitas Statistik 

C. Dimensi Kualitas 

Berdasarkan perspektif kualitas, David Garvin mengembangkan 

kualitas ke dalam delapan dimensi yang dapat digunakan sebagai dasar 

perencanaan strategis terutama bagi perusahaan atau manufaktur yang 

menghasilkan barang. Kedelapan dimensi tersebut adalah sebagai berikut. 
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1. Performance (kinerja), yaitu kesesuaian produk dengan fungsi utama 

produk itu sendiri atau karakteristik operasi dari suatu produk. 

2. Feature, yaitu ciri khas produk yang membedakan dari produk lain yang 

merupakan karakteristik pelengkap dan mampu menimbulkan kesan yang 

baik bagi pelanggan. 

3. Reliability, yaitu kepercayaan pelanggan terhadap produk karena 

kehandalanya atau karena kemungkinan kerusakan yang rendah. 

4. Conformance, yaitu kesesuaian produk dengan syarat atau ukuran tertentu  

sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar-standar 

yang telah ditetapkan. 

5. Durability, yaitu tingkat ketahanan/awet produk atau lama umur produk. 

6. Serviceability, yaitu kemudahan produk itu bila akan diperbaiki atau 

kemudian memperoleh komponen produk tersebut.  

7. Aesthetic, yaitu keindahan atau daya tarik produk tersebut.  

8. Perception, yaitu fanatisme konsumen akan merek suatu produk tertentu 

karena citra atau reputasi produk itu sendiri (Ariani, 2004: 6). 

 

D. Sebab terduga dan tidak terduga Variabilitas Kualitas 

Dalam banyak produksi, bagaimanapun baiknya dirancang atau hati-

hatinya dipelihara, akan selalu ada sebanyak tertentu variabilitas dasar atau 

yang menjadi sifatnya. Variabilitas dasar atau gangguan dasar ini adalah 

pengaruh komulatif dari banyak sebab-sebab kecil, yang pada dasarnya tidak 

terkendali. Apabila gangguan dasar suatu proses relatif kecil, kita biasanya 
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memandang sebagai tingkat yang dapat diterima dari peranan proses 

(Montgomery, alih bahasa Zanzawi, 1990:119). 

Macam-macam variabilitas kadang-kadang dapat timbul dalam hasil 

suatu proses. Variabilitas ini dalam karakteristik kualitas kunci biasanya 

timbul dari tiga sumber, mesin yang dipasang dengan tidak wajar, kesalahan 

operator, dan atau bahan baku yang cacat. variabilitas seperti itu umumnya 

besar apabila dibandingkan dengan gangguan dasar dan biasanya merupakan 

tingkat yang tidak dapat diterima dari peranan proses. Sumber-sumber 

variabilitas yang bukan bagian dari pola sebab tak terduga kita namakan 

sebab-sebab terduga. Suatu proses yang bekerja dengan adanya sebab-sebab 

terduga dikatakan tidak terkendali (Montgomery, alih bahasa Zanzawi, 

1990:119). 

 

E. Tujuan pengendalian kualitas 

Tujuan dari  pengendalian kualitas adalah menyidik dengan cepat 

sebab-sebab terduga atau pergeseran proses sedemikian hingga penyelidikan 

terhadap proses itu dan tindakan pembetulan dapat dilakukan sebelum terlalu 

banyak produk yang tidak sesuai dengan standar produk yang diinginkan. 

Tujuan akhir dari pengendalian kualitas adalah menyingkirkan variabilitas 

dalam proses (Montgomery, alih bahasa Zanzawi, 1990:120). 

 

F. Grafik Pengendali 

Grafik pengendali adalah teknik pengendali proses pada jalur yang 

digunakan secara luas yang biasanya digunakan untuk menaksir parameter 
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suatu proses produksi, menentukan kemampuan dan memberikan informasi 

yang berguna dalam meningkatkan proses produksi (Montgomery, alih bahasa 

Zanzawi, 1990 : 120). 

 

 

 

 

 

 

 

Bentuk dasar grafik pengendali seperti di tunjukan pada gambar di 

atas yang merupakan peragaan grafik suatu karakteristik kualitas yang telah 

diukur atau dihitung dari sampel terhadap nomor sampel atau waktu 

(Montgomery, alih bahasa Zanzawi, 1990:120) 

Pada grafik tesebut memuat garis tengah yang merupakan nilai rata-

rata karakteristik kualitas yang bersangkutan dengan keadaan terkontrol yaitu 

hanya sebab-sebab tak tersangka yang ada. 

Dari grafik di atas terdapat tiga garis mendatar yang melukiskan 

nomor sampel yang diteliti dari sampel kesatu, kedua, dan seterusnya. Sumbu 

tegak menyatakan karakteristik yang sedang diteliti, misalnya rata-rata, 

prosentase, dan sebagainya. Dari grafik di atas memuat tiga baris yang 

mendatar yang sejajar, yaitu sebagai berikut. 

 

 

Garis tengah

Batas pengendalian atas

Batas pengendalian bawah

Nomor sample atau waktu 

K
ar
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a. Batas Pengendali Atas (BPA)  

Garis yang menyatakan penyimpangan paling tinggi dari “Nilai baku” 

terdapat sejajar di atas atau sentral. 

b. Garis Tengah (GT) 

Melukiskan “Nilai baku” yang menjadi pangkal perhitungan terjadinya 

penyimpangan hasil-hasil pengamatan untuk tiap sampel. 

c. Batas Pengendali Bawah (BPB). 

Garis yang menyatakan penyimpangan paling bawah dari “nilai baku” 

terdapat sejajar di bawah atau sentral.  

