
 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

  Perkembangan industri saat ini semakin pesat sehingga harus diiringi 

dengan perkembangan kualitas yang menuntut perusahaan untuk selalu 

menghasilkan sesuatu yang benar-benar berkualitas. Pada mulanya sistem untuk 

memonitor dan memanage kualitas hanya berupa pengukuran saja (inspection) yang 

pada akhirnya banyak mengalami perkembangan sehingga dikenal dengan sistem 

pengendalian kualitas (quality control). Oleh karena itu apabila perusahaan ingin 

terus dapat bersaing, salah satu tujuan utama adalah harus fokus untuk 

menghasilkan produk dengan kualitas yang tinggi secara konsisten. 

  Kebutuhan  pakan  ternak  terus  mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya  

yang  ditandai  kecenderungan meningkatnya produksi. Pada tahun 2013, produksi 

pakan ternak mencapai 15,1 juta ton atau naik 9,4% dari tahun  2012  yang  sebesar  

13,8  juta  ton. Wilayah Jawa Timur merupakan sentra industri pakan ternak dan 

peternakan terbesar di Indonesia. Lingkup agribisnis Jatim cukup kuat dengan 

dukungan tak kurang dari 15 pabrik besar pakan ternak, 52 industri rumahan pakan 

ternak, 4 pabrik pengolah susu. Di samping itu masih ada 11 perusahaan daging 

olahan, 50 KUD koperasi persusuan dan potensi yang sangat prospektif  yaitu BBIB 

(Balai Besar Inseminasi Buatan) di Singosari.  

  Dalam dunia industri kualitas merupakan inti dari proses bisnis yang 

dijalankan oleh suatu perusahaan, oleh sebab itu manajer produksi harus mampu 



 
 

 
 

memperbaiki sistem operasi agar mendapatkan produk yang memiliki kualitas yang 

terjamin dan baik. Kualitas yang terjamin  dipengaruhi oleh aspek-aspek dalam 

perusahaan seperti mesin dan manusia dalam hal ini karyawan. Pengendalian kualitas 

sangat dipengaruhi oleh aspek-aspek tersebut karena mesin dan manusia pada bagian 

ini langsung berhubungan dengan produk atau output yang dihasilkan oleh perusahaan. 

Output atau hasil produksi suatu perusahaan industri mencerminkan keberhasilan usaha 

yang dijalankan. Oleh karena itu, pengendalian kualitas harus dapat dijalankan secara 

konsisten dan sistematis agar dapat mengefektifkan produktifitas suatu perusahaan. 

  Kualitas merupakan faktor yang terdapat dalam suatu produk yang 

menyebabkan produk tersebut bernilai sesuai dengan maksud untuk apa produk itu 

diproduksi (Handoko, 2008 : 54). Kualitas suatu produk mengandung berbagai tujuan, 

baik itu tujuan produsen maupun tujuan konsumen. Produsen menganggap kualitas 

suatu produk itu baik jika produk tersebut laku keras dan disukai di pasaran, sehingga 

mampu mendatangkan keuntungan yang optimal. Sedangkan konsumen akan 

menganggap kualitas produk itu baik jika kebutuhan dan keinginannya terhadap 

produk tersebut dapat terpuaskan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas atau mutu 

barang atau jasa hasil produksi suatu perusahaan merupakan cerminan keberhasilan 

perusahaan di mata konsumen dalam melaksanakan usaha produksinya. 

  Dalam program jaminan kualitas produk, perusahaan akan senantiasa 

berusaha melakukan kegiatan pengendalian kualitas yang intensif terhadap komponen 

bahan dasar produk, proses produksinya, maupun produk akhir. Adapun yang 

dimaksud dengan pengendalian kualitas adalah kegiatan untuk memastikan apakah 



 
 

 
 

kebijaksanaan dalam hal kualitas (standar) dapat tercermin dalam hasil akhir. Di dalam 

pengendalian kualitas ini produk diperiksa menurut standar dan semua penyimpangan 

dicatat serta dianalisis yang hasilnya akan digunakan sebagai umpan balik untuk para 

pelaksana dalam melakukan tindakan perbaikan di masa yang akan datang (Assauri, 

2004 : 227). 

  Pentingnya Pengendalian Kualitas adalah untuk menyelidiki dengan cepat 

sebab-sebab terjadinya kesalahan dan melakukan tindakan perbaikan sebelum terlalu 

banyak produk rusak. Mengingat pengendalian kualitas merupakan suatu faktor yang 

penting bagi perusahaan, karena kemungkinan terjadinya penurunan kualitas barang 

jadi atau hasil produksi dan standart kualitas perlu ditetapkan dalam perusahaan. 

Apabila terhadap produk yang dihasilkan perusahaan tersebut tidak diadakan 

pengendalian kualitas, besar kemungkinannya akan dapat terjadi bahwa produk sebagai 

hasil perusahaan berada di bawah standart kualitas yang berlaku di dalam perusahaan 

yang bersangkutan dan akan sampai pada konsumen. Apabila keadaan tersebut terjadi 

maka tentunya nama baik yang bersangkutan akan turun karenanya. Oleh karena itu 

pengendalian kualitas harus menjadi perhatian utama untuk menjaga kualitas produk 

perusahaan. 

