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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pada hakekatnya tujuan dari suatu perusahaan yaitu selain 

memperoleh keuntungan juga melakukan pengembangan atas usaha yang 

dijalankan. Berhasil atau tidaknya perusahaan dalam mempertahankan 

kelangsungan hidup usaha serta pencapaian tujuan baik dalam jangka pendek 

maupun jangka panjang dapat dilihat dari kemampuan perusahaan dalam 

merencanakan dan mengendalikan atas kegiatan operasional yang dilakukan 

oleh perusahaan. 

Bagian operasional pada suatu 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. 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 memberikan kontribusi kepada 

perusahaan dalam menghadapi persaingan usaha yang terjadi. Salah satu usaha 
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dalam menghadapi persaingan di bidang operasional yaitu dengan melakukan 

perbaikan atas kualitas produk yang dihasilkan. 

Mengenai masalah kualitas produk merupakan sesuatu hal yang amat 

penting dalam rangka pencapaian 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 jua melaksanakan tindakan-tindakan perbaikan secara 

efektif untuk menanggulangi atau menjaga kesalahan yang telah terjadi, 

dengan tujuan akhir 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. 

Penurunan atas kualitas produk yang dihasilkan dapat diketahui dengan 

adanya produk cacat sehingga perusahaan berusaha untuk memperbaiki atas 

kondisi tersebut yaitu dengan melakukan pemrosesan ulang atas produk cacat 

tersebut. Kondisi tersebut dapat dilakukan suatu antisipasi melalui 

pengendalian atas kualitas proses produksi yang dilakukan. 

Melalui perbaikan atas kualitas pada proses produksi maka dengann 

sendirinya produk yang dihasilkan juga akan memenuhi prosedur yang telah 

ditetapkan. Apabila kondisi tersebut maka perusahaan dapat melakukan 

efisiensi atas biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Perbaikan atas 
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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. Efiensi atas 

biaya produksi menjadi salah satu usaha yang dilakukan oleh perusahaan 

dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan. Hal tersebut dikarenakan dengan 

melakukan efisiensi atas biaya produksi secara langsung akan mengurangi 

beban biaya yang ditanggung oleh perusahaan dalam melakukan proses 

produksi. 

Perusahaan jamu PT. Sido Jodo Mojokerto merupakan perusahaan yang 

bergerak dalam usaha produksi jamu tradisional. Dalam aktivitasnya 

perusahaan melakukan proses produksi berdasarkan pesanan maupun 

dipasarkan secara langsung kepada konsumen. Dalam melakukan aktivitasnya 

selama ini perusahaan mengalami kendala terkait dengan pelaksanaan proses 

produksi yang mempengaruhi usaha perusahaan dalam melakukan efisensi 

biaya produksi. Tingkat kerusakan produk yang terjadi secara langsung akan 

berpengaruh pada biaya produksi dan keuntungan yang ditargetkan oleh 

perusahaan. Terjadinya kerusakan produk tersebut terkait secara langsung 

dengan proses produksi yang dilakukan, kerusakan produk tersebut dapat 

diketahui setelah berupa produk jadi. Kenyataan tersebut dapat membuktikan 

bahwa kurang adanya pengawasan yang dilakukan oleh perusahaan terkait 

dengan pengendalian kualitas produk yang dihasilan. 



 4

Dari permasalahan tersebut di atas, maka perusahaan perlu melakukan 

pengendalian kualitas dan evaluasi biaya produksi dalam menangani produk 

rusak yang berkaitan secara langsung proses produksi perusahaan. 

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian maka dari itu dilakukan 

penelitian dengan judul : “Pengendalian Kualitas Proses Produksi Dalam 

Rangka Efisiensi Biaya Produksi Jamu Pada PT. Sido Jodo Mojokerto” 

B.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka permasalahan dapat 

dirumuskan sebagai berikut, yaitu: Apakah pengendalian kualitas proses 

produksi pada PT. Sido Jodo Mojokerto dapat meningkatkan efisiensi biaya 

produksi? 

C.  Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dilakukan agar pokok permasalahan yang diteliti 

tidak terlalu meluas dari yang ditentukan, penelitian ini hanya dibatasi hasil 

produk yang terjadi pada tahun 2009. 

D.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.  Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui dampak pengendalian kualitas proses produksi terhadap 

efisiensi biaya produksi yang dikeluarkan PT. Sido Jodo Mojokerto. 

2.   Kegunaan Penelitian 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

pihak manajemen dalam pengambilan suatu keputusan, terutama 

mengenai evaluasi pelaksanaan aktivitas produksi. 
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b. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak lain 

yang akan melakukan penelitian lebih lanjut, terutama di bidang 

pengendalian kualitas dan biaya produksi. 

 

 