Batas-batas pengendali ini dipilih sedemikian hingga apabila proses 

terkendali, hampir semua titik-titik sampel akan jatuh di antara kedua garis itu. 

Selama titik-titik terletak didalam batas-batas pengendali, proses dianggap 

dalam keadaan terkendali, dan tidak perlu tindakan apapun. Tetapi satu titik 

yang terletak diluar batas pengendali diinterprestasikan sebagai fakta bahwa 

proses tak terkendali dan diperlukan tindakan penyelidikan dan perbaikan 

untuk mendapatkan dan menyingkirkan sebab-sebab yang menyebabkan 

tingkah laku itu (Montgomery, alih bahasa Zanzawi, 1990:121). 

Untuk menyusun grafik pengendali proses statistik untuk data atribut 

diperlukan beberapa langkah. Menurut Besterfiel (1998), langkah-lngkah yang 

diperlukan untuk penyusunan grafik antara lain sebagai berikut. 

1. Menentukan sasaran yang akan dicapai  

Sasaran ini akan mempengaruhi jenis grafik pengendali kualitas 

proses statistik data atribut mana yang harus digunakan. Hal ini tentu saja 

dipengaruhi oleh karakteristik kualitas suatu produk dan proses, apakah 
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proporsi atau banyaknya ketidaksesuaian dalam sampel atau sub 

kelompok, ataukah bagian ketidaksesuaian dari suatu unit setiap kali 

mengadakan observasi. 

2. Menentukan banyaknya sampel dan banyaknya observasi  

Banyaknya sampel yang diambil akan mempengaruhi jenis grafik 

pengendali di samping karakteristik kualitasnya. 

3. Mengumpulkan data 

Data yang dikumpulkan tentu disesuaikan dengan jenis grafik 

pengendali. Misalnya, suatu perusaahaan atau organisasi menggunakan 

p_chart, maka data yang dikumpulkan juga harus diatur dalam bentuk 

proporsi kesalahan terhadap banyaknya sampel yang diambil. 

4. Menetukan garis tengah dan batas-batas pengendali 

Penentuan garis Tengah dan batas-batas pengendali dihitung dengan 

rumus untuk mencari garis tengah (GT), batas pengendali atas (BPA), 

batas pengendali bawah (BPB). Untuk sigma yang digunakan untuk 

melakukan perhitungan biasanya menggunakan ± 3σ sebagai batas-batas 

pengendalinya. 

5. Merevisi garis tengah dan batas-batas pengendali 

Revisi terhadap garis tengah dan batas–batas pengendali dilakukan 

apabila dalam grafik pengendali kualitas proses statistik untuk data atribut 

terdapat data yang berada di luar batas pengendali statistik (out of 

statistical control) dan diketahui kondisi tersebut disebabkan karena 

penyebab khusus. Demikian pula, data yang berada dibawah garis batas 
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pengendali bawah apabila ditemukan penyebab khusus di dalamnya tentu 

juga diadakan revisi (Ariani, 2004: 132). 

 

G. Grafik Pengendali Proporsi Kesalahan (p-chart) dan Banyaknya 

Kesalahan (np-chart) dalam Sampel 

Pengendali proporsi kesalahan (p-Chart) dan banyaknya kesalahn 

(np-chart)  digunakan untuk mengetahui apakah cacat produk yang dihasilkan 

masih dalam batas yang disyaratkan. Untuk grafik pengendali proporsi kita 

memakai ukuran cacat berupa proporsi produk cacat dalam setiap sampel yang 

diambil. Bila sampel yang diambil untuk setiap kali melakukan observasi 

jumlahnya sama maka kita dapat menggunakan grafik pengendali proporsi 

kesalahan (p-chart) maupun banyaknya kesalahan (np-chart). Namun bila 

sampel yang diambil bervariasi untuk setiap kali melakukan observasi 

berubah-ubah jumlahnya atau memang perusahaan tersebut akan melakukan 

100% inspeksi atau inspeksi total, juga dapat disebabkan kurangnya karyawan 

dan biaya. Perubahan dalam banyaknya sampel yang diambil atau ukuran sub 

kelompok tersebut menyebabkan perubahan dalam batas-batas pengendali, 

meskipun garis tengahnya tetap. Apabila ukuran sampel atau sub kelompok 

yang digunakan pada setiap kali observasi naik ataupun lebih banyak, maka 

batas-batas pengendali menjadi lebih rendah. Namun apabila banyaknya 

sampel atau sub kelompok yang digunakan pada setiap kali observasi turun 

atau berkurang, maka batas-batas pengendali lebih tinggi atau meningkat. 

Kondisi ini dapat mempengaruhi karakteristik kualitas proses produksi yang 
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dimiliki perusahaan. Hal inilah yang merupakan kelemahan dalam 

pengendalian kualitas proses statistik untuk data atribut. 

Formulasi yang digunakan untuk menyelesaikan kasus pengendalian 

kualitas proses statistik untuk data atribut adalah sebagai berikut. 

1. Prosedur dengan ukuran sampel konstan 

Mengetahui proporsi kesalahan atau cacat pada sampel atau sub 

kelompok untuk setiap kali melakukan observasi adalah: 

n
xp =  

di mana: 

p = Proporsi kesalahan dalam setiap sampel. 

x = Banyaknya produk yang salah dalam setiap sampel. 

n = Banyaknya sampel yang diambil dalam observasi (Ariani, 2004: 133). 