  Perusahaan harus mempunyai kelebihan atau keunggulan yang antara lain 

berupa persaingan kualitas. Suatu produk yang dihasilkan oleh perusahaan merupakan 

cermin keberhasilan perusahaan tersebut di mata konsumen, konsumen akan menilai 

perusahaan baik apabila kualitas produk yang  dihasilkan itu baik pula dan sebaliknya 



 
 

 
 

perusahaan akan dinilai tidak baik apabila kualitas produk yang dihasilkan perusahaan 

tersebut tidak baik. 

  KUD “Dadio Ayeming Urip” (DAU) Malang merupakan salah satu KUD 

yang ada di Kabupaten Malang yang bergerak di berbagai bidang usaha di antaranya 

bidang Industri yang memiliki unit usaha susu pasteuresasi dan unit usaha pabrik 

makanan ternak, bidang Pemasaran yang memiliki unit usaha Waserda dan unit usaha 

jasa rekening listrik, dan bidang perkreditan memiliki unit usaha simpan pinjam. Pada 

bagian ini peneliti fokus pada bidang industri khususnya bagian produksi salah satu 

unit usaha yaitu pabrik makanan ternak formanda. Dimana dalam proses produksinya 

KUD DAU masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam proses produksinya 

sehingga dapat menimbulkan terjadinya kesalahan yang akan mengakibatkan banyak 

produk yang rusak. Persentase produk rusak yang terjadi di KUD DAU yaitu 1,3% dari 

produk jadi yang rata-rata terletak pada faktor bahan baku. Kecenderungan produk 

rusak pada perusahaan ini terletak pada bahab baku yaitu bagian proses produksi yang 

menentukan hasil akhir pakan ternak tersebut.  

  Pada industri makanan ternak KUD “Dadio Ayeming Urip” (DAU) dalam 

masalah pengendalian kualitas merupakan tanggung jawab manajer produksi untuk 

mengadakan pemeriksaan terhadap proses produksinya, dalam hal ini khusus produk 

makanan ternak. Dengan pengendalian kualitas produksi yang efisien, diharapkan 

kerusakan produk makanan ternak yang dihasilkan dapat ditekan sehingga mampu 

menekan biaya produk. Jenis-jenis kerusakan yang terjadi ialah berjamur, bau tengik, 

menggumpal, dan berkutu hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor antara lain 



 
 

 
 

faktor manusia, bahan baku, metode, dan mesin oleh sebab itu masalah pengendalian 

kualitas produk makanan ternak ini merupakan masalah yang harus diperhatikan, 

karena jika kondisi ini dibiarkan tanpa mencari pemecahan masalah yang ada akan 

mempengaruhi kelancaran produksi perusahaan. 

  Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut yang berjudul “Analisis Pengendalian Kualitas pada Pabrik  Makanan 

Ternak  KUD “Dadio Ayeming Urip” (DAU) MALANG. 

 

B.   Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan 

masalah adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Pengendalian Kualitas pada KUD “Dadio Ayeming Urip” (DAU) 

Malang? 

2. Apa saja jenis kerusakan yang terjadi pada “Dadio Ayeming Urip” (DAU) Malang? 

3. Apa peyebabkan kerusakan produk yang paling banyak pada KUD “Dadio Ayeming 

Urip” (DAU) Malang? 

4. Apa yang menyebabkan kerusakan produk pada KUD “Dadio Ayeming Urip” 

(DAU) Malang? 

 

 

 

 



 
 

 
 

C. Tujuan penelitian dan kegunaan penelitian 

1. Tujuan penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian 

adalah sebagai berikut :  

a. Untuk mendeskripsikan Pengendalian Kualitas pada pabrik makanan ternak  

KUD “Dadio Ayeming Urip” (DAU) Malang. 

b. Untuk mengetahui jenis kerusakan produk pada KUD “Dadio Ayeming Urip” 

(DAU) Malang. 

c. Untuk mengetahui mayoritas kerusakan produk pada KUD “Dadio Ayeming 

Urip” (DAU) Malang. 

d. Untuk mengetahui penyebab kerusakan produk pada KUD “Dadio Ayeming 

Urip” (DAU) Malang. 

2. Kegunaan penelitian 

a. Bagi perusahaan 

 Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai masukan dan dapat dipakai 

sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi pihak 

manajemen perusahaan bagian produksi, khususnya dalam kegiatan 

Pengendalian Kualitas pada pabrik makanan ternak KUD “Dadio Ayemin Urip” 

(DAU) Malang. 

 

 

 



 
 

 
 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Memberikan sumbangan pemikiran mengenai Pengendalian Kualitas 

terhadap pihak yang sedang mengalami permasalahan sejenis dan dapat 

dipergunakan sebagai bahan referensi untuk pengembangan selanjutnya. 

D. Batasan Masalah 

  Batasan masalah perlu dilakukan dengan tujuan agar pokok masalah yang 

diteliti tidak terlalu melebar dari yang sudah ditentukan, atau agar penelitian 

terfokus pada tujuan yang akan diteliti. Adapun batasan masalah dalam penelitian 

ini adalah pengawasan terhadap pengendalian kualitas yang meliputi input, proses, 

dan output pada pabrik pakan ternak KUD DAU Malang. 

 


