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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang semakin maju dan pesatnya kondisi

pasar industri menuntut perusahaan harus mampu memberikan kepuasan

kepada para konsumen dengan cara memberikan produk atau jasa sesuai

dengan standar kualitas dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Dalam dunia

perindustrian, kualitas atau mutu produk dan produktivitas adalah kunci

keberhasilan suatu perusahaan. Kemampuan perusahaan menghasilkan

produk barang atau jasa yang bermutu tinggi merupakan kunci bagi posisi

persaingan dan prospek keberhasilan jangka panjangnya.

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. Suatu keberhasilan dalam perusahaan tak terlepas dari

keputusan-keputusan yang diambil oleh perusahaan itu sendiri agar

perusahaan tersebut bisa maju dan berkembang.

Menurut 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,
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selama proses produksi berlangsung sampai produk akhir, dan disesuaikan

dengan standar yang ditetapkan. Pengendalian dan perbaikan kualitas

berusaha agar produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas. Adapun

alat-alat pengendalian kualitas diantaranya adalah fishbone diagram atau

diagram sebab akibat.

Fishbone Diagram atau sering disebut diagram sebab akibat ini

merupakan teknik pemecahan masalah yang membantu untuk berfikir

melalui banyak kemungkinan sebab-sebab dari suatu masalah di

perusahaan yang ingin diselesaikan. Menurut Heizer dan Render (2009)

untuk memudahkannya yaitu menggolongkan sebagian faktor sebab dari

suatu masalah kedalam empat kelompok sebab yaitu manusia, material,

mesin, dan metode.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Tanjong (2013) pada CV.

Victory Metallurgy Sidoarjo yaitu untuk mengetahui penyebab kecacatan

yang terjadi di dalam perusahaan dengan menggunakan diagram sebab

akibat. Hasil yang didapat yaitu diketahui bahwa akar permasalahannya

terdapat pada sumber daya manusianya, setelah itu CV. Victory

Metallurgy menggunakan “Failure Mode Effect Analysis” untuk mengatasi

kecacatan dengan menentukan prioritas perbaikan.

Perkembangan usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia

pada saat ini dapat dikatakan mulai menemukan masa keemasnnya. Sektor

usaha ini bahkan mendominasi perekonomian di Indonesia, diperkirakan

sekitar 95% dari seluruh perusahaan di Indonesia adalah badan usaha kecil
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dan menengah. Bahkan dengan adanya usaha kecil dan menengah tersebut

mampu membuka lapangan pekerjaan bagi warga Indonesia, diperkirakan

sekitar 90% dari seluruh populasi penduduk Indonesia.

Peternakan ayam broiler Bapak Mochamad Atrip merupakan salah

satu UKM yang berada di Desa Punduttrate. Peternakan ini beroperasi

setiap hari, proses produksi yang dilakukan mulai persiapan kandang,

pemberian pemanas, pakan, vaksin, dan obat-obatan sampai dengan proses

panen. Pada proses produksi yang kurang lebih 40 hari tersebut sering

terjadi kematian pada produk yang dihasilkan. Kematian tersebut berasal

dari berbagai faktor dan jumlahnya pun naik turun, seperti pada tabel

berikut (jumlah populasi ayam 9500 ekor):

Tabel 1.1. Data Kematian Ayam Tahun 2015

No. Bulan
Jumlah

Kematian
Penyebab Kematian

Persentase
Kematian

1. Januari 594 ekor Lingkungan, Metode 6,45 %
2. Maret 602 ekor Bahan Baku, Metode 6,33 %
3. Mei 679 ekor Lingkungan, Manusia 7,14 %
4. Juli 647 ekor Metode, Lingkungan 6,81 %
5. September 633 ekor Manusia, Bahan Baku 6,66 %
6. November 716 ekor Lingkungan, Metode 7,53 %

Sumber: Peternakan Bapak Mochamad Atrip, diolah

Peternakan ini memerlukan pengendalian kualitas agar kualitas

yang dihasilkan bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Karena dalam

proses produksinya masih terdapat produk yang belum memenuhi standar

kualitas yang ditentukan oleh perusahaan yaitu kurang dari 500 ekor dari

hasil produksi, atau 5,26% dari populasi ayam yaitu sebanyak 9500 ekor.
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Ternyata masih terdapat kematian yang terjadi pada produk ayam yang

dihasilkan.

Dari data yang didapatkan dari perusahaan, penyebab kematian

dari faktor manusia yaitu pada waktu ayam masih kecil terdapat ayam

yang mati karena terinjak oleh karyawan, kemudian dari faktor bahan baku

yaitu karena pakan yang diberikan tidak cocok dengan DOC. Pada faktor

metode yaitu ditemukan ayam mati pada waktu proses vaksin, kemudian

yang terakhir faktor lingkungan yaitu pada waktu ayam masih kecil

ditemukan kematian karena dimakan tikus.

Melalui diagram sebab akibat ini akan diketahui penyebab primer,

sekunder, dan tersier dari banyaknya ayam yang mati pada peternakan

ayam broiler Bapak Mochamad Atrip. Setelah itu dalam penyelesaian

penyebab primer, sekunder, dan tersier tersebut maka menggunakan

Failure Mode Effect Analysis untuk mengatasi permasalahan yang terjadi

dengan menentukan prioritas perbaikannya berupa nilai-nilai yang

berdasarkan pada severity ,occurance, dan detection.

Bedasarkan fenomena yang dialami oleh Peternakan ayam broiler

Bapak Mochamad Atrip, bahwa pengendalian kualitas perusahaan yang

belum optimal sehingga perlu dilakukan perbaikan, dalam mencari solusi

perbaikan kualitas produk yang kerap terjadi, maka dari itu peternakan

tersebut membutuhkan pengendalian kualitas yang baik agar tidak banyak

produk yang mengalami kematian.
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B. Perumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka

diambil suatu perumusan masalah. Adapun perumusan masalah dalam

penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa penyebab primer, sekunder dan tersier dari banyaknya ayam yang

mati pada Peternakan Ayam Broiler Bapak Mochamad Atrip?

2. Bagaimana penyelesaian dari banyaknya ayam yang mati pada

Peternakan Ayam Broiler Bapak Mochamad Atrip?

C. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya permasalahan, maka penelitian ini

dibatasi pada masalah pengendalian kualitas pada peternakan ayam broiler

Bapak Mochamad Atrip yang meliputi penyebab kematian ayam siap

panen dalam satu periode produksi yaitu periode Maret 2016, serta

penyelesaiannya dengan menggunakan Diagram Sebab Akibat (Fishbone

Diagram) dan Tabel FMEA (Failure Mode Effect Analysis).

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini

adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab primer, sekunder, dan

tersier dari banyaknya ayam yang mati pada Peternakan Ayam Broiler

Bapak Mochamad Atrip.
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2. Untuk mengetahui penyelesaian dari banyaknya ayam yang mati pada

Peternakan Ayam Broiler Bapak Mochamad Atrip.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini

adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan bermanfaat

bagi perusahaan untuk menentukan strategi dan kualitas pelaksanaan

kegiatan perusahaan dan sebagai pertimbangan untuk membantu

memecahkan masalah yang dihadapi, khususnya yang berkaitan

dengan pengendalian kualitas.

2. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan

perbandingan sebagai referensi penulisan penelitian lebih lanjut,

terutama dibidang pengendalian kualitas.


