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         BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Persaingan dalam dunia industri pada saat  ini menjadi semakin 

ketat. Hanya perusahaan yang dapat mempertahankan konsistensinya yaitu 

memenuhi permintaan konsumen dengan sebaik-baiknya yang dapat 

bertahan di dalam persaingan industri. Diperlukan kerja keras agar 

perusahaan tidak terpuruk ke dalam kondisi yang sulit, apalagi ditambah 

dengan keadaan perekonomian yang tidak stabil. Oleh karena itu dunia 

usaha menuntut perusahaan untuk terus berusaha mencari cara dan 

melakukan upaya terbaik agar memiliki kemampuan bersaing yang lebih 

tinggi daripada perusahaan lain yang bergerak pada bidang yang sama.  

 Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk dapat bersaing adalah 

dengan memenuhi permintaan konsumen dengan sebaik-baiknya, untuk itu 

perusahaan dituntut untuk selalu memenuhi permintaan konsumen baik 

dari segi kuantitas, kualitas maupun ketepatan dalam pendistribusian. 

Sehingga apabila faktor-faktor tersebut terpenuhi maka konsumen akan 

merasa puas dan ini berarti konsumen akan menjadi konsumen yang loyal 

terhadap perusahaan. Dan ketika rasa loyal konsumen diterima oleh 

perusahaan, maka perusahaan memiliki keunggulan dibandingkan dengan 

perusahaan pesaingnya. 
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Menurut Heizer & Render (2015) di dalam manajemen operasional 

terdapat 10 keputusan operasional yaitu: pemilihan dan desain produk, 

mengelola kualitas, perancangan proses dan kapasitas, strategi lokasi, 

strategi lay out atau tata letak, perancangan SDM dan pekerjaan,  

manajemen rantai pasokan, persediaan, perencanaan kebutuhan dan just in 

time, penjadwalan jangka pendek dan jangka menengah dan pemeliharaan 

(maintenance). Semua keputusan penting pada manajemen operasional 

tersebut saling terkait dan mendukung satu sama lain. 

Salah satu faktor yang paling penting untuk memenangkan 

persaingan adalah dengan menjaga kualitas produk. Untuk  itu perusahaan 

harus memperhatikan kualitas produk agar produk yang dihasilkan 

senantiasa diterima oleh konsumen. Mendapatkan produk yang berkualitas 

merupakan hal yang sangat diinginkan oleh konsumen. Saat ini konsumen 

tidak hanya terpengaruh dengan harga yang murah tetapi juga menekankan 

pada kualitas suatu produk sebelum memutuskan untuk melakukan 

pembelian. Dengan demikian maka kualitas merupakan salah satu faktor 

utama dalam perusahaan yang harus dijaga dan ditingkatkan.  

  Berbicara mengenai manajemen operasi tentunya tidak akan pernah 

lepas dari input, proses dan output. Proses atau proses produksi merupakan 

hal yang sangat penting di dalam suatu perusahaan karena kegiatan 

menciptakan atau membuat suatu barang dengan tahapan-tahapan yang 

telah ditentukan oleh suatu perusahaan. Proses produksi merupakan hal 

paling utama yang harus dilakukan di dalam sebuah perusahaan 
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manufaktur. Apabila proses produksi berjalan sesuai dengan standar yang 

telah ditentukan perusahaan maka produk yang dihasilkan akan berkualitas 

dan bebas dari kecacatan. 

Kualitas pada industri manufaktur selain menekankan pada produk 

yang dihasilkan atau produk akhir juga harus memperhatikan kualitas pada 

proses produksi. Bahkan, yang terbaik adalah apabila perhatian pada 

kualitas bukan hanya pada produk akhir, tetapi pada proses produksinya 

atau produk yang masih dalam proses, sehingga apabila diketahui terdapat 

produk rusak atau terjadi kesalahan masih dapat diperbaiki. Produk akhir 

yang dihasilkan adalah  produk yang bebas dari kerusakan dan tidak ada 

lagi pemborosan yang harus dibayar karena produk tersebut harus dibuang 

atau dilakukan pengerjaan ulang. 

