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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan industri bordir di Gresik saat ini semakin pesat seiring 

dengan teknologi semakin maju, sehingga persaingan antar industri bordir juga 

semakin meningkat.Setiap perusahaan dituntut untuk selalu menghasilkan produk-

produk yang berkualitas, hal ini dikarenakan kualitas merupakan jaminan yang 

diberikan dan harus dipenuhi oleh perusahaan kepada konsumennya untuk 

menjaga produk yang dihasilkan kompetitif di pasaran. Kualitas merupakan salah 

satu kriteria penting yang menjadi pertimbangan konsumen dalam memilih suatu 

produk. Hal ini mendorong pentingnya setiap industri bordir untuk selalu 

memonitor dan mengolah kualitas secara terus menerus sebagai sebuah sistem 

pengendalian kualitas. 

CV. Batari bordir adalah industri kelas menengah yang berada dijalan 

Dr.Soetomo No.100 Kab.Gresik Didirikan pada tahun 2013 oleh Bapak 

Mohammad Rido,Batari bordir ini  melayani jasa bordir untuk baju koko / baju 

muslim yang mempunyai karyawan 13 orang yang dan dalam proses produksi  

menggunakan 2 mesin bordir tipe SWF yang mempunyai 18 kepala mesin. 

Dalam sebulan Batari bordir dapat memproduksi kurang lebih 2916 pcs 

yang di jalankan 2 mesin yang di di kerjakan 2 operator setiap mesinnya,satu 

mesin rata – rata mampu memproduksi 54 pcs dalam sehari.jumlah produksi dan 

macam – macam kecacatan dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

 

 

 



2 
 
 

Tabel 1.1 Jumlah kecacatan produk Bulan oktober 2017 – Februari 2018  

 

Sumber : CV.Batari 

Tabel 1.2  Jenis kecacatan produk 

JENIS CACAT PENJELASAN 

Warna pudar Warna tidak sesuai dengan warna benang yang di gunakan 

Bordiran loncat Bordiran tidak menyatu seperti pola yang di tentukan 

Bordiran tidak 

rapi Bordiran jelek,warna tercampur. 

 

 

Gambar 1.1 Bordiran pudar 

WARNA PUDAR BORDIRAN LONCAT BORDIRAN TIDAK RAPI 

OKTOBER 2916 70 57 109 236 8

NOVEMBER 2700 67 93 85 245 9

DESEMBER 2808 60 65 59 184 7

JANUARI 2916 42 69 70 181 6

FERUARI 2592 44 55 59 158 6

JUMLAH 13932 283 339 382 1004 7
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Gambar 1.2 Bordiran loncat 

 

Gambar 1.3 Bordiran tidak rapi 

Dalam produksi perusahaan mengalami kecacatan produk diluar batas 

toleransi yang telah ditentukan perusahaan yaitu, batas toleransi kecacatan produk 

yang diizinkan oleh perusahaan di setiap proses produksi maksimal 5% dari 

jumlah produk yang di produksi sedangkan kecacatan yang dialami lebih tinggi 

dari toleransi yang di tetapkan oleh perusahaan,sehingga perlu dilakukan 

perbaikan untuk mengurangi jumlah kecacatan produk pada tiap produksi. 

Pengendalian kualitas yang dilakukan oleh perusahaan saat ini adalah melakukan 

pemeriksaan terhadap mesin dan produk serta melakukan perbaikan ulang produk 

yang cacat tanpa mengetahui penyebab- penyebab terjadinya kecacatan pada 

produk yang dihasilkan. 
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Pengaruh produk cacat mengakibatkan perusahaan  melakukan rework / 

pengerjaan kembalisehingga menambah waktu cukup lama untuk mengerjakan 

dan apabila dalam melakukan rework ada kerusakan kain perusahan harus 

menanggung biaya untuk mengganti bahan sehingga perusahaan tersebut 

mengalami kerugian biaya untuk mengganti kain yang rusak,waktu rata – rata  

melakukan produksi 1 pcs baju koko sekitar 120 menit ,waktu yang diperlukan 

untuk melakukan rework memerlukan waktu yang sama ,jadi untuk pengerjaan 

ulang membordir baju koko yang di rework yaitu 120 menit x 236 unit ( produk 

cacat bulan oktober) 

