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ABSTRAK 

Analysisadalah suatu metode peningkatan kualitas proses produksi dengan meminimalkan terjadinya 

cacat hingga kemungkinan cacat 3.4 DPMO (Defect per Million). Analysisdalam implementasinya 

menggunakan metodologi DMAIC yaitu Define, Measure, Analyse, Improve, dan Control. Industri 

garmen adalah sektor industri manufaktur yang mengolah bahan baku kain tekstil menjadi pakaian jadi. 

Sektor industri ini menjadi adalah salah satu sektor yang menjadi prioritas pembangunan pemerintah saat 

ini karena kontribusi nilai ekspor yang cukup besar dan penyerapan jumlah tenaga kerja yang banyak 

sehingga berkontribusi dalam mengurangi pengangguran. Penelitian ini bertujuan untuk mereview dan 

melihat tren pemanfaatan metodologi DMAIC Analysisdi sektor industri garmen. Metode pendekatan 

yang digunakan yaitu dengan studi litelatur dan review abstraksi jurnal scopus dalam rentang waktu 15 

tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukan impelentasi metode DMAIC Analysisdi industri garmen 

dapat mengurangi terjadinya cacat produksi, mengurangi variasi proses produksi, dan dberdampak pada 

penurunan biaya produksi sehingga keuntungan perusahaan bertambah tetapi implementasi  metodologi 

DMAIC Analysisdi sektor ini terbilang sedikit.  

 

Kata kunci : Cacat Produksi, DMAIC Six Sigma, Industri Garmen

1. Pendahuluan  

Industri garmen adalah sektor industri manufaktur yang bergerak dalam pemenuhan 

kebutuhan sandang. Peningkatan taraf hidup konsumen dan semakin banyaknya jumlah pesaing 

di sektor ini mendorong industri garmen untuk berlomba-lomba menghasilkan kualitas pakaian 

yang memenuhi standar pembeli. Menjaga dan meningkatkan kualitas produk akan berdampak 

pada tingkat kepercayaan pembeli (buyer). Disamping itu, kualitas produk yang dapat melebihi 

ekspektasi pembeli dapat menjadi amunisi untuk meningkatkan harga jual produk. Pemenuhan 

waktu pesanan (death line) merupakan faktor penting lain yang menjadi tuntutan dalam bisnis 

ini karena, keterlambatan akan berdampak pada pengurangan keuntungan baik dalam jangka 

pendek berupa penalti ataupun jangka panjang berupa hengkangnya pelanggang.  

Cacat produksi dapat diakibatkan oleh kesalahan proses baik disebabkan oleh faktor 

manusia maupun mesin. Cacat bisa dijadikan sebagai indikator bagus tidaknya proses produksi 

berjalan, semakin kecil jumlah cacat yang dihasilkan menunjukan semakin bagus proses 

produksi berjalan. cacat selain mempengaruhi kualitas juga pada akan mempengaruhi waktu 

produksi dan efisiensi produksi karena cacat ada yang dapat diperbaiki sehingga membutuhkan 

tambahan waktu proses dan cacat yang tidak dapat diperbaiki (scraft). Fokus dalam 

meminimalisir cacat menjadi pekerjaan rumah yang tidak pernah berhenti agar kualitas dan 

kuantitas barang yang dihasilkan bisa terus bersaing di pasar garmen yang semakin ketat.  

Metode Six Sigma ditemukan dan diimplementasikan di perusahaan Motorola pada tahun 

1987 dengan target agresif 3.4 ppm cacat (Barney,2001). Analysismenjadi alat manajemen baru 

yang berfokus terhadap pengendalian kualitas dengan mendalami sistem produksi perusahaan 

secara keseluruhan. Memiliki tujuan untuk menghilangkan cacat produksi, memangkas waktu 
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pembuatan produk, dan menghilangkan biaya (Daniel, 2009). Analysisjuga disebut strategi 

karena terfokus pada peningkatan kepuasan pelanggan, serta disebut disiplin ilmu karena 

mengikuti model format, DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) dan digunakan 

bersamaan dengan perangkat lainnya, seperti diagram pareto dan histogram. Kesuksesan 

peningkatan kualitas dan kinerja bisnis, tergantung dari kemampuan untuk mengidentifikasi dan 

memecahkan masalah, kemampuan ini adalah hal fundamental dalam filosofi analysis (Evans, 

2008). Metode DMAIC bisa juga disebut sebagai jantung dalam menyelesaikan permasalahan. 

