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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang semakin maju dan pesatnya kondisi

pasar industry menuntut perusahaan harus mampu memberikan kepuasan

kepada para konsumen dengan cara memberikan produk / jasa sesuai

dengan standar kualitas dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Dalam

usahanya mencapai tujuan itu setiap perusahaan dituntut adanya kerja team

diantara berbagai aspek dan unsur yang ada dan dimiliki perusahaan

Dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut baik perusahaan besar,

perusahaan menengah maupun perusahaan kecil perlu mempunyai

perencanaan yang baik.Tetapi perencanaan yang baik harus didukung

dengan pengawasan yang baik pula yaitu mengatur pengendalian produksi

untuk mencegah penyimpangan pelaksanaan dari rencana yang telah

ditetapkan.Karena pada kenyataannya tetap saja dapat terjadi kesalahan

dimana kualitas produk tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Nasution (2005) dalam standar kualitas harus ada bahan baku,

proses produksi dan produk jadi. Oleh karena itu, kegiatan pengendalian

kualitas tersebut dapat dilakukan mulai dari bahan baku, selama proses

produksi berlangsung sampai produk akhir dan disesuaikan dengan standar

yang ditetapkan.
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Mengingat pengendalian kualitas sangat penting maka perusahaan

harus berusaha memenuhi tuntutan konsumen yang diinginkan dengan

melakukan pengendalian kualitas untuk memenuhi standar kualitas yang

telah ditetapkan. Apabila produk yang dihasilkan oleh perusahaan

memiliki kualitas yang buruk, maka konsumen akan menilai bahwa

perusahaan tersebut mempunyai standar kualitas yang jelek. Namun,

apabila perusahaan tersebut menghasilkan produk yang baik dan diterima

oleh konsumen, maka konsumen akan menilai bahwa perusahaan tersebut

mempunyai standar kualitas yang baik. Oleh karena itu pengendalian

kualitas harus menjadi perhatian utama untuk menjaga kualitas produk

tersebut.

Shigeru Mizuno (1994) bahwa pengendalian kualitas merupakan

perencanaan dan pelaksanaan yang paling ekonomis untuk membuat

sebuah barang yang akan bermanfaat dan memuaskan keinginan konsumen

secara maksimal. Pengendalian kualitas juga merupakan suatu kegiatan

yang sangat perlu dilakukan oleh setiap kegiatan usaha, karena fungsi

pengendalian kualitas memegang peranan penting bagi perusahaan dalam

memperbaiki dan meningkatkan kualitas produk agar sesuai dengan yang

telah direncanakan

Seperti industry Tahu RDS yang ada di Desa Klampok Singosari

Malang merupakan usaha industry yang bergerak dalam pembuatan

tahu.Industry ini beroperasi atas dasar pesanan dan produksi massal.Tahu

yang diproduksi ada dua macam yaitu Tahu Organik dan Tahu Non
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Organik.Pembuatan tahu ini meliputi beberapa proses mulai dari

perendaman hingga pendiaman. Berikut ini kerusakan produk yang terjadi

pada Tahu RDS :

Tabel 1
Data Kerusakan Pada Produk Tahu RDS

No. Bulan Kerusakan Presentase
Kerusakan

Penyebab
Kerusakan

1. Januari Tahu hancur,
Rusak Pada
Ujungnya

5% Manusia,
Metode

2. Febuari Tahu Hancur,
Rusak Pada
Ujungnya

7% Manusia,
Metode

3. Maret Tahu Hancur,
Rusak Pada
Ujungnya

4% Manusia,
Metode

2. April Tahu Hancur,
Rusak Pada
Ujungnya

6% Manusia,
Metode

Industry ini memerlukan pengendalian kualitas agar kualitas yang

dihasilkan bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Karena dalam proses

produksinya Industry Tahu RDS menghasilkan produk yang belum

memenuhi standar kualitas yang ditentukan oleh perusahaan yaitu kurang

dari 1% dari hasil  produksi terdapat kerusakan yang terjadi pada produk

tahu RDS seperti tahu yang rusak pada ujungnya, tahu yang  hancur dan

takaran yang tidak sesuai,faktor penyebab kerusakan pada tahu RDS yaitu

karena faktor manusia dan faktor metode. Maka dari itu pabrik tersebut

membutuhkan pengendalian kualitas yang baik agar tidak banyak produk

tahu yang mengalami kerusakan.Berdasarkan latar belakang di atas, maka
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peneliti akan melakukan penelitian mengenai “Pengendalian Kualitas Pada

Industry Tahu RDS Desa Klampok Singosari Malang”

B. Perumusan Masalah

1. Berapa jumlah kerusakan yang terjadi pada industry tahu RDS?

2. Berapa presentase kerusakan yang terjadi pada industry tahu RDS?

3. Faktor apa saja yang menyebabkan kerusakan produk pada industry

tahu RDS?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahu banyaknya jumlah kerusakan yang sering terjadi

pada produk industry tahu  RDS?

2. Untuk presentase kerusakan yang terjadi pada produk tahu pada

Industry Tahu RDS.

3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan produk

tahu pada Industry Tahu RDS.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat memberikan masukan dan dapat menjadi

pertimbangan perusahaan dalam mengambil keputusan menentukan

strategi pengendalian kualitas yang dilakukan oleh perusahaan di masa

yang akan dating sebagai upaya bagi peningkatan kualitas produksi

menjadi lebih baik lagi.
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2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi

perkembangan ilmu pengetahuan, dan menjadi referensi peneliti

selanjutnya.


