
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sebagian besar masyarakat modern menggunakan alas kaki sebagai 

kebutuhan dalam kehidupan sehari hari untuk melindungi kesehatan kaki. Desain 

dan bentuk sepatu menimbulkan kesan tersendiri untuk pemakainya. Kualitas 

sepatu menjadi acuan penting bagi konsumen dalam memilih produk sepatu dengan 

faktor harga yang bersaing. Seiring dengan majunya dunia industri menyebabkan 

persaingan antar perusahaan semakin ketat sehingga kepuasan konsumen sangat 

diperhatikan demi memenangkan persaingan yang sangat besar bagi persusahaan. 

Untuk mendapatkan kepuasan tersebut maka perusahaan harus memberikan 

kualitas produk yang terbaik untuk konsumennya. Dalam upaya mempertahankan 

eksistensi dan mengambangkan usaha ditengah persaingan yang semakin ketat, 

maka setiap perusahaan harus memperhatikan kualitas produk yang dihasilkannya. 

Kualitas produk ditentukan oleh keinginan pelanggan. Kualitas adalah memenuhi 

semua persyaratan yang telah disepakati bersama dan perubahan terus-menerus ke 

arah perbaikan/peningkatan kepuasan pelanggan melalui Continual Improvement 

and Innovation (Vincent Gasperz, 2016). 

Dalam proses produksi produk suatu perusahaan tidak luput dari adanya 

cacat produk yang dipengaruhi berbagai banyak hal. Menurut Supriyono (2011) 

produk cacat adalah produk dihasilkan yang kondisinya rusak atau tidak memenuhi 

ukuran mutu yang sudah ditentukan, akan tetapi produk tersebut masih dapat 

diperbaiki secara ekonomis menjadi produk yang baik dalam arti biaya perbaikan 

produk cacat lebih rendah dibandingkan kenaikan nilai yang diperoleh adanya 

perbaikan. 

Hal tersebut sering terjadi akibat dalam prosesnya tidak sesuai dengan 

standar kualitas yang telah ditetapkan. Pengaruh dari produk cacat akan berdampak 

bagi perusahaan mulai dari biaya kualitas, image perusahaan dan kepuasan 

konsumen. Semakin banyak produk cacat yang dihasilkan maka semakin besar pula 
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dampak yang akan ditimbulkan, hal ini dikarenakan konsumen yang menilai suatu 

produk yang berkualitas serta memberikan kepuasan terhadap konsumen. 

Upaya untuk mengurangi adanya produk cacat terdapat metode 

pengendalian kualitas yang bisa digunakan. Menurut Ilham (2012) bahwa 

pengendalian kualitas perlu dilakukan mulai dari sebelum proses produksi berjalan, 

pada saat proses produksi, hingga proses produksi berakhir dengan menghasilkan 

produk akhir yang sesuai spesifikasi. Tujuannya untuk mengurangi tingkat 

kegagalan produk yang dihasilkan pada proses produksi dan menghasilkan produk 

yang berkualitas. Metode dalam pengendalian kualitas yang dapat digunakan 

adalah Failure Mode And Effect Analysis (FMEA). FMEA merupakan metode yang 

digunakan untuk mendefinisikan, mengidentifikasi dan menghilangkan kegagalan 

dan masalah dalam proses produksi yang nantinya dapat memberikan usulan 

perbaikan pada proses yang mempunyai tingkat kegagalan yang tinggi.  

PT XYZ Indonesia merupakan perusahaan swasta yang bergerak dalam 

industri penyamakan kulit atau proses pengolahan kulit mentah menjadi kulit 

tersamak (leather). Bahan baku utama proses produksi adalah kulit sapi jawa dan 

kulit sapi impor. Hasil proses industri PT XYZ adalah kulit setengah jadi dan 

produk kulit jadi yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan dasar dalam 

memproduksi sepatu untuk orang dewasa dan anak- anak. Dalam proses 

produksinya masih terdapat cacat produk yang mengakibatkan penurunan kualitas 

yang berakibat menurunnya keuntungan yang didapatkan.  

Beberapa masalah yang dihadapi perusaahaan PT XYZ yaitu tingginya 

produk cacat yang terjadi pada sepatu Sneakers. Jenis produk cacat tersebut berupa 

cacat sol, cacat kulit, cacat percetakan, cacat jahitan, cacat warna. Hal tersebut 

terjadi dikarenakan operator yang kurang teliti, bahan baku yang tidak sesuai 

standar, kondisi mesin yang sudah tua, perawatan mesin yang kurang maksimal dan 

lain sebagainya. Jika dihitung, jumlah produk cacat rata-rata bisa mencapai 3 %. 

Untuk itu dilakukan suatu upaya yang dapat menjamin kualitas produk. 