Garvin dan Davis (1994) mendefinisikan kualitas sebagai suatu 

kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia atau tenaga 

kerja, proses dan tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi 

harapan pelanggan atau konsumen. Selera atau harapan konsumen atas 

suatu produk yang selalu berubah-ubah, mendorong perusahaan juga 

melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap kualitas produk. 

Perubahan oleh perusahaan tersebut, berdampak pada perubahan atau 

peningkatan keterampilan tenaga kerja, perubahan proses produksi dan 

tugas, serta perubahan lingkungan perusahaan.  

Dapat disimpulkan bahwa kelangsungan hidup suatu perusahaan 

sangat tergantung dari seberapa besar kemampuan perusahaan dalam 
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memberikan respon terhadap berbagai perubahan tersebut. Kualitas tidak 

dapat diperbaiki bila hanya dengan bekerja lebih keras, akan tetapi juga 

harus dengan metode yang tepat guna untuk mengenali, mengendalikan, 

serta mengurangi penyimpangan yang ada. Dalam mencapai kualitas 

terbaik diperlukan upaya perbaikan berkesinambungan terhadap 

kemampuan manusia, proses, dan lingkungan perusahaan. 

Semua perusahaan pasti melakukan kegiatan dalam usahanya dan 

setiap kegiatannya mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai sebagai 

arah dari pelaksanaan kegiatannya. Pengendalian kualitas perlu dilakukan 

untuk mencapai tujuan perusahaan. Pengendalian sendiri diartikan sebagai 

proses untuk memastikan bahwa segala sesuatu yang dilakukan sesuai 

dengan rencana yang telah ditetapkan, instruksi yang diberikan dan prinsip 

yang telah ditentukan. 

Masyarakat Indonesia dewasa ini sering menggunakan perabotan 

rumah tangga yang terbuat dari plastik, seperti mangkok, piring, gelas, 

gantungan baju dan lain sebagainya. Kebutuhan akan bahan baku utama 

pembuat perabotan rumah tangga plastikpun juga meningkat. Bahan baku 

utamanya adalah biji plastik yang  merupakan olahan dari limbah plastik 

diantaranya adalah karung plastik dan plastik sablon (bungkus mie, 

deterjen, makanan ringan, kopi instan dan lain sebagainya). 

UD. Lestari merupakan sebuah usaha dagang yang bergerak di 

bidang pengolahan biji plastik yang berbahan baku kantong plastik (woven 

stripping) dan plastik sablon (plastik bungkus mie, deterjen, makanan 
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ringan, kopi instan, dan lain sebagainya). Usaha ini pertama kali bergerak 

di bidang pengepul kertas bekas seperti: kertas semen, kertas 

kardus/karton, kertas hvs dan kertas duplex.  

Produk yang dihasilkan UD Lestari ada tiga jenis yaitu biji plastik, 

tali rafia dan tali rumpon dengan bahan baku yang sama yaitu limbah 

plastik. Produk biji plastik merupakan produk yang dihasilkan UD Lestari 

dalam jumlah yang paling besar jika dibandingkan dengan produk lainnya 

karena permintaan perusahaan pembuat perabot rumah tangga berbahan 

plastik yang cukup tinggi. Selain digunakan untuk bahan baku utama 

perabotan rumah tangga, biji plastik juga digunakan untuk bahan baku tali 

rafia yang diproduksi sendiri oleh UD Lestari, kemudian dari produk tali 

rafia tersebut akan diproduksi lagi menjadi tali rumpon.  

Kenyataannya pada perusahaan pengolahan plastik UD Lestari 

terdapat beberapa kesalahan yang terkadang mengganggu jalannya proses 

produksi. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dapat mengakibatkan 

kerusakan produk dengan jumlah kerusakan yang berbeda setiap harinya 

dan membengkaknya biaya produksi. Kecacatan atau kerusakan produk 

akan berdampak pada poses produksi UD Lestari secara keseluruhan. Hal 

ini termasuk dalam hal pemborosan karena dianggap tidak menggunakan 

sumber daya yang maksimal. Berikut ini merupakan tabel yang berisi data 

jumlah produksi dan data kerusakan produk UD Lestari bulan April 2017. 
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Tabel 1.1 Data produksi UD Lestari bulan April 2017 (Shift 1) 

