
1 
 

 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini perkembangan perekonomian di Indonesia semakin meningkat, 

hal tersebut mendorong sektor industri lebih berkembang sehingga memberikan 

dampak terhadap persaingan yang semakin ketat. Setiap usaha dalam persaingan 

tinggi dituntut untuk selalu berkompetisi didalam industri yang sejenis, oleh sebab 

itu perusahaan harus dapat menjalankan strategi bisnisnya yang tepat agar mampu 

bertahan dalam menghadapi persaingan yang terjadi. Salah satu usaha agar dapat 

memenangkan kompetisi dan keberlangsungan perusahaan adalah dengan 

memberikan perhatian penuh terhadap kualitas produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan sehingga bisa mengungguli produk dari perusahaan pesaing. 

Dengan memberikan perhatian pada kualitas akan memberikan dampak 

yang positif kepada perusahaan melalui dua cara yaitu dampak terhadap biaya 

produksi dan dampak terhadap pendapatan. Dampak terhadap biaya produksi 

terjadi melalui proses pembuatan produk yang memiliki derajat ketepatan yang 

baik terhadap standar-standar sehingga bebas dari tingat kerusakan. Dampak 

terhadap peningkatan pendapatan terjadi melalui peningkatan penjualan atas 

produk berkualitas yang berharga kompetitif. Dengan memperhatika aspek 

kualitas produk maka tujuan perusahaan untuk memperoleh laba yang optimal 

dapat terpenuhi sekaligus dapat memenuhi tuntutan konsumen akan produk yang 

berkualitas dan harga yang kompetitif. 
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Kualitas sangat penting peranannya sehingga menjadikan kualitas sebagai 

prioritas utama yang harus diperhatikan pada semua bidang usaha, baik jasa 

maupun manufaktur. Dalam menjaga kualitas produk, perusahaan perlu 

melakukan pengawasan dan pengendalian agar produk yang dihasilkan bisa sesuai 

dengan harapan, sehingga perusahaan bisa mencapai kepuasan konsumen. 

Konsumen akan loyal pada produk tersebut dan pembelian akan berkelanjutan 

yang mengakibatkan pendapatan pada perusahaan akan bertambah sehingga 

perusahaan mampu bersaing serta berkembang.  

Namun, meskipun proses produksi telah dilaksanakan dengan baik 

kenyataan nya masih sering ditemukan ketidak sesuaian antara produk yang 

dihasilkan dengan yang diharapkan, dimana kualitas produk yang dihasilkan tidak 

sesuai standar atau dengan kata lain produk mengalami kerusakan. Hal tersebut 

disebabkan adanya penyimpangan-penyimpangan dari berbagai faktor baik yang 

berasal dari bahan baku, fasilitas mesin, tenaga kerja maupun metode yang 

digunakan dalam proses produksi. Agar produk yang dihasilkan mempunyai 

kualitas sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan dan sesuai dengan 

harapan konsumen, maka perusahaan harus melakukan kegiatan yang berdampak 

pada kualitas yang dihasilkan dan menghindari banyaknya produk yang rusak atau 

produk rusak yang ikut terjual. 

Suatu aktifitas yang dapat menciptakan kualitas agar sesuai dengan standar 

adalah dengan menerapkan sistem pengendalian yang tepat, mempunyai tujuan dan 

tahapan yang jelas, serta memberikan inovasi dalam melakukan pencegahan dan 

penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi perusahaan. Kegiatan pengendalian 
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kualitas dapat membantu perusahaan mempertahankan dan meningkatkan kualitas 

produknya serta produk yang dihasilkan dapat sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan dengan melakukan pengendalian terhadap tingkat 

kerusakan produk sampai pada tingkat kerusakan nol. 