Snee (2000) menyatakan konsep dasar dari pendekatan DMAIC adalah mengurangi variasi 

proses dan produk. Statistik dari cacat dikumpulkan dan penyebab kritis dari cacat diidentifikasi 

untuk tindakan perbaikan. Selanjutnya, anjuran perbaikan diimplementasikan dan hasilnya 

dikumpulkan lagi untuk selanjutnya diidentifikasi untuk mengetahui peningkatan. Hasil dari 

perbaikan disajikan dalam diagram pareto dan terbukti pendekatan ini dapat mengurangi cacat 

5.9%. Horel (2002) menyatakan bahwa teknik kualitas (DMAIC) adalah pendekatan pertama 

yang diaplikasikan di proses manufaktur dan berkembang dengan cepat penggunaanya pada 

area lain yang fungsinya berbeda misalnya di bagian marketing, pembiayaan, dan jasa. 

Perusahaan Whirlpool mengalami peningkatan kualitas 10% dengan mengadopsi pendekatan 

DMAIC. Tony (2004) menjelaskan bahwa pendekatan DMAIC sudah menjadi tren dunia dalam 

strategi manajemen pengembangan kualitas. Kunci suksesnya adalah pendekatan basis data 

yang digunakan yang mengurangi bias personal. Zbaracki (2002) menyatakan bahwa 

pendekatan DMAIC adalah metodologi penggunaan struktur data yang baik  untuk 

menghilangkan cacat, limbah, atau control kualitas dari semua masalah yang terjadi di proses 

manufaktur, jasa penerimaan, manajemen, dan aktifitas bisnis lainnya. Implementasi pendekatan 

DMAIC akan meningkatkan kepuasan pelanggan, secara signifikan akan meningkatkan kualitas, 

dan menciptakan perbaikan secara berkesinambungan. Bendall dan Marra (2005) menyatakan 

dalam rangka mengurangi masalah kualitas di industri dan menghilangkan komplen dari 

pelanggan, pendekatan DMAIC efektif untuk diterapkan.  DMAIC membawa perbaikan dalam 

perusahaan melalui pengurangan variasi dalam proses. Sander dan Hillolo (2007) menyatakan 

DMAIC adalah proses peningkatan kualitas yang memecahkan masalah pelanggan. Ini adalah 

suatu jalan untuk memfokuskan karyawan terhadap kualitas dan membangun opini umum dalam 

perusahaan. Ini juga membuat pendefinisian tujuan kualitas yang sangat jelas. 

Metode Six Sigma merupakan sebuah pendekatan manajemen untuk meningkatkan produk, 

pelayanan, dan proses dengan mengurangi terjadinya cacat secara berkesinambungan. Ini adalah 

strategi bisnis yang focus pada peningkatan pemahaman persyaratan konsumen, sistem bisnis, 

produktivitas,  dan perfomasi finansial. Penerapan metode Six Sigma memungkinkan banyak 

organisasi untuk memenuhi keuntungan yang kompetitif dengan mengintegrasikan pengetahuan 

proses dengan statistik, mekanik, dan manajemen proyek (Mehrabi, 2015). Pendekatan Metode 

Analysisdapat diterapkan pada berbagai jenis organisasi perusahaan termasuk sector garmen.  

Metode DMAIC (Define-Measure-Analyze-Improve-Control) dalam Analysissering 

dideskripsikan sebagai suatu pendekatan pemecahan masalah (De Mast & Lokkerbol, 2012).  