 

Garis Tengah (GT) grafik pengendali proporsi kesalahan adalah: 

gn

xi

g

pi
ppGT

g

i

g

i

.
11
∑∑
==

−

===  

di mana: 

−

p =  Garis Tengah grafik pengendali proporsi kesalahan. 

pi = Proporsi kesalahan setiap sampel atau sub kelompok dalam setiap 

observasi. 

n   =  Banyaknya sampel yang diambil setiap kali observasi. 

g   =  Banyaknya observasi yang dilakukan (Ariani, 2004: 134). 
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Sedangkan batas pengendali atas (BPA) dan batas pengendali 

bawah (BPB) untuk grafik pengendali proporsi kesalahan tersebut adalah: 

BPA p = 
n

pp
p

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

+

−−

−
1

3  

BPB p = 
n

pp
p

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

−

−−

−
1

3  

(Ariani, 2004: 134). 

Apabila banyaknya sampel atau sub kelompok yang diambil setiap 

kali observasi sama, maka dapat digunakan pula grafik pengendali 

banyaknya kesalahan (np-chart). Adapun langkah-langkah dan formulasi 

yang digunakan dalam grafik pengendali banyaknya kesalahan (np-chart) 

tersebut adalah: 

GT np = 
g

xi
pn

g

i
∑
=

−

− 13  

di mana: 

n = Garis tengah untuk grafik pengendali banyaknya kesalahan. 
−

p

xi  = Banyaknya kesalahan dalam setiap sampel atau dalam setiap kali 

observasi. 

g    =  Banyaknya observasi yang dilakukan. 

(Ariani, 2004: 134). 
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Standar deviasi untuk grafik pengendali banyaknya kesalahan (np-

chart) tersebut adalah: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

−−

ppnnp 1σ  

(Ariani, 2004: 135). 

Oleh karenanya, batas pengendali atas (BPA) dan batas pengendali bawah 

(BPB) menjadi: 

BPA np =  ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+

−−−

ppnpn 13  

BPB np = ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−

−−−

ppnpn 13   

(Ariani, 2004: 135). 

 

2. Prosedur dengan ukuran sampel bervariasi 

Untuk banyaknya sampel yang bervariasi grafik pengendali yang 

digunakan pasti hanya grafik pengendali proporsi kesalahan (p-chart) 

bukan banyaknya kesalahan (np-chart). Menurut Mitra (1993)   grafik 

pengendali proporsi kesalahan tersebut mempunyai tiga pilihan model, 

yaitu menggunakan grafik pengendali model harian atau individu, grafik 

pengendali model rata-rata, dan grafik pengendali dengan model yang 

dibuat menurut urutan banyaknya sampel berdasarkan pertimbangan 

perusahaan. 
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a. Grafik pengendali model harian /individu 

Grafik pengendali model harian atau individu ini dibuat 

untuk setiap observasi. Oleh karenanya, perusahaan akan mempunyai 

beberapa batas pengendali atas dan beberapa batas pengendali 

bawahnya dalam grafik pengendali proporsi kesalahan untuk kualitas 

proses produksinya. Keunggulan grafik pengendali proporsi kesalahan 

model harian atau individu (p-chart individu) ini adalah ketepatanya 

dalam memutuskan apakah sampel berada di dalam atau di luar batas 

pengendalinya. Penentuan garis tengah, batas pengendali bawah dan 

batas pengendali atasnya adalah: 

Garis Tengah (GT) p =  = 
−

p
∑
∑∑
== =
sampel

xi

g

pi
g

i

g

i 11  

Sedang batas pengendali atas dan batas pengendali bawahnya adalah: 

BPA p = 
ni

pp
p

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

+

−−

−
1

3  

BPB p = 
ni

pp
p

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

−

−−

−
1

3  

di mana: 

pi =  Proporsi kesalahan setiap sampel pada setiap kali observasi. 

xi =  Banyaknya kesalahan setiap sampel pada setiap kali observasi. 

ni = Banyaknya sampel yang diambil pada setiap kali observasi yang 

selalu bervariasi. 
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g  =  Banyaknya observasi (Ariani, 2004: 140). 

b. Grafik  pengendali model rata-rata 

Grafik pengendali proporsi kesalahan model rata-rata adalah 

bentuk yang lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih mudah daripda 

model individu atau harian. Grafik pengendali model ini juga lebih 

banyak digunkan daripada grafik pengendali proporsi kesalahan model 

individu atau harian. Namun, grafik pengendali proporsi kesalahan 

model individu atau harian ini lebih tepat dibandingkan dengan model 

rata-rata. Penyusunan garis tengah dan batas-batas pengendali untuk 

grafik pengendali proporsi kesalahan model rata-rata ini adalah : 

Garis Tengah (GT) 
∑
∑∑
==

−

==
sampel

xi

g

pi
pp

g

i

g

i 11  

Batas pengendali atas dan batas pengendali bawahnya adalah: 

BPA p = −

−−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

+
n

pp
p

1
3  

BPB p = −

−−

− ⎟
⎠
⎞

⎜
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−
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di mana: 

g

ni
n

g

i
∑
=

−

= 1    

(Ariani, 2004: 140). 
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c. Grafik pengendali dengan pertimbangan perusahaan 

Grafik pengendali proporsi kesalahan dengan pertimbangan 

perusahaan yang dimaksud adalah dengan mengambil sampel yang 

jumlahnya ditetapkan oleh perusahaan, misalnya 100, 200, 300, dan 

sebagainya. Bila ternyata sampel mendekati jumlah yang ditetapkan 

perusahaan maka digunakan grafik pengendali yang terdekat. Misal 

diambil sampel 130 unit maka grafik pengendali yang digunakan 

adalah grafik pengendali berdasar nilai n = 100. Bila yang diambil 340 

unit maka grafik grafik pengendali yang digunakan adalah grafik 

pengendali berdasar nilai n = 300 dan seterusnya. Rumus yang 

digunakan untuk menentukan garis Tengah, batas pengendali atas dan 

batas pengendali bawahnya sama dengan kedua model sebelumnya. 