Pengendalian kualitas penting untuk dilakukan oleh perusahaan agar produk 

yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan perusahaan dan 

tentunya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen. Pengendalian kulitas 

yang dilaksanakan akan memberikan dampak terhadap kualitas produk yang 

dihasilkan oleh perusahaan. Standar kualitas meliputi bahan baku, proses 

produksi, dan produk jadi (Nasution, 2005). Oleh karena itu, kegiatan 

pengendalian kualitas tersebut dapat dilakukan mulai dari bahan baku, selama 

proses produksi dan pada produk jadi. 

Crosby (Nasution, 2001), mengemukakan kualitas adalah conforment to 

requirement yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan. Suatu produk 

memiliki kualitas apabila sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan. 

Sedangkan menurut American Society for Quality Control (Ma’arif & Tanjung, 

2003), kualitas adalah karakteristik produk dan feature yang memenuhi kepuasan 

pelanggan. Kualitas produk dapat berubah, meningkat atau menurun tergantung pada 

faktor yang mempengaruhinya. Terdapat banyak faktor yang dapat  mempengaruhi 

perubahan kualitas produk seperti lingkungan, material, mechine and mecanization, 

man, managemen, money, dan market (Feigenbaum, 1992). 

Perusahaan yang menjadikan kualitas sebagai alat strategi akan mempunyai 

keunggulan bersaing terhadap kompetitornya dalam menguasai pasar karena tidak 
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semua perusahaan mampu untuk mencapai superioritas kualitas. Dalam hal ini 

perusahaan di tuntut untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi, harga rendah, 

dan pengiriman tepat waktu. Menurut Prawirosentono terdapat tiga alasan penting 

memproduksi produk berkualitas antara lain: Konsumen yang membeli produk 

berdasarkan kualitas, umumnya mempunyai loyalitas produk yang besar 

dibanding dengan konsumen yang membeli berdasarkan orientasi harga, bersifat 

kontradiktif dengan cara pikir bisnis tradisional bahwa memproduksi barang 

berkualitas tidak secara otomatis lebih mahal dengan memproduksi produk 

bermutu rendah, menjual barang tidak bermutu, kemungkinan akan banyak 

menerima keluhan dan pengembalian barang dari konsumen. 

Terdapat banyak metode yang mengatur atau membahas mengenai kualitas 

dengan karakteristiknya masing-masing. Untuk membandingkan dan 

menggelompokkan berbagai macam kategori kerusakan serta menentukan 

prioritas permasalahan yang perlu ditangani terlebih dahulu dapat menggunakan 

pareto chart, dimana pareto chart berfungsi untuk membandingkan beberapa 

kategori atau jenis kerusakan dan menyusun kejadian tersebut berdasarkan 

ukurannya atau intensitas terjadinya. Untuk mencari akar penyebab permasalahan 

yang akan di analisis dapat menggunakan alat ananlisis fishbone diagram, karena 

fishbone diagram merupakan sebuah pendekatan terstruktur yang memungkinkan 

dilakukan suatu analisis lebih terperinci dalam menemukan penyebab-penyebab 

suatu masalah, ketidak sesuaian, dan kesenjangan yang terjadi (Nasution, 2010) 

Berbagai jurnal penelitian yang terkait dengan pengendalian kualitas produk 

seperti penelitian dari Caroline (2007), Sinaga (2015), Claudia (2014) menyatakan 
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tentang pentingnya pengendalian kualitas produk agar produk yang dihasilkan 

tidak mengalami kecacatan. Namun apabila produk yang dihasilkan mengalami 

kecacatan maka perusahan perlu melakukan analisis agar permasalahan dari 

kecacatan produk dapat terselesaikan. Terdapat banyak alat dan metode yang 

dapat diterapkan untuk mengatasi kecacatan produk salah satunya adalah metode 

six sigma, DMAIC, dan TQM dengan alat bantu check sheet, histogram, diagram 

pencar, pareto chart, diagram alur, fishbone diagram.  