Untuk mengurangi dan mencegah terjadinya cacat produk maka dilakukan 

pengendalian mulai dari bahan baku dan proses produksi dari awal sampai akhir 

sehingga dapat mengetahui penyebab terjadinya produk cacat dengan cepat dan 

efektif. Salah satu metode yang digunakan adalah FMEA yang merupakan sebuah 
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metode risk assessment yang lebih fokus pada kegagalan dan menggunakan skala 

tertentu dalam melakukan penilaian risiko (Marhavilas, 2010), FMEA juga 

mengidentifikasi dan menghitung awal bagian-bagian yang lemah pada produk-

produk maupun proses-proses (Plaza,2003). Dengan metode FMEA diharapkan 

dapat mengurangi produk cacat dan usaha yang dapat dilakukan untuk memperbaiki 

kualitas sepatu sehingga dapat menjaga eksistensi serta bersaing di pasar global 

yang semakin kompetitif. 

Dari Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bryan Febby Sentosa, 

Oyong Novareza, dan Suluh Elman Swara. Bahwa dalam rekapitulasi nilai 

kumulatif RPN yang masuk dalam 80% total persentase kumulatif tertinggi 

danmemiliki prioritas perbaikan didapatkan tiga bentuk kegagalan yaitu 

pengeleman tidak merata, salah alur jahitan, dan rusaknya out sole . Sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Sony Mubaroq dan Muhammad Iqbal. Dalam 

analisa yang dilakukan terdapat banyak cacat produk berupa cacat Cutting, 

Molding, dan Bending, Injection, Pressing, Sewing dan Assembly. Khususnya cacat 

Cutting dan Sewing yang memiliki nilai RPN sebesar 576 dan 448. Dan penelitian 

yang dilakukan oleh Richma Yulinda Hanif, Hendang Setyo Rukmi dan Susy 

Susanty. Dalam penelitiannya di PT Kriya Nusantara berupa produk Keraton 

Luxury bahwa berdasarkan analisa nilai RPN kecacatan dalam analisa yang 

dilakukan menggunakan metode FTA yaitu kecacatan retak pada permukaan 

produk dan kecacatan pemberian warna yang disebabkan oleh suhu ruang yang 

panas, kebisingan yang tinggi, kelelahan operator, ruangan yang gelap, proses 

penyemrotan yang tidak sesuai, ukuran ketebalan kayu yang tidak sesuai, dan 

proses pengeringan kayu yang terlalu cepat. Dari penelitian yang dilakukan oleh 

Haniatu Susanti tentang pengendalian kualitas produk cacat produk pada sepatu 

fantofel berupa cacat variabel (panjang sepatu, tinggi sepatu dan lebar sepatu) dan 

cacat atribut (noda lem, sol tidak lekat, jahitan kurang rapi dan kulit sobek). Dari 

1050 sample yang diobservasi didapatkan 115 atau 14,762 % jumlah cacat yang 

disebabkan oleh beberapa indikator seperti operator lalai dalam melakukan 

pepbersihan, kurang teliti, perubahan terhadap temperatur udara, kurangnya 

pencahayaan. Rekomendasi yang diberikan berupa menambah jumlah sumber 

pencayahaan dan verlitasi serta pengecekan secara rutin. Dengan melakukan 
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pengendalian kualitas dapat diketahui bahwa penyebab terjadinya produk cacat apa 

saja yang terjadi selama proses produksi berlangsung.  

Dari latar belakang tersebut, maka dilakukanlah penelitian dengan topik 

“Analisa Penyebab Produk Cacat Sepatu Dengan Menggunakan Metode Failure 

Mode And Effect Analysis (FMEA) di PT XYZ” sehingga dapat mengurangi jumlah 

produk cacat yang dialami oleh PT XYZ. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 

1. Apa saja penyebab dan jenis cacat produk yang terjadi saat proses produksi di 

PT XYZ. 

2. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengurangi tingkat kecacatan produk 

3. Proses mana yang mempengaruhi terjadinya produk cacat dan bagaimana 

usulan untuk menguragi produk cacat saat proses produksi sepatu di PT XYZ. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Mengetahui jenis cacat dan mengetahui penyebab terjadinya kecacatan 

produk. 

2. Mengetahui upaya yang dilakukan perusahaan saat ini untuk mengurangi 

tingkat kecacatan produk  

3. Mengetahui proses yang mempengaruhi terjadinya produk cacat serta 

memberikan usulan perbaikan dengan tujuan untuk mengurang jumlah 

produk sepatu pada PT XYZ. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai saran bagi industri agar dapat 

mengetahui secara jelas tentang kondisi perusahaan dan mencoba memberi 

masukan tentang pemecahan masalah di PT. XYZ Indonesia.  
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1.5 Manfaat Penelitian 

Pembatasan masalah pada penelitian ini, diantaranya: 

1. Produk yang diteliti adalah sepatu Sneakers. 

2. Penelitian dilakukan terhadap data periode Juli sampai dengan Desember tahun 

2019. 

 