Penerapan metodologi DMAIC Analysisdi sektor industri lain misalnya industri garmen 

tentunya dapat memberikan hasil perbaikan pada proses. Perbaikan proses termasuk mengurangi 

terjadinya cacat sehingga cacat dapat ditekan pada kemungkinan yang paling kecil. Pola 

perbaikan proses yang menjadi ciri khas metode ini menjadi tantangan bagi internal perusahaan 

terutama di industri garmen yang melibatkan banyak tenaga kerja. Untuk itu maka diteliti sejauh 

mana pendekatan DMAIC Analysis diterapkan di industri garmen dan kendala apa saja yang 

mengiringi dalam penerapannya. 
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2. Metode  

Metode dalam melakukan penulisan penelitian ini yaitu melalui studi litelatur terkait pendekatan 

DMAIC Analysisdi sektor manufaktur sebagai pendahuluan dan memberikan pandangan 

mengenai keberhasilan metode ini diterapkan di berbagai sektor. Selanjutnya penelitian terkait 

tren DMAIC Analysisdilakukan dengan obseravasi abstraksi jurnal, proceeding, artikel, dan 

buku dari scopus dengan kata kunci “DMAIC” dan/atau “garmen” dan/atau “textile” pada 

rentang waktu penelitian 2004 sampai 2017. Selanjutnya dilakukan segmentasi berdasarkan 

bidang di industri tekstil-garmen yang dikaji.  

 

3. Hasi dan Pembahasan  

1. Metodologi Six Sigma 

- Metodologi Six Sigma dibagi dalam 5 tahapan yang kemudian disingkat sebagai 

DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve, Control). Tahapan metode ini harus 

diimplementasikan dalam memecahkan suatu permasalahan di yang terjadi di suatu 

perusahaan.  

 
Gambar 1. Lingkaran DMAIC Six Sigma 

 

(Sumber : Erdogan, Ali & Canatan, Hetcer, Litelatur Search Consisting of The Area of Six Sigma’s Usage, 2015) 

 

- Define adalah tahap pertama dalam menentukan dan mendefinisikan masalah, 

menetapkan persyaratan masalah, dan mengetahui titik kritis kualitas. Alat yang 

digunakan pada tahap ini misalnya brainstorming dan diagram SIPOC (Supplier, Input, 

Process, Output, Costumer).  

- Measure adalah tahap untuk mengidentifikasi cacat atau permasalahan yang terjadi, 

mengumpulkan data mengenai kecepatan proses, pengumpulan data kualitas biaya yang 

akan digunakan, dan data perbandingan data hasil survey pelanggan. Alat bantu yang 

pada tahap ini yaitu data real, Gage R&Re (Gage Repeatibility & Reproducibility), dan  

value stream map.  

- Analyze adalah tahap untuk menganalisa atau memecah faktor-faktor penyebab yang 

mempengaruhi output kunci sehingga dapat diketahui pada posisi mana yang perlu 

dilakukan perbaikan. Disni juga menjadi tahap untuk menentukan faktor utama yan 

menjadi penyebab kesalahan. Alat bantu yang dapat digunakan misalnya diagram sebab 

akibat, analisis kegagalan produk dan model, diagram tulang ikan, regresi analisi dan 

diagram pareto.  

- Improve adalah tahap untuk mengurangi faktor penyebab terjadinya masalah atau cacat. 

Menggunakan data dari hasil analisis dan mengguakannya untuk mendesain suatu solusi 

kreatif yang dapat diterapkan. Tahap ini dapat dilakukan lewat proses identifikasi, 

pengujian, dan penerapan solusi terhadap suatu permasalahan. Alat bantu yanbdapat 

diterapkan apda tahap ini yaitu Brainstorming, dan DOE (Desain od Experiment)    

- Control adalah tahapan untuk melakukan pemantauan terhadap solusi yang 

diimplementasikan agar proses perbaikan dan pengurangan cacat dapat 

berkesinambungan. Pada tahap ini diperlukan dukungan dan komitmen dari pemilik 
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kewenangan (Evans, 2008). Tahap ini dapat dikatakan sebagai tindakan preventif agar 

akar penyebab cacat tidak terjadi kembali. Pada tahap ini menyediakan realokasi yang 

sistematis dari sumberdaya yang digunakan untuk menjamin proses berjalan pada jalur 

yang baru yaitu optimal. Alat bantu yang dapat digunakan pada tahap ini yaitu Control 

chart dan perhitungan sigma. 