Penelitian Caroline, dkk (2007) dengan menggunakan metode DMAIC 

dengan alat bantu pareto chart dan fishbone diagram. Penerapan metode dan alat 

bantu tersebut terbukti dapat mengurangi permasalahan yang terjadi pada 

perusahaan dan meningkatkan nilai sigma proses produksinya, semakin tinggi 

nilai sigma suatu proses produksi menunjukkan semakin baiknya proses produksi 

tersebut berlangsung hal tersebut menunjukkan perbaikan kualitas berjalan dengan 

baik sehingga kerugian yang di derita perusahaan dapat berkurang karena jumlah 

produk yang cacat menurun jumlahnya, serta biaya produksi yang lebih hemat. 

Pada penelitian selanjutnya yang dilakukan Sinaga (2015), metode yang 

digunakan adalah six sigma dan alat pengendalian kualitas  fishbone diagram pada 

tahap analyze. Setelah dilakukan analisis menggunakan dua alat pengendalian 

kualitas tersebut process cycle efficiensy meningkat sebesar 2,5%, level sigma 

yang dicapai perusahaan juga meningkat dan perusahaan berhasil 

mengelompokkan proses kegiatan yang bernilai tambah dan mengurangi kegiatan 

yang tidak bernilai tambah, hal tersebut menunjukkan kegiatan pengendalian 

kualitas berjalan dengan baik. 
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Penelitian dari Claudia (2014), yang diakukan  pada PT. Alas Kusuma 

Group Pontianak bertujuan untuk meminimalisasi cacat yang dilakukan dengan 

pendekatan pengendalian kualitas statistik (PKS). PKS menggunakan metode 

seven tool yang berfungsi untuk mengidentifikasi sumber dan akar penyebab dari 

masalah kualitas, kemudian peneliti juga menggunakan histogram, peta kendali P, 

peta kendali NP, dan fisbone diagram. Hasil penelitian menunjukkan cukup baik 

sehingga peneliti dapat memberikan usulan perbaikan yang efesien terhadap 

perusahaan. 

UD. Utun merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang pengolahan 

kayu, produk yang dihasilkan adalah  palet kayu, kayu gergaji, kayu log, peti 

kemas, kayu bakar, serbuk gergaji, dan kayu bahan bangunan. Dalam penelitian 

ini produk yang menjadi fokus pembahasan adalah produk palet kayu karena 

produk tersebut yang paling banyak mengalami kerusakan. Permasalahan pada 

produk palet kayu yang sering terjadi adalah kualitas produk yang tidak sesuai 

dengan keinginan kosumen karena produk mengalami cacat sehingga produk yang 

telah dipesan beberapa ada yang dikembalikan. Hal tersebut akan menimbulkan 

kerugian dan kepercayaan pelanggan akan menurun oleh sebab itu perlu dilakukan 

perbaikan. Berikut ini adalah data jumlah permintaan produk palet kayu selama 

tiga tahun dan jumlah produk yang mengalami cacat. 
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Tabel 1.1 Produksi Palet dan Jumlah Produk rusak 
Permintaan Palet  

Tahun  Jumlah Jumlah barang cacat Persentase  

2013 1758 685 38,9% 

2014 1856 621 33,4% 

2015 1801 636 35,3% 

Sumber: Ud. Utun Probolinggo 

Jumlah produk palet yang rusak pada tahun 2015 adalah 35,5% dari total 

produksi palet, jenis kerusakan yang antara lain ukuran palet tidak susai, palet 

retak/patah, jenis kayu tidak sesuai permintaan, kayu hitam karena berjamur, paku 

timbul, dan rakitan palet longgar. Berikut adalah rincian mengenai produk palet 

yang rusak selama tahun 2015. 