Untuk mengatasi permasalahan di atas, perlunya suatu metode yang tepat 

untuk mencari penyebab kecacatan untuk menurunkan tingkat kecacatan 

produk.Menurut Febriyana,(2017) metode Fault Tree Analysis (FTA). Metode 

FTA  merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko 

terjadinya kegagalan dengan pendekatan top down,tahapan untuk melakukan 

analisis dengan Fault Tree Analysis (FTA) yaitu dengan mengidentifikasi 

kejadian atau masalah dalam suatu sistem yang ditinjau  dan membuat diagram 

pohon kesalahan .Selanjutnya metodeFailure Mode and Effect Analysis (FMEA) 

merupakan suatu metode untuk membantu mengidentifikasi mode kegagalan 

potensial dan efeknya dan untuk mengidentifikasi sumber - sumber dan akar 

penyebab dari suatu masalah kualitas dalam sebuah sistem, desain, proses atau 

pelayanan. . Keterkaitan antara FTA dan FMEA terdapat pada analisis yang telah 

dibuat berdasarkan pohon kesalahan yang selanjutnya digunakan untuk 

perhitungan nilaiSeverity, Occurance,Detection berdasarkan tabel FMEA, setelah 

itu melakukan pembobotan nilai dan pengurutan berdasarkan Risk Priority 

Number (RPN). 

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat 

judul mengenai: “Analisis Penyebab Kecacatan Produk Bordir Komputer 

Menggunakan Metode Fault Tree Analysis (FTA) dan Failure Mode and 

Effect Analysis (FMEA) di CV.BATARI”. 
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1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas, rumusan 

masalah yang diangkat adalah: 

1. Faktor apa saja yang menyebabkan kecacatan produk ? 

2. Bagaimana upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi tingkat 

kecacatan produk Bordir ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Mencari akar penyebab terjadinya kecacatanproduk. 

2. Memberikan rekomendasi perbaikan kepada perusahaan untuk mengurangi 

tingkat kecacatan produk berdasarkan metode FTA dan FMEA 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah:  

1. Memperoleh akar penyebab terjadinya kecacatanproduk. 

2. Mendapatkan  rekomendasi perbaikan kepada perusahaan untuk mengurangi 

tingkat kecacatan produk. 

 

1.5  Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut : 

1. Data yang digunakan adalah  hasil data 4 bulan produksi yaitu mulai bulan 

Oktober 2017 - Februari 2018. 

2. Penelitian dilakukan pada mesin bordir komputer tipe SWF. 

3.    Penyebab kegagalan produk bordir hanya ditinjau dari aspek manusia, mesin, 

bahan baku dan lingkungan. 

 

 



6 
 
 

1.6   Asumsi - asumsi  

1. Selama melakukan penelitian tidak terjadi perubahan kebijakan dan sistem 

internal perusahaan. 

2. Tidak terjadi perubahan penanganan terhadap kecacatan produk dalam proses 

produksi. 

3. Bahan bordir tidak ada kecacatan. 

 

1.7   Sistematika Penulisan  

Untuk memperjelas pemahaman terhadap penelitian ini maka akan 

diuraikan tentang sistematika penulisan tugas akhir sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pengantar terhadap masalah yang akan di bahas seperti latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

batasan masalah,asumsi –asumsi  serta sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang definisi dan penjelasan dari teori pengendalian kualitas, 

metode Fault Tree Analysis (FTA) dan metode Failure Mode Effects Analysis 

(FMEA),Diagram pareto, 5W 1H 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini merupakan penjelasan secara garis besar tentang metode penelitian yang 

dipakai oleh penulis serta kerangka dalam memecahkan masalah. 

BAB IV : PENGUMPULAN  DAN PENGELOLAAN DATA 

Bab ini berisi penjelasan tentang data umum perusahaan, data jenis cacat, dan 

pengolahan data. 
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BAB V ANALISIS 

Pada bab ini berisi analisis hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan. 

BAB VI : PENUTUP 

Bab ini adalah berisikan kesimpulan yang diperoleh dari pemecahan masalah 

maupun dari hasil pengumpulan data dan saran-saran untuk perbaikan bagi 

perusahaan. 

 