Metode DMAIC Analysisdalam penerapannya tidak bisa dilepaskan dari keilmuan statistika 

sebagai suatu sarana yang membantu memudahkan menjelaskan tahapan perbaikan. Konsep ini 

meningkatkan perbaikan kualitas secara komprehensif dan menyeluruh sehingga dalam 

penerapannya perlu komitmen dari lingkungan kerja dan rangkaian pelatihan mengenai metode 

Six Sigma. 
Tabel 1. Siklus DMAIC dalam Six Sigma 

 

Sumber : (Sumber : Erdogan, Ali & Canatan, Hetcer, Litelatur Search Consisting of The Area of Six Sigma’s Usage, 

2015) 

 

2. Pemanfaatan DMAIC Six Sigma di Garmen  

Industri garmen di Indonesia termasuk industri padat karya dyang secara garis besar dapat 

dibagi pada 4 tahapan proses produksi. Tahapan proses tersebut yaitu proses pembuatan pola 

(pattern making), pemotongan bahan (cutting), penjahitan (sewing), dan terakhir adalah proses 

penyempurnaan (finishing) (Tabel 2). Sebagai industri padat karya yang melibatkan banyak 

pekerja tentunya memiliki resiko terjadinya cacat pada setiap tahapn produksi dapat terjadi. 

Cacat bagian pembuatan pola misalnya kesalahan ukuran, garis-garis pola tidak presisi, 

keterangan pola tidak lengkap, dan gambar komponen tidak lengkap. Cacat pada bagian 

pemotongan misalnya kesalahan pemotongan, bahan terkena noda minyak, hilangnya 

komponen, dan sebagainya. Cacat pada bagian penjahitan misalnya jahitan loncat, terbaliknya 
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komponen pakaian yang digabung, komponen kotor, hasil jahitan mengkerut, jahitan loncat, 

komponen terbaik, dan sebagainya. Cacat pada proses penyempurnaan misalnya kesalahan 

melipat, keliru memberi label, dan suhu penyetrikaan terlalu panas.   
Tabel 2. Proses Produksi di Industri garmen 

Proses Produksi Penjabaran 

Pattern Making  Tahapan proses pembuatan pola dari suatu pakaian sesuai 

ketentuan pembeli, pengujian pola yang sudah dibuat dalam 

skala kecil, dan pembuatan marker untuk proses pemotongan 

material kain 

Cutting Tahapan pemotongan material kain mengikuti marker 

(cetakan) yang sudah dibuat, pengecekan kualitas kain 

sebelum dipotong, pengecekan hasil potongan terkait jumlah 

potongan dan kualitas komponen, pemberian label 

komponen,  serta pengikatan komponen (budle) untuk 

dikirim ke bagian sewing.  

Sewing Tahapan kunci dari pembuatan garmen yaitu tahap 

penggabungan komponen-komponen pakaian menjadi 

pakaian (garmen) yang utuh. Proses disini melibatkan banyak 

operator dan mesin dan proses produksi dilakukan dalam line 

produksi garmen mencakup kualitas penggabungan dan target 

waktu produksi.  

Finishing  Tahapan akhir untuk mempersiapkan garmen yang sudah 

dibuat siap untuk dikirim ke buyer. Tahap finishing 

mencakup pengecekan kualitas akhir, penyetrikaan, melipat 

pakaian, sampai pengepakan ke dalam bentuk yang siap 

dijual. 

