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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

CV. Kharisma merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi bola 

kasti dan terletak di kota Malang. Perusahaan home industry ini memiliki sistem 

produksi bertipe job order. Dalam persaingan dunia industri pada saat ini, CV. 

Kharisma sebagai salah satu perusahaan manufaktur tidak terlepas dari masalah

kualitas produknya. Karenanya sebuah upaya perbaikan kualitas sangat penting 

bagi perusahaan ini terlebih dalam mengurangi tingkat kecacatan produk agar

dapat tetap bersaing dan dapat memenuhi kepuasan pelanggan.

Permasalahan yang dihadapi perusahaan ini lebih fokus dalam hal 

kecacatan produk, diketahui jenis kecacatan produk bola kasti ini berupa 

kerusakan produk, antara lain bola kurang matang (mentah) yang menyebabkan 

bentuk bola tidak sesuai sehingga menimbulkan pengerjaan ulang, bola terlau 

matang (lunak) sehingga menimbulkan pori yang cukup banyak pada permukaan 

bola dan karet pembungkus yang tidak menyatu dengan inti bola yang menjadikan 

bola tidak padat seperti yang seharusnya. Kecacatan ini sering terjadi pada proses 

pressing yang disebabkan karena tidak terdapat setting mesin standart untuk 

pengepressan. Dari data observasi juga diketahui bahwa tingkat kecacatan produk 

yang dihasilkan cukup tinggi, yaitu sebesar 5% sampai 8% per produksi per hari

sedangkan toleransi kecacatan yang diberikan tidak lebih dari 2,5% per produksi 
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per hari. Jika masalah kecacatan ini tidak dapat di atasi, maka dapat 

mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membantu menyelesaikan 

masalah ini adalah dengan menggunakan desain eksperimen yaitu sebuah 

pendekatan yang efektif untuk mengetahui hubungan parameter proses dengan 

kualitas yang diinginkan. Desain eksperimen faktorial, yaitu eksperimen yang 

dimana semua (hampir semua) taraf (level) sebuah faktor tertentu dikombinasikan 

dengan semua (hampir semua) taraf (level) faktor lainnya yang terdapat dalam 

eksperimen. (Sudjana, 1994). Dengan kata lain eksperimen ini dilakukan dengan 

mengkombinasikan masing-masing level dari tiap faktor yang mempengaruhi 

kecacatan produk bola kasti. Desain eksperimen faktorial dapat 

diimplementasikan untuk memilih parameter proses manufaktur yang dapat 

menghasilkan produk dengan kualitas lebih baik sehingga membantu mengurangi 

tingkat kecacatan produk sampai minimal sama atau tidak melebihi batas toleransi 

cacat yang diberikan perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan pada latar belakang, maka perumusan masalah 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

“Bagaimana setting mesin press yang tepat untuk mengurangi cacat 

produk bola kasti”.
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1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai adalah :

Menghasilkan setting mesin yang tepat untuk mengurangi jumlah 

kecacatan produk bola kasti.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil eksperimen yang telah dilakukan dapat digunakan sebagai salah 

satu rekomendasi ataupun solusi untuk memecahkan masalah perbaikan kualitas

dalam hal penurunan tingkat kecacatan produk bola kasti.

1.5 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini digunakan batasan masalah sebagai berikut : 

1. Metode desain eksperimen yang digunakan adalah eksperimen 

faktorial.

2. Eksperimen hanya menguji 2 faktor dengan masing-masing 

menggunakan 3 level.

3. Penelitian ini hanya pada proses pressing.

4. Pengamatan dan eksperimen hanya dilakukan pada produk bola kasti.

5. Tidak membahas biaya perbaikan kualitas termasuk biaya dalam 

pelaksanaan eksperimen.
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1.6 Asumsi

1. Kondisi mesin siap untuk dilakukan eksperimen.

2. Material yang digunakan sama dan dalam kondisi baik.

3. Operator bekerja dengan baik.

4. Kondisi lingkungan tidak mempengaruhi.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan laporan penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab, dimana

pada masing-masing bab tersebut saling berhubungan dan beruntun. Adapun

sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan 

Berisi mengenai latar belakang, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan, 

manfaat dan asumsi serta sistematika penulisan. 

BAB II Landasan Teori 

Bab ini berisi kepustakaan yang digunakan sebagai acuan teori dan dasar dari dari 

pemecahan permasalahn yang dilakukan. Pada bab ini juga dituliskan penelitian 

atau partikel lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB III Metodologi Penelitian 

Bab ini berisi langkah–langkah yang dilakukan oleh peneliti dimulai dari 

perumusan masalah sampai dengan tahap memperoleh kesimpulan.
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BAB IV Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Pada bab ini berisi data yang diperlukan dalam analisa masalah berupa data-data 

yang menunjang tercapainya tujuan penelitian ini. Kemudian data tersebut diolah  

untuk mendapatkan hasil lebih lanjut. 

BAB V Analisa Data 

Pada bab ini dilakukan analisa terhadap hasil yang diperoleh dari pengolahan data 

untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam pengendalian proses produksi. 

BAB VI Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran–saran yang berkaitan dengan analisa yang 

telah dilakukan sebelumnya.