NO HARI / 

TANGGAL 

JUMLAH 

PRODUKSI 

(Kg) 

JUMLAH 

REJECT 

(Kg) 

PROSENTASE STANDAR 

PERUSAHAAN 

1 Senin /  

10 April 2017 
1.560 88,5 5,6 % 2,5 % 

2 Selasa /  

11 April 2017 
1.950 94  4,8 % 2,5 % 

3 Rabu /  

12 April 2017 
1.860 68 3,6 % 2,5 % 

4 Kamis / 

13 April 2017 
1.980 77,5 3,9 % 2,5 % 

5 Jum’at / 

 14 April 2017 
2.070 87 4,2 % 2,5 % 

6 Sabtu /  

15 April 2017 
2.070 84 4 % 2,5 % 

7 Senin / 

 17 April 2017 
1.620 45 2,7 % 2,5 % 

8 Selasa /  

18 April 2017 
1.620 121 7,4 % 2,5 % 

9 

 

Selasa / 

 19 April 2017 
1.950 139 7,1 % 2,5 % 

10 Rabu /  

20 April 2017 
1.740 115 6,6 % 2,5 % 

Sumber: Perusahaan Pengolahan Plastik UD Lestari. 

 

Untuk menanggulangi permasalahan tersebut maka diperlukan 

adanya pengendalian kualitas terhadap produk biji plastik tersebut dengan 

cara mengamati dan menganalisis penyebab-penyebab yang 

mempengaruhi kualitas produk seperti faktor manusia, bahan baku, mesin 

atau peralatan dan metode yang diterapkan oleh perusahaan kemudian 

dengan cara mengumpulkan data kerusakan atau kesalahan dan 

mengurutkan kerusakan atau kesalahan yang terjadi pada perusahaan dari 

yang paling besar ke yang paling kecil, setelah itu maka akan menentukan 

langkah untuk meminimalisir kerusakan tersebut dengan cara 

menghilangkan jenis kerusakan yang paling banyak. Berdasarkan uraian di 
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atas maka judul penelitian ini adalah “Analisis Pengendalian Kualitas 

Produk Biji Plastik UD. Lestari. 

 

B. Perumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat 

diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya kerusakan produk pada proses 

produksi biji plastik di UD. Lestari? 

2. Bagaimanakah cara meminimalisir kerusakan produk biji plastik di UD 

Lestari serta tindakan perbaikan seperti apa yang akan dilakukan? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Batasan penelitian dimaksudkan untuk membatasai penelitian agar 

tidak keluar dari sasaran dan tidak menyimpang dari apa yang akan diteliti 

sehingga penelitian dapat terfokus dengan permasalan yang sedang 

dihadapi oleh perusahaan. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini 

adalah produk biji plastik UD Lestari rusak selama 3 bulan yaitu bulan 

Februari, Maret dan April 2017 dengan menggunakan alat analisis diagram 

sebab akibat dan diagram pareto. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat tujuan yang bermanfaat bagi berbagai 

pihak, baik pemilik perusahaan maupun penulis. Tujuan dari penelitian ini 
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adalah untuk mencapai standar perusahaan dan meminimalisir kesalahan-

kesalahan yang  sering terjadi sehingga dapat menghilangkan kerugian dan 

meningkatkan penjualan biji plastik pada UD. Lestari. Adapun rincian dari 

tujuan penilitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan

kerusakan atau kecacatan yang sering terjadi pada produk biji plastik

yang diproduksi UD Lestari.

2. Untuk meminimalisir kerusakan produk biji plastik di UD Lestari

serta tindakan perbaikan yang akan dilakukan oleh UD Lestari.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan harus memiliki manfaat untuk pihak lain 

diantaranya yaitu: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi

perusahaan dalam menentukan kebijakan perusahaan dalam proses

produksi untuk meminimalisir adanya kerusakan produk sehingga

mampu mencapai kualitas produk yang diharapkan.

2. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan

pengetahuan dari maksud dan tujuan penelitian yaitu menganalisis dan

menarik kesimpulan dengan teori-teori yang sudah ada serta menjadi

sumber referensi pengetahuan bagi pihak-pihak yang ingin

mempelajari hal yang sama untuk penelitian yang lebih lanjut.