Tabel 1.2 Jenis dan Jumlah Produk Palet Rusak tahun 2015 
Bulan  Jumlah 

Produksi 
Jenis Cacat   Jumlah 

Produk 

Cacat Ukuran 

Tidak 

Sesuai 

Jenis 

Kayu 

Tidak 

Sesuai 

Palet 

Retak/Patah 

Kayu 

Hitam 

Karena 

Jamur 

Paku 

Timbul 

Rakitan 

Palet 

Longgar 

Januari 109 8 14 8 
 

9 1 40 

Februari 163 18   10 22 8   58 

Maret 201 10 17 15 20 13   75 

April 168   12 13 15 10   50 

Mei 126 13   8 8 10 3 42 

Juni 124 14 17   
 

14   45 

Juli 174 11 13 15 13 15   67 

Agustus 196 7 18 19 10 10   64 

September 158 16   16 7 12 2 53 

Oktober 183   21 7 18 8 2 56 

November 162 15   14 13 4   46 

Desember 126 10 10 16   12 1 49 

TOTAL 1890 122 122 141 126 125 9 643 

Sumber : UD. Utun Probolinggo 

Pada tabel 1.2 jumlah kerusakan produk setiap jenis nya berbeda untuk jenis 

kerusakan ukuran dan jenis kayu tidak sesuai sebanyak 122 buah, palet retak/patah 

sebanyak 141 buah, kayu menghitam sebanyak 126 buah, paku timbul 126 buah, 

dan rakitan palet longgar sebanyak 9 buah. Karena jumlah kerusakan rakitan 
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longgar tidak banyak berpegaruh atau jarang terjadi maka peneliti akan berfokus 

pada jenis kerusakan yaitu ukuran jenis kayu tidak sesuai, palet retak/patah, paku 

timbul, dan kayu menghitam. 

Tabel 1.3 Jenis dan Jumlah Produk Palet Rusak tahun 2015 
Bulan  Jumlah 

Produksi 
Jenis Kerusakan Jumlah 

Produk 

Rusak 

Presentase 

Produk 

Rusak % 
Ukuran 

Tidak 

Sesuai 

Jenis 

Kayu 

Tidak 

Sesuai 

Palet 

Retak/Pata

h 

Kayu 

Hitam 

Karen

a 

Jamur 

Paku 

Timbu

l 

Januari 109 8 14 8   9 39 36% 

Februari 163 18   10 22 8 58 36% 

Maret 201 10 17 15 20 13 75 37% 

April 168   12 13 15 10 50 30% 

Mei 126 13   8 8 10 39 31% 

Juni 124 14 17     14 45 36% 

Juli 174 11 13 15 13 15 67 39% 

Agustus 196 7 18 19 10 10 64 33% 

September 158 16   16 7 12 51 32% 

Oktober 183   21 7 18 8 54 30% 

November 162 15   14 13 4 46 28% 

Desember 126 10 10 16   12 48 38% 

TOTAL 1890 122 122 141 126 125 636 34% 

Sumber : UD. Utun Probolinggo 

Permasalahan yang terjadi di sebabkan oleh beberapa faktor antara lain dari 

faktor tenaga kerja, karyawan tidak disiplin, kurang teliti, keterampilan karyawan 

rendah, dan malas, sering bolos yang mengakibatkan proses produksi melambat 

karena ketidak hadiran karyawan yang bertugas. Tidak ada pengawasan pada 

pembelian bahan baku, mengakibatkan bahan baku yang jelek masuk dalam 

orderan. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang dari uraian di atas maka rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah bagaimana cara meminimalisir permasalahan produk 

cacat pada UD. Utun. 
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C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah pada penelitian ini adalah berfokus terhadap produk 

cacat yang terjadi pada jenis produk palet kayu ukuran 120cm x 110cm x 15cm 

pada tahun 2015. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara meminimalisir 

terjadinya  produk cacat pada UD. Utun Probolinggo.  

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai 

pihak, antara lain: 

a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi UD. Utun 

sebagai bahan informasi dan masukan dalam melakukan pengambilan 

keputusan guna melakukan persiapan perbaikan khususnya yang berkaitan 

dengan kualitas produk.  

b. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan arahan dan sebagai bahan

pembanding serta sebagai tambahan referensi bagi penelitan selanjutnya

yang akan melakukan penelitian mengenai topik yang sama.