 

Pada setiap bagian produksi dapat terjadi potensi terjadinya kesalahan yang mengakibatkan 

cacat produksi. Diantara semua bagian produksi garmen yang paling banyak melibatkan pekerja 

adalah di bagian penjahitan (sewing). Di bagian ini adalah bagian yang paling penting karena 

komponen pakaian mulai digabungkan dengan sistem line manufaktur. Intensiatas untuk 

mencapai target produksi yang tinggi dan keterlibatan jumlah manusia dan mesin yang paling 

banyak cenderung  berakibat terjadinya kesalahan di bagian ini lebih tinggi dibanding bagian 

lain. Salah satu hasil observasi di salah satu industri garmen di Eithiopia menunjukan rasio 

terjadinya cacat pada setiap bagian di industri garmen.  
Tabel 3. Rasio Terjadinya Cacat di MAA Garmen 

S/N SECTION REWORK RATE 

1 Bagian Cutting  0.5% 

2 Bagian Sewing  6% 

3 Bagian Bordir dan Printing 2% 

4 Bagian Finishing 3.5% 

(Sumber : Beyene, Taye Hewan, Taddese Fasil, dan Misgun Assefa. Minimation of Defect in Sewing Section at 

Garmen and Textile Factory Though DMAIC Methodology of Six Sigma. 2016) 

 

Berdasarkan hasil penelusuran scopus, penerapan DMAIC di sektor garmen dan tekstil pada  

rentang 15 tahun terakhir. Pemilihan kata kunci “textile” supaya cakupan jurnal terkait bisa 

lebih luas. Hasil penelusuran dapat dilihat pada Gambar 1.    
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Gambar 2. Jurnal/Proceeding Scopus untuk DMAIC Analysisdi Garmen-Tekstil 

 

Satu jurnal terkait metodologi DMAIC di bidang garmen, 9 jurnal terkait penerapan 

metodologi DMAIC di bidang tekstil. Proses tekstil terkait mencakup proses pemintalan 

benang, pembuatan kain dengan rajut dan tenun, pencelupan, sampai proses penyempurnaan. 

Satu jurnal terkait metodologi DMAIC Analysisdi bidang pembuatan zat warna. Jumlah jurnal 

dan proceeding yang terkait penggunaan pendekatan metodologi DMAIC Analysisdi sektor 

industri tekstil dan garmen terbilang sedikit. Review abstraksi penelitian misalnya penelitian 

oleh Suwanich dan Cutima (2017) tentang konsep Analysisyang diaplikasikan di proses 

pembuatan zat warna reaktif sintetis dengan fokus untuk meningkatkan hasil (yield) dan 

mengurangi variasi proses. Pendekan Analysissesuai dalam menangani masalah tersebut karena 

menyediakan panduan sistematis dengan 5 tahap peningkatan (DMAIC) untuk mengatasi 

masalah dengan efektif dan menemukan parameter setting masalah dari proses. Pada parameter 

baru dihasilkan variasi hasil berkurang diantar 96.5% - 98.5% (S.D =0.525 dan Cpk = 1.83) dan 

rata-rata hasil meningkat sampai 97.5% dan ini lebih tinggi daripada standar perusahaan yaitu 

95%. Beyene (2017) menerapkan pendekatan DMAIC Analysisdi industri garmen untuk 

menurunkan terjadinya proses rework produk yaitu dengan meminimalisir cacat yang terjadi di 

bagian penjahitan (sewing). Cacat yang dijadikan objek perbaikan adaha 4 jenis cacat yang 

memiliki rasio paling sering terjadi yaitu, jahitan loncat, noda, jahitan putus, dan jahitan 

tergelincir. Hasil implementasi menunjukan terjadinya penurunan cacat secara signifikan, 

jahitan putus dari asalnya 3.51852 menjadi 1.51852 dan cacat jahitan loncat turun dari 14.8125 

menjadi 3.8125. Abeysekera & Illankon (2016) Menjelaskan implentasi MAS  diperkenakan 