Selanjutnya, dari ketiga model grafik pengendali proporsi 

dengan sampel bervariasi tersebut semuanya tentu menghasilkan hasil 

penilaian kualitas proses yang sama. Biasanya, perusahaan 

menggunakan model kedua (rata-rata) sebagai awal pengujian. Bila 

ternyata dari hasil observasi yang dilakukan terdapat data yang berada 

di luar batas pengendalian yang disebabkan karena penyebab khusus 

(assignable cause) maka perlu dilakukan perbaikan dengan ketentuan 

4 p atau pengambilan metode yang digunakan untuk melakukan 

analisis. Menurut Mitra (1993) dan Besterfield (1998), ketentuan 

pengambilan metode yang digunakan tersebut adalah sebagai berikut. 
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1) Bila BPB < pi < BPA dan ni <  menggunakan grafik pengendali 

rata-rata. 

−

n

2) Bila BPB < pi < BPA dan ni >  menggunakan grafik pengendali 

individu. 

−

n

3) Bila pi < BPB atau pi > BPA dan ni >  menggunakan grafik 

pengendali rata-rata. 

−

n

4) Bila pi < BPB atau pi > BPA dan ni <  menggunakan grafik 

pengendali individu. 

−

n

(Ariani, 2004: 141). 

 

H. Pengertian Garment 

Garment adalah hasil dari proses penggabungan penjahitan potongan 

tiap-tiap komponen hingga menjadi suatu bentuk jadi berupa baju atau celana 

secara total (Plus Accesories nya komplit). 

1. Jenis cacat dalam memproduksi Garment 

Berdasarkan hasil pemeriksaan ketidaksesuaian pada proses 

produksi garment di PT. Asrindo Indty Raya, cacat yang terjadi dapat 

dikelompokan dalam dua bagian yaitu sebagai berikut. 

a. Cacat material. 

Dalam cacat material ini biasanya cacat yang terjadi sebelum 

pengolahan kain menjadi pakaian. Cacat meterial ini dapat terjadi 

dalam pengiriman maupun dalam memproduksi kain yang akan 
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digunakan sebagai bahan baku pembuatan pakaian. Adapun cacat yang 

sering termasuk dalam cacat material antara lain sebagai berikut. 

1) Kain shadding 

Ketidaksesuaian warna kain sebelum diolah menjadi 

pakaian. Kain yang akan digunakan adalah kain yang sesuai 

standar yaitu yang warnanya sama dan tidak terdapat belang atau 

warna beda dalam satu rol atau satu lot kain. Jika dalam satu rol 

atau satu lot kain mengalami 1 warna yang berbeda maka kain 

tersebut sudah dikatakan cacat. 

2) Kain banyak berlubang 

Sebelum kain digunakan untuk bahan pakaian, dicek 

apakah kain banyak berlubang apakah tidak. Walaupun lubang 

yang terdapat cukup kecil, kain tersebut sudah dikatakan cacat. 

Lubang pada kain dapat terjadi karena beberapa hal, antara lain 

tersangkut pada waktu pengiriman. 

3) Kain banyak benang yang putus 

Kain yang dalam rajutanya banyak benang yang putus, 

kain tersebut sudah dikatakan cacat biasanya benang yang putus 

dalam rajutanya dikarenakan faktor dalam memproduksi kain 

untuk bahan baku pakaian. 

4) Kain banyak yang kotor 

Jika dalam kain banyak kotoran kain tersebut sudah 

dikatakan cacat. Kotor dalam kain banyak disebabkan oleh faktor 

dalam mendistribusikan kain tersebut. Kotor yang banyak terjadi 
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diakibatkan air yang mengenai kain, sehingga ada bekas tertinggal 

dalam kain tersebut. 

b. Cacat Produksi 

Cacat produksi adalah cacat yang disebabkan saat 

memproduksi pakaian. Cacat yang termasuk dalam cacat produksi 

dapat digolongkan menjadi beberapa bagian antara lain sebagai 

berikut. 

1) Berlubang terkena gunting 

Lubang yang terkena gunting dalam memproduksi pakaian 

sudah dikatakan cacat. Biasanya kain yang berlubang dikarenakan 

gunting terdapat dalam proses cutting atau bagian pemotongan kain 

dan pada proses batil dari sisa-sisa benang jahitan. 

2) Berlubang terkena jarum patah 

Kain yang berlubang dikarenakan jarum patah biasanya 

pada waktu menjahit bagian atau komponen pakaian. Walaupun 

lubang yang dihasilkan dari jarum patah cukup kecil, pakaian 

tersebut sudah dikatakan cacat. 

3) Tension 

Tension adalah benang pada rajutan tidak normal seperti 

benang kendor atau terlalu kencang dalam rajutnya. 

4) Langkah jarum 

Langkah jarum yang terlalu lebar dan terlalu sempit 

mengakibatkan benang tidak sesuai ukuran normalnya, sehingga 

jahitan pada pakaianya sudah tidak sempurna atau cacat.  
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5) Terkena Kotoran 

Kotoran yang biasanya mengenai kain adalah jenis minyak 

pada mesin jahit dan tanah yang menempel pada kain. 

 

2. Proses pengendalian kualitas produksi garment yang telah dilakukan di 

PT. Asrindo Indty Raya. 

