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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Persaingan dalam dunia usaha semakin hari semakin ketat menuntut 

pelaku bisnis untuk mampu mempertahankan kelangsungan hidup usahanya 

dan mampu memenangkan persaingan. Banyak strategi yang dilakukan 

perusahaan untuk bisa konsisten dalam mempertahankan kelangsungan dalam 

usahanya, baik dalam finansial, pemasaran maupun keahlian sumber daya 

manusia. Di dalam dunia usaha tantangan terberat bagi seorang usahawan 

adalah bagaimana ia dapat membawa usaha yang dirintisnya itu menjadi 

sebuah usaha besar dan bisa memimpin pasar. Ini bukan pekerjaan mudah 

sebab ketika memutuskan untuk terjun ke dunia usaha, harus siap menghadapi 

kerasnya persaingan usaha dan pesaing-pesaing anda. Bagaimanapun, usaha 

yang anda geluti itu juga turut diminati oleh pihak lain. Begitu juga halnya 

dalam bidang pendidikan, harus siap menghadapi kerasnya persaingan 

sehingga pendidikan kita bisa kompetitif di kancah globalisasi saat ini dan 

diminati oleh pihak lain. 

Dalam upaya menghadapi persaingan yang terjadi perusahaan selalu 

berusaha untuk memperbaiki kinerja perusahaan di semua bidang yang salah 

satunya adalah bagian operasional. Kondisi tersebut dikarenakan adanya 

persaingan yang semakin pesat, perusahaan selalu dituntut untuk 

melaksanakan aktivitas produksinya agar berjalan secara efektif dan efisien. 
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Hal tersebut dikarenakan perusahaan didirikan untuk mendapatkan 

keuntungan (profit oriented), dimana dalam melakukan aktivitasnya harus 

diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, maka perusahaan 

perlu dan harus mengelola serta mengalokasikan sumber daya dan bagian 

yang dimiliki dengan baik dimana salah satunya yaitu bagian operasional 

perusahaan. 

Pada suatu perusahaan bagian operasional memiliki peranan yang 

penting dalam upaya untuk memberikan jaminan bahwa aktivitas operasional 

perusahaan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

Secara langsung bagian operasional perusahaan dalam aktivitasnya erat 

kaitannya dengan bagian produksi. Bagian produksi dalam menjalankan 

aktivitas berkaitan secara langsung dalam pelaksanaan proses produksi 

perusahaan. Adanya gangguan pada bagian produksi secara langsung akan 

mempengaruhi kinerja perusahaan dimana target produksi yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan tidak dapat direalisasikan. Apabila kondisi 

tersebut terjadi maka secara langsung akan menghambat proses pencapaian 

tujuan perusahaan yang telah ditetapkan, baik tujuan jangka pendek maupun 

jangka panjang. Usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan 

melaksanakan kerangka keputusan produksi secara tepat. 

Pada dasarnya terdapat lima kerangka keputusan produksi yang meliputi 

proses, kapasitas, persediaan, tenaga kerja dan kualitas. Kerangka keputusan 

dalam bidang produksi tersebut dapat digunakan sebagai langkah yang tepat 

dalam pelaksanaan proses produksi secara efektif dan efisien sehingga mampu 
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memberikan kontribusi kepada perusahaan dalam menghadapi persaingan 

usaha yang terjadi. Salah satu usaha dalam menghadapi persaingan di bidang 

operasional yaitu dengan melakukan perbaikan atas kualitas produk yang 

dihasilkan. (Handoko, 2002:34) 

Masalah kualitas produk merupakan sesuatu hal yang amat penting 

dalam rangka keberhasilan pencapaian tujuan perusahaan baik jangka pendek 

maupun jangka panjang. Pengendalian kualitas merupakan suatu aktivitas 

perusahaan untuk menjaga dan mengarahkan agar kualitas produk perusahaan 

dapat dipertahankan sebagaimana yang telah direncanakan. Pengendalian atas 

kualitas tidak saja melaksanakan pengendalian sebelum terjadi kesalahan 

tetapi juga melaksanakan tindakan-tindakan perbaikan secara efektif untuk 

menanggulangi atau menjaga kesalahan yang telah terjadi, dalam usaha 

pencapaian tujuan perusahaan secara maksimal. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa pengendalian kualitas merupakan suatu aktivitas perusahaan 

untuk menjaga dan mengarahkan agar kualitas produk perusahaan dapat 

dipertahankan sebagaimana yang telah direncanakan, dimana hal tersebut erat 

kaitannya dengan tingkat pengeluaran atau biaya produksi yang harus 

ditangung oleh perusahaan. (Ahyari, 2001:239). 

Perbaikan atas kualitas produk harus dilakukan secara cermat sehingga 

tidak merugikan perusahaan pada masa yang akan datang. Dimana kebijakan 

tersebut secara langsung berkaitan dengan sejumlah biaya yang akan 

dikeluarkan oleh perusahaan dalam melakukan perbaikan atas kualitas produk. 

Penurunan atas kualitas produk yang dihasilkan dapat diketahui dengan 
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adanya produk cacat sehingga perusahaan berusaha untuk memperbaiki atas 

kondisi tersebut yaitu dengan melakukan pemrosesan ulang atau perbaikan 

atas produk cacat tersebut. 