secara strategis dalam Analysispada perusahaan apparel di Sri Langka. Hasilnya survey 

menunjukan respon positif terhadap praktik ergonomic yang bagus di tempat kerja. Secara 

ergonomy, potensi bahaya misalnya paparan kebisingan dan lingkungan yang panas dapat 

dideteksi. Menurut Hussain, Jamshaid, dan Sohail (2014) tekstil dan garmen Pakistan 

menyumbang 50% total eksport tetapi total kontribusi Pakistan dari pangsa pasar dunia kurang 

dari 1%. Ini karena kurangnya produk yang bernilai tambah dan rendahnya kualitas beberapa 

produk. Meskipun Pakistan menghasilkan benang dengan kualitas terbaik dunia karena sektor 

pemintalan yang terorganisir dengan baik, tetapi kualitas kain yang dihasilkan tidak sebagus 

dengan tidak berbanding lurus, ini karena rendahnya pengaturan organisasi yang rendah dan 

manjerial yang kurang bagus. Penerapan Analysismetodologi pada sektor pembuatan kain tenun 

menunjukan bahwa penerapan instrument Analysisyang sesuai dapat meningkatkan level sigma 

dari 2.2 menjadi 2. Observasi keuntungan setiap bulan tercatat mengalami peningkatan senilai 

$26,000. 
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Cardiel, Baeza, dan Lizzarage (2017) menyatakan bahwa DMAIC merupakan suatu model 

yang dinamis yang dapat berasosiasi dengan sistem manufaktur sehingga dapat memperbaiki 

proses produksi. Meneliti pada implementasi pengembangan alat yang digunakan pada setiap 

tahapan define, measure, analyze, improve dan control. Hasil implementasi model dinamis di 

perusahaan tekstil rajut di Guanajuato menunjukan peningkatan kinerja proses dengan 

meningkatkan level dari level sigma dengan validasi dari pendekatan tujuan. Menurut Kadam 

dan Joshi (2017) kolaborasi Analysisdan lean sebagai sesama metode peningkatan proses bisnis 

dapat dikolaborasikan. Metode Lean Analysis(LSS) diimplementasikan pada suatu perusahaan 

tekstil dengan bingkai pendekatan metodologi DMAIC (define, measure, analyze, improve, 

control). Implementasi dari pendekatan LSS di perusahaan tekstil dapat menangangi masalah 

produksi dan mengoptimalkan tercapainya kinerja produksi. Pengembangan metode juga dapat 

terlihat dari penelitian Loonkar dan Mishra (2016) pendekatan DMAIC dikembangkan menjadi 

pendekatan DMASIC yaitu dengan menambahkan tahapan Sort setelah tahap analisis. 

Pengembangan ini ditujukan untuk menanggulangi cacat yang terjadi pada proses manufaktur 

tekstil. Tahapan Sort digunakan setelah tahap analisis yaitu dengan mengelompokan cacat pada 

kelompok minor, mayor, dan cacat kritis. Setelah pengelompokan data cacat diolah di artificial 

neural network (ANN) sehingga didapat beragam jenis cacat pada jenis kain rajut, kain tenun, 

pencelupan, dan penyempurnaan. Hasil penelitian menunjukan hasil RROP menghasilkan 

algoritma yang lebih efisien dengan DMASIC untuk deteksi cacat dan pengklasifikasian karena 

rating tinggi  konvergensi dan robust.  

Hasil tinjauan abstraksi menunjukan pola pemanfaatan metodologi DMAIC Analysisdi 

industri tekstil dan garmen dapat dikelompokan dalam 2 kategori yaitu implementasi 

metodologi DMAIC dan pengembangan metodologi DMAIC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Pemanfaatan DMAIC Analysisdi Industri Garmen Terkait 
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Penanggulangan masalah kualitas di industri garmen terkait pendekatan DMAIC Analysis 

dimanfaatkan dalam pola aplikasi metodologi DMAIC dan aplikasi dai pengembangan 

metodologi DMAIC. Pengembangan metodologi dilakukan dengan penambahan tahapan Sort 

setelah tahap Analysys sehingga menjadi metodologi DMASIC. Selain itu pemanfaatan 

meotodologi DMAIC Analysisdikolaborasikan dengan instrument manajemen lain yaitu lean 

manufacturing sehingga kolaborasi pendekatan disingkan menjadi LSS (Lean Six Sigma).  