Proses pengendalian yang sudah dilakukan oleh PT. Asrindo 

Indty Raya adalah dengan jalan melakukan pengecekan pada semua 

departemen guna meminimalisir cacat dalam produksi. Pengecekan yang 

dilakukan antara lain sebagi berikut. 

a. Diadakanya cek material atau kain di departemen cutting untuk 

mengetahui cacat material, sebelum kain tersebut dipotong dalam 

bentuk komponen. 

b. Setelah kain dipotong dalam bentuk komponen dilakukan cek kualitas 

potong dan ukuran komponen yang sebelumnya di mall atau digambar 

pola. 

c. Cek jahit gabungan dari komponen yang sudah lolos seleksi menjadi 

pakaian setengah jadi. 

d. Cek jahit gabungan komponen dan accesoris menjadi pakaian jadi total. 

e. Cek barang jadi setelah di trimming atau dibatil dari sisa-sisa benang 

jahitnya. 

f. Cek barang jadi setelah pakaian di Ironing atau digosok dengan setrika 

uap. 

g. Cek barang jadi setelah masuk polybag dan packing.  
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3. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengendalian kualitas produksi 

garment. 

Dalam memproduksi garment banyak faktor yang mempengaruhi 

kualitas produk yang dihasilkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

antaralain sebagai berikut. 

a. Manusia 

Sumber daya manusia adalah unsur utama yang menentukan 

dalam proses pengendalian kualitas yaitu tenaga kerja yang 

mempunyai komitmen, dedikasi, tanggung jawab, dan loyalitas yang 

tinggi yang sangat mempengaruhi dari kualitas produk yang 

dihasilkan. Ketelitian dari pengerjaan barang yang akan dihasilkan 

yang menentukan bagus tidaknya barang yang akan dihasilkan. 

b. Mesin 

Mesin sebagai alat pendukung pembuatan suatu produk 

memungkinkan berbagai variasi dalam bnetuk, jumlah dan kecepatan 

proses penyelesaian kerja. Pengaturan tata letak mesin-mesin produksi 

dilakukan untuk memperlancar proses produksi yang efektif dan 

efisien. Mesin dapat membantu mengurangi jumlah produk cacat yang 

diakibatkan oleh kelalaian tenaga kerja pada saat proses produksi. 

Faktor usia mesin merupakan salah satu penentu dari produk 

yang dihasilkan. Semakin tua mesin yang digunakan semakin banyak 

produk yang dihasilkan kurang dari kualitas standar. Selain faktor usia 

mesin terdapat ketepatan dan kecepatan dalam seting mesin yang 

sangat berpengaruh terhadap kualitas yang dihasilkan. Tingkat eror 
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atau tingkat kerusakan mesin yang digunakan juga berpengaruh 

terhadap produk yang dihasilkan semakin banyak mesin yang rusak 

dalam memproduksi maka akan semakin banyak cacat yang terdapat 

dan akan memperlambat proses produksi. 

c. Waktu 

Faktor waktu dalam menentukan baik tidaknya produk yang 

dihasilkan sangat berpengaruh. Bila waktu pengerjaannya lama atau 

panjang bisa dipastikan kualitasnya akan semakin bagus. Bila 

waktunya sedikit  atau mendesak maka proses produksi kurang teliti 

sehingga cacat yang dihasilkan kemungkinan banyak. Dalam 

memproduksi  diusahakan karyawan di PT. Asrindo Indty Raya 

menghasilkan kualitas yang semaksimal mungkin walaupun waktunya 

sedikit. 

 

I. Sekilas tentang SPSS 

1. Pengenalan SPSS 

Program aplikasi statistik SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences) merupakan salah satu program yang relatif populer saat ini. 

Program ini terutama diperuntukan bagi ilmu-ilmu sosial, sehingga 

fasilitas analisis lebih banyak variabel sosial. Program ini pada 

perkembanganya sudah banyak digunakan oleh kalangan eksak pula. SPSS 

memuat perangkat-perangkat statistik dasar, sehingga cukup baik 

dipergunakan untuk memahami sifat-sifat suatu data dan pengolahan data 

secara sederhana. 
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Pada SPSS versi 10, saat ini masih merupakan program terbaik 

dalam diskripsi dan eksplorasi data. Logika program ini disusun dengan 

bahasa Turbo Pascal versi 7.1, suatu bahasa pemprograman aras tinggi 

yang bekerja pada logika DOS, yang telah dikenal luas memiliki 

kemampuan aritmatik kuat dengan struktur logika yang handal, namun 

menggunakan memori rendah untuk ukuran operasinya, proses 

eksekusinya cepat, dan tentu saja, perhitungan-perhitunganya memiliki 

akurasi tinggi. Operasinya menggunakan logika DOS karena operasi 

dasarnya menggunakan bahasa Pascal. 

2. Cara mengoprasikan SPSS 

Bila program SPSS sudah ada dalam komputer maka click start, 

proram, pilih SPSS, diantara banyak fasilitas SPSS group program, pilih 

SPSS for windows, seperti pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Icon SPSS pada Start Panel 
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J. Gambaran umum PT. Asrindo Indty Raya. 

1. Sejarah Singkat Berdirinya Perusahaan PT. Asrindo Indty Raya. 

PT. Asrindo Indty Raya beralamat di jalan Raya tugu kilometer 9, 

desa Tambak Aji, Kecamatan Ngalian, Kabupten Semarang  didirikan 

pada tanggal 6 September 2000 sebagai PKB (Perusahaan Kawasan 

Berikat) yang bergerak pada bidang garment atau penjahitan dengan luas 

tanah 4.250 M2 dan luas bangunan 3.700 M2. Pada awal produksinya 

yaitu tahun 2001 sampai dengan tahu 2003 mendapatkan marketing dari 

Korea dengan mengerjakan order spesial jacket dengan pangsa pasar 

Eropa 60%, Amerika 25%, dan Asia 15%. Dari Agustus 2003 sampai 

dengan Desember 2003, Menerima order dari lokal (Sub Kontrak) dari 

perusahaan lain.  