Pada dasarnya pengendalian kualitas produk yaitu penggunaan diagram 

(chart) dan prinsip-prinsip statistik. Tujuan dari pengendalian mutu tersebut 

dilakukan dalam rangka untuk menjaga standar dari kualitas hasil produksi 

pada tingkat biaya yang minimum dan merupakan bantuan untuk mencapai 

efisiensi perusahaan. Salah satu metode yang digunakan yaitu dengan 

menggunakan P-chart, metode ini dapat digunakan sebagai penyeimbang 

biaya untuk penyelidikan dan inspeksi terhadap biaya kerugian ketika 

melakukan inspeksi.  

CV. Bagus Agrisita Batu merupakan perusahaan manaufaktur yang 

bergerak dalam pengolahan produk dalam hal ini apel menjadi bahan baku 

utamanya. Hasil produksi utama CV. Bagus Agrisita Batu adalah keripik apel 

yang dikemas untuk berbagai jenis produk. Perusahaan dalam menjalankan 

aktivitas operasional menggunakan 4 mesin, dengan harapan mampu 

menjangkau atau memenuhi kebutuhan konsumen akan produk. Dalam upaya 

untuk memperlancar proses produksi maka perusahaan selama menjaga atas 

ketersediaan bahan baku, dimana hal tersebut menjadi salah satu faktor 

produksi yang keberadaannya wajib tersedia. 

Dalam pengadaan bahan baku perusahaan memiliki beberapa 

distributor yang berasal dari petani secara langsung. Upaya perusahaan untuk 

mendapatkan bahan baku dari petani tersebut dengan harapan bahan baku 



5 

yang digunakan memiliki kualitas yang baik sehingga mendukung kegiatan 

atau aktivitas produksi perusahaan. Dalam aktivitas produksi barang jadi 

terbagi menjadi beberapa jenis terkait dari hasil produksi, yaitu meliputi: KW 

1, dengan diameter diantara 3,5 cm sampai 3 cm, KW 2 dengan diameter 

diantara 1,5 cm sampai 2 cm dan Super memiliki diameter di atas 3 cm. 

Dalam penentuan kategori hasil produk tersebut yaitu berdasarkan ukuran 

produk. Kriteria produk terkait secara langsung dengan kualitas bahan baku 

yang digunakan dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas produk. 

Dengan melakukan analisis terhadap proporsi tingkat kerusakan dari produk 

yang dihasilkan maka dapat diketahui penyebab terjadinya kerusakan yang 

terjadi pada produk tersebut.  

Melalui analisis terhadap proporsi tingkat kerusakan atas produk yang 

dihasilkan maka dapat diketahui penyebab terjadinya kerusakan produk 

tersebut sehingga dapat ditentukan pengawasan mutu yang akan dilakukan. 

Pengendalian atas kualitas produk dilakukan dalam upaya untuk 

meminimalkan tingkat kerusakan produk yang dapat terjadi. Dalam penelitian 

ini metode kualitas produk dengan menggunakan metode P-chart, yaitu 

dengan pertimbangan bahwa metode tersebut dapat digunakan untuk 

menentukan batas yang ditolelir sehinga aktivitas operasional perusahaan 

dapat dilaksanakan dengan baik. Selama ini pada CV. Bagus Agrisita Batu 

belum melakukan pengendalian atas tingkat kerusakan yang terjadi sehingga 

tidak dapat dijadikan dasar dalam penentuan pengendalian kualitas produk 

yang dilakukan. 
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Dengan demikian pengendalian atas kualitas bahan baku menjadi 

penentu atas hasil produksi yang dihasilkan perusahaan. Berdasarkan uraian di 

atas, maka bisa dilihat bahwa pentingnya pengendalian kualitas produk dalam 

kegiatan produksi. Maka penulis dalam penelitian ini mengambil judul“ 

ANALISIS PENGENDALIAN KUALITAS KERIPIK APEL PADA 

CV.BAGUS AGRISITA BATU” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Berapakah batas atas dan batas bawah kualitas keripik apel pada CV. 

Bagus Agrisita Batu ? 

2. Bagaimanakah pengendalian kualitas produk keripik apel pada CV. Bagus 

Agrisita Batu ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan yaitu: 

1. Untuk mengetahui batas atas dan batas bawah kualitas keripik apel pada 

CV. Bagus Agrisita Batu. 

2. Untuk mengetahui pengendalian kualitas produk keripik apel pada CV. 

Bagus Agrisita Batu. 
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D. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah pengawasan 

terhadap tingkat kerusakan produk dari proses produksi yang dilakukan 

sehingga dapat ditentukan tingkat toleransi ukuran produk dengan periode 

penelitian 1 Januari sampai 31 Januari 2012. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan diadakanya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat 

sebagai berikut: 

       1.  Bagi Perusahaan 

Sebagai dasar pertimbangan bagi perusahaan dalam menentukan         

langkah-langkah pemecahan maupun dalam membuat keputusan untuk 

waktu yang akan datang yang berkaitan dengan proses pengendalian 

kualitas produk. 

2. Bagi Peneliti Lanjutan 

Sebagai bahan kajian dan menambah wawasan bagi pihak lain yang   

berminat pada bidang kajian bidang operasional mengenai kualitas 

produk. 

 

 