Manfaat penerapan pendekatan metodologi DMAIC di industri garmen diantaranya dapat 

mengurangi terjadinya rework produk yaitu dengan menurunkan terjadinya cacat produksi. 

Pengendalian yang berkesinambungan meningkatkan kinerja proses produksi sehingga kualitas 

proses meningkat dan ini dikonversi dalam bentuk pembiayaan dapat mengurangi biaya 

produksi. 

Proses produksi garmen dan tekstil yang mencakup proses produksi dari hulu ke hilir 

memberikan peluang yang besar untuk penerapan perbaikan proses yang berkelanjutan dengan 

menggunakan konsep ini. Hanya saja penekanan terhadap data statistic dan penerapan yang 

menyeluruh memberikan kesulitan tersendiri dalam penerapannya. Kesulitan ini menyebabkan 

hasil penerapan metode ini menjadi kurang optimal misalnya dalam pengumpulan data terkait 

pengolahan data secara statistik maka ini memberikan kelemahan tersendiri yaitu tingkat akurasi 

pengumpulan data penting diperhatikan. Selanjutnya metodologi ini terbilang baru di industri 

garmen sehingga perlu waktu di tataran manajemen dan para karyawan untuk belajar dan 

berlatih dalam menerapkan metode ini ditengah kesibukan bekerja. Hal yang riskan di industri 

garmen adalah adanya resiko keluar-masuk karyawan yang cukup tinggi sehingga tingkat 

loyalitas pegawai pada sektor ini bisa dikatakan rendah, berbeda dengan industri otomotif yang 

bisa dikatakan relatife rendah, sehingga ini menjadi kendala dan kesulitan tersendiri bagi jajaran 

manajemen di industri garmen dalam melakukan perbaikan kualitas. Tingginya tingkat keluar 

masuk pekerja di industri garmen karena tingkat kesejahteraan pekerja di sektor ini terbilang 

rendah biasanya tidak jauh dari rentang UMR (Upah Minimum Regional) dan juga pekerja di 

sektor ini kebanyakan wanita dimana tuntutan sosial-budaya terhadap kaum wanita lebih banyak 

dbanding laki-laki. Dari segi manajemen ini timbul kekhawatiran dalam mengembangkan 

potensi pekerja di sektor ini . Kendala-kendala ini menjadi tantangan tersendiri di industri 

garmen dalam memperbaiki proses produksi. 

 

4. Simpulan 

Dalam usaha untuk meningkatkan daya saing industri garmen sekarang ini, melakukan 

perbaikan proses secara berkesinambungan adalah suatu keniscayaan. Peningkatan proses 

produksi ini adalah dengan penurunan tingkat barang cacat yang dihasilkan. Metodologi 

DMAIC Analysissebagai suatu metodologi peningkatan bisnis di industri garmen dapat 

dilakukan dengan cara impelementasi langsung ataupun dengan modifikasi sesuai kebutuhan 

dan situasi kondisi di produksi. Kedua cara pendekatan ini terbukti dapat menurunkan jumlah 

cacat dan memperbaiki proses produksi. Penerapan DMAIC Analysisyang komprehensif 

menuntut pemahaman dan komitmen dari pekerja yang dikembangkan potensinya untuk 

menjamin perbaikan proses terus berkesinambungan. Hal ini menuntut komitmen manajemen di 

perusahaan garmen dalam mengapresiasi dan meningkatkan kesejahteraan pegawai di sektor ini 

agar tingkat keluar masuk pegawai yang tinggi di industri garmen dapat ditekan.  
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