Pada bulan Januari 2004 sampai dengan sekarang dengan 

manajemen dan marketing berasal dari Korea, dengan order yang 

dikerjakan sebagai berikut, PANTS (Man and Woman), skirt, shirt, blouse, 

knit. Dengan pangsa pasar didominasi Amerika mencapai 80% dan yang 

lain adalah Eropa 15%, dan Asia 5%. PT. Asrindo Indty Raya mempunyai 

kapasitas produksi perbulan adalah 275 000 pcs dengan jumlah produksi 

blouse dan shirt mencapai 80000 pcs, skirt dan pants sebanyak 65000 pcs 

dan knit item sebanyak 130000 pcs. 

PT. Asrindo Indty Raya mempunyai custemers dari USA dengan 

buyer DKNY, KIZAN, K-MART, WAL-MART, TARGET, MERVYNS, 

SAKS. Sedangkan custemers dari Eropa dengan buyer C&A, ZARA, 

HEMA, ELCORTE, HYPERCORE. 
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2. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi PT. Asrindo Indty Raya dipimpin oleh 

seorang Direktur yang dibantu oleh dua manager yaitu manager marcet 

dan manager factory. Manager factory memimpin tiga bagian yaitu bagian 

finishing, bagian personalia yang memimpin staff, security dan umum. 

Bagian produksi yang memimpin bagian gudang, bagian cutting, bagian 

mekanik, chief finishing dan tiga chief supervisor. Chiff finishing 

memimpin 2 supervisor, sedangkan ketiga chieff supervisor memimpin 

masing-masing supervisor,  yang jumlahnya ada sepuluh supervisor.  

3. Aktivitas Perusahaan 

a. Jumlah karyawan 

Karyawan yang bekerja pada PT. Asrindo Indty Raya 

berjumlah 886 orang yang terbagi atas karyawan laki-laki sebanyak 72 

orang dan karyawan perempuan sebanyak 810 orang, dan ada sebagian 

karyawan yang berasal dari orang asing (Korea) sebanyak 4 orang 

yang berkedudukan sebagai direktur dan manager. Dalam pembagian 

tugasnya ke 882 orang dibagi menjadi beberapa bagian antara lain 

sebagai berikut. 

1) Office sebanyak 27 orang. 

2) W / House sebanyak 12 orang. 

3) Cutting sebanyak 51 orang. 

4) Sewing sebanyak 536 orang. 

5) Finishing / Packing sebanyak 168 orang. 

6) Quality Control sebanyak 57 orang. 
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7) Sample / Patt sebanyak 6 orang. 

8) Mekanik sebanyak 6 orang. 

9) Umum sebanyak 8 orang. 

10) Security sebanyak 7 orang. 

11) Driver sebanyak 4 orang. 

b. Jam Kerja 

Jam kerja pada PT. Asrindo Indty Raya  sebanyak 6 (enam) 

hari kerja seminggu, 7 ( Tujuh) jam sehari dan 40 (Empat puluh) jam 

seminggu, yang disesuaikan dengan UU No. 13 Tahun 2003, paragraf 

4, pasal 77, ayat 2 bagian-a, yaitu, Senin s.d. Jum'at dimulai pada 

pukul 07.30 WIB s.d. 15.30 WIB dan mendapatkan waktu untuk 

istirahat 1 jam pada pukul 12.00 s.d. 13.00 WIB. Untuk hari Sabtu 

dimulai pukul 07.30 WIB s.d. 12.30 WIB. 

PT. Asrindo Indty Raya memberikan upah sesuai dengn Surat 

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561.4/78/2006, tentang 

upah minimum pada 35 Kabupaten atau Kota di Propinsi Jawa Tengah 

tahun 2007 dengan upah sebesar Rp.650.000,- yang berlaku efektif 

mulai Januari 2007 di Kota Semarang. 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Ruang Lingkup 

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis memperoleh data dari PT. 

Asrindo Indty Raya yang beralamat di jalan Raya Tugu kilometer 9, Desa 

Tambak Aji, Kecamatan Ngalian, Kabupaten Semarang, dengan waktu 

observasi 1,5 bulan, dimana data yang diambil adalah data tentang produksi 

garment berupa jumlah produksi perbulanya dan jumlah produk yang tidak 

sesuai pada setiap bulan. 

Guna menunjang pengambilan data penulis mempelajari berbagai 

sumber dengan cara mempelajari buku-buku literatur yang ada hubunganya 

dengan pengendalian kualitas statistik. 

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis berfokus pada penghitungan 

produksi garment untuk mengetahui apakah produksi berada dalam kontrol 

atau tidak dengan menggunakan diagram kontrol p. 

 

B. Variabel 

Dalam penyusunan tugas akhir ini variabel yang digunakan adalah 

data produksi garment dan jumlah produk yang tidak sesuai dalam proses 

produksi garment di PT. Asrindo Indty Raya yang kemudian dihitung dengan 

menggunakan rumus diagram kontrol p dengan jumlah sampel yang tidak 

sama pada setiap kelompok yang akan dianalisis. 
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C. Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berupa data 

kuantitatif yaitu data yang berupa angka-angka yang diperoleh dengan 

metode-metode sebagai berikut. 

1. Metode Dokumentasi 

Dengan metode dokumentasi penulis mengumpulkan data dari 

laporan produksi garment pada bulan Mei 2006 sampai dengan bulan Mei 

2007 yang sudah ada pada PT. Asrindo Indty Raya yang kemudian diambil 

data yang dibutuhkan untuk proses analisis. 

2. Metode Wawancara 

Wawancara merupakan bagian dari teknik komunikasi dimana 

pencari data mengadakan tanya jawab dengan responden terutama pada 

bagian produksi untuk memperoleh data yang diperlukan untuk melakukan 

analisis. 

3. Metode Literatur 

Dengan metode literatur ini penulis mengumpulkan, memilih dan 

menganalisis beberapa sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah 

pengendalian kualitas statistik yang kemudian dipelajari untuk membantu 

penulisan tugas akhir. 

 

D. Analisis Data 

Dalam tahap ini dilakukan pengkajian data berdasarkan teori-teori 

yang ada khususnya yang berkaitan dengan pengendalian kualitas statistik. 
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 Analisis data untuk pengendalian kualitas statistik dilakukan dengan 

tahap-tahap sebagai berikut. 

1. Mengumpulkan data dengan jumlah kecacatan yang akan diperiksa. 

Proses pengambilan sampel dilakukan oleh petugas atau pegawai 

PT. Asrindo Indty Raya. Setiap sampel yang diambil tidak dikembalikan 

lagi atau dibuang dan dianggap sebagai produk gagal. 

2. Menghitung proporsi kesalahan atau cacat pada sampel untuk setiap kali 

melakukan observasi dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 

a. Manual dengan menggunakan rumus: 

n
xP =  

b. Menggunakan program Excel dengan menggunakan rumus: 

Proporsi dengan ketik = ( klik jumlah cacat pada bulan i / klik jumlah 

produksi dari bulan i). 

3. Menghitung garis tengah grafik pengendali p produk cacat. 

Penghitungan garis tengah dilakukan dengan dua cara, yaitu 

dengan perhitungan sebagai berikut. 

a. Manual dengan menggunakan rumus: 

∑
∑∑
==

−

==
sampel

xi

g

pi
p

g

i

g

i 11  

b. Menggunakan program Excel dengan menggunakan rumus: 

GT dengan ketik = (klik jumlah proporsi / klik jumlah banyaknya 

sampel). 
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4. Menghitung batas pengendali 

a. Manual dengan menggunakan rumus: 

ni
ppppBPA )1(3
−−

− −
+=  

ni

pp
ppBPB

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

−=

−−

−
1

3  

b. Menggunakan program Excel dengan menggunaka rumus: 

BPA dengan ketik = klik GT + (3*sqrt((GT(1-GT)) / klik jumlah 

produksi dari bulan i )  

BPB dengan ketik = klik GT - (3*sqrt((GT(1-GT)) / klik jumlah 

produksi dari bulan i ) 

5. Menggambarkan grafik pengendali kualitas statistik. 

 Dalam menggambarkan grafik pengendali kualitas menggunakan 

program SPSS dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

a. Buka program SPSS dengan cara klik Start  pilih Program SPSS 

(SPSS 10.0 for Windows). 

 

 

 

 

 

 Icon SPSS pada Start Panel 
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b. Setelah Program SPSS terbuka masukan data pada Data View. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Memasukan data pada Data View 

 

c. Pilih menu Graph, kemudian pilih Control.  

 

 

 

 

 

 

 

Memilih control untuk membuat grafik 
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d. Setelah muncul tampilan Control Charts, pilih p, np dan pada Data 

Organization klik Cases are subgroups kemudian klik Define.  

 

 

 

 

 

 

 
Memilih control p, np 

 

e. Setelah muncul kotak p, np: Cases Are Subgroups masukan variable 

cacat pada kotak Number Nonconforming. Pada kotak Subgroups 

Labeled By, masukan variabel bulan. Pada kotak Sample Size pilih 

Variable dan masukan variabel produksi karena sampel yang diambil 

bervariasai. Pada Kotak Chart pilih p (Propotion nonconforming). 

 

 

 

 

 

 

 

Memasukan variabel yang digunakan 
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Klik Titles dan akan muncul tampilan kotak Titles. Pada Title Line 1, 

ketik Peta Kendali p, klik Continue dan klik OK. 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Dari data observasi diperoleh hasil seperti pada lampiran 2, 

diperoleh data-data untuk produk yang tidak sesuai pada proses produksi 

garment dan dapat digunakan untuk mengetahui ketidaksesuaian yang 

paling sering terjadi. 

Karena jumlah produksi berbed-beda maka untuk menghitung 

garis tengah, batas pengendali atas, dan batas pengendali bawah 

mengunakan metode grafik pengendali model harian/individu. Dengan 

menggunakan rumus untuk mencari proporsi masing masing sampel 

menggunakan rumus sebagai berikut. 

ni
xipi =  

Berikut adalah contoh perhitungan proporsi masing-masing 

sampel, yang hasil semua perhitunganya dapat dilihat pada lampiran 2. 

p1  = 
278986

9  

=  0,000032 

p2  = 
274794

4  

=  0,000015 

Untuk hasil perhitungan p3 sampai p13 dapat dilihat pada lampiran 2. 
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Dari data yang ada menunjukan bahwa: 

82
1

=∑
=

g

i

xi  dan ∑ . = 3597935sampel

Setelah dihitung dengan menggunakan rumus untuk mencari Garis Tengah 

(GT) maka diperoleh 

GT=
∑
∑
=

−

=
sampel

xi
p

g

i 1  

GT=
3597935

82
=

−

p  

GT= . 0,000023=
−

p

Dengan rumus untuk mencari nilai Batas Pengendali Atas (BPA) dan 

Batas Pengendali Bawah (BPB), diperoleh sebagai berikut. 

ni
ppppBPA )1(3
−−

− −
+=  

ni
)000023,01(000023,03000023,0 −

+=  

ni
0,00002283000023,0 +=  

ni

pp
ppBPB

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

−=

−−

−
1

3  

ni
)000023,01(000023,03000023,0 −

−=  

ni
0,00002283000023,0 −= . 
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Dengan perhitungan di atas, contoh masing-masing batas 

pengendali sebagai berikut. 

1. Untuk n1= 278986 

BPA
278986

)000023,01(000023,03000023,0 −
+=  

= 0,0000499 

BPB
278986

)000023,01(000023,03000023,0 −
−=  

= -0,0000043 

Untuk batas pengendali bawah diperoleh nilai yang minus maka 

digunakan batas pengendali bawah = 0 begitu juga untuk batas 

pengendali bawah yang lain. 

2. Untuk n2 = 274794 

BPA
274794

)000023,01(000023,03000023,0 −
+=  

= 0,0000501 

BPB
274794

)000023,01(000023,03000023,0 −
−=  

= -0,0000045 

= 0 

Untuk hasil perhitungan batas pengendali atas dan batas pengendali bawah 

untuk n3 sampi dengan n13 dapat dilihat pada lampiran 2. 
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Dengan nilai-nilai BPA dan BPB yang sudah didapatkan 

digunakan untuk membuat grafik pengendali p, grafik pengendali p dapat 

ditampilkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Grafik pengendali bagian yang ditolak (p) dengan batas 3 sigma 

Grafik Kendali p
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B. Pembahasan 

Pada grafik pengendali p diatas terlihat bahwa seluruh titik berada 

dalam kontrol. Sehingga dapat dikatakan proses sudah berada dalam keadaan 

terkendali pada BPA dan BPB dengn GT = 0,000023 dengan batas 3 σ.  

Untuk mengetahui dengan jelas berapa prosentase dari msing-masing 

ketidaksesuaian, maka dibuat lembar pemeriksaan. Berikut adalah tabel 

prosentase  ketidaksesuaian pada proses produksi garment  di PT. Asrindo 

Indty Raya. 

.00003

CACAT

BPA

GT = 0,00002

BPB

.00002

.00001
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TABEL PROSENTASE  KETIDAKSESUAIAN 

No Jenis Cacat Jumlah Produk Cacat Prosentase Rusak 
1 Belang 11 13,41% 
2 Kain Berlubang 9 10,98% 
3 Cacat Rajutan 9 10,98% 
4 Kotor 25 30,49% 
5 Lubang gunting 12 14,63% 
6 Rusak Jarum 6 7,32% 
7 Salah Jahit 5 6,10% 
8 Salah Tension 5 6,10% 
  Jumlah 82 100% 

 

Dari tabel diatas terlihat bahwa perbedaan prosentase kerusakan 

antara kedelapan jenis ketidaksesuaian tersebut perbedaanya sangat jauh. 

Jumlah ketidaksesuaian yang paling sering terjadi adalah kotor yaitu sebesar 

30,49%, kemudian yang kedua adalah lubang gunting sebanyak 14,63% dan 

yang ketiga adalah belang sebanyak 13,41%. Untuk lebih mudah memahami 

dapat dilihat pada diagram batang berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

Diagram Cacat Produksi Garment
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. SIMPULAN 

Dari pembahasan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai 

berikut. 

1. Pada proses pengendalian kualitas di PT. Asrindo Indty Raya sudah cukup 

bagus dengan melakukan pengecekan pada semua departemen yang ada 

pada proses produksi garment, mulai pengecekan material atau kain di 

departemen cutting, kemudian pengecekan potong dan ukuran komponen 

yang dilanjutkan dengan cek jahit gabungan komponen dan cek jahit 

gabungan komponen dengan  accesoris, yang kemudian di cek barang jadi 

setelah di trimming, kemudian cek barang jadi setelah pakaian di Ironing 

dan yang terakhir sebelum barang keluar diadakan cek barang jadi setelah 

masuk polybag dan packing. 

2. Penyebab-penyebab yang mempengaruhi ketidaksesuaian pada proses 

produksi garment antara lain disebabkan oleh faktor manusia, karena 

semua kegiatan dilakukan oleh manusia mulai dari memotong sampai 

packing. Keahlian manusia dalam pekerjaan serta komitmen, dedikasi, 

tanggung jawab, dan loyalitas yang tinggi yang sangat berpengruh 

terhadap hasil dari produksi. Selain itu ketelitian dan kehati-hatian 

karyawan dalam bekerja sangat dibutuhkan untuk mengurangi 

ketidaksesuaian dalam produksi terutama kotor. Selain faktor manusia ada 
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faktor lain yaitu waktu untuk pengerjaan dan keadaan mesin yang 

digunakan untuk memproduksi garment. 

3. Grafik kontrol pada produksi garment di PT. Asrindo Indty Raya dapat 

dilihat pada grafik pengendali proporsi (p) bagian yang ditolak pada bab 

IV, terlihat bahwa produksi masih dalam keadaan terkendali karena 

proporsi tidak melewati BPA dan BPB yang dapat dilihat pula pada  

lampiran 2, yang perhitunganya terdapat dalam BAB IV. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, disarankan sebagai berikut. 

1. Hendaknya PT. Asrindo Indty Raya lebih menekankan kepada karyawan 

untuk dapat memperhatikan kebersihan lingkungan dan alat yang 

digunakan terutama pada mesin jahit yang digunakan supaya pelumas 

mesin  dan debu atau tanah, tidak banyak mengotori kain yang digunakan.  

2. Penyebab-penyebab ketidaksesuaian pada proses produksi garment dapat 

diantisipasi dengan cara memperketat seleksi karyawan yang bekerja 

sesuai dengan keahliaan dan memberikan pengarahan pada karyawan 

terutama pada operator mesin jahit agar lebih memperhatikan dan berhati-

hati dalam penyetelan ukuran jarak jarum mesin jahit. 
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