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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Persaingan antar perusahaan seringkali membuat manajemen  

perusahaan perlu berpikir keras dalam menentukan strategi apa yang paling 

tepat untuk memenangkan persaingan. Salah satu strategi yang dapat 

digunakan perusahaan agar selalu dapat bersaing ialah dengan melakukan 

perkembangan produk melalui pengembangan kualitas produk yang dimiliki 

oleh perusahaan. Apabila perusahaan tidak dapat mengembangkan kualitas 

yang dimilikinya maka akan berdampak fatal pada perusahaan di masa 

mendatang. 

Berkembangnya kualitas tentu tidak terlepas dari perkembangan 

teknologi yang sangat pesat dan semakin maju didalam dunia industri membuat 

banyak perusahaan bersaing dengan perusahaan lain secara ketat dalam era 

globalisasi seperti saat ini. Hanya perusahaan dengan daya saing yang tinggi 

yang mampu bertahan dalam derasnya gelombang persaingan bisnis yang tidak 

memiliki akhir. kemampuan perusahaan dalam mengelola dan menghasilkan 

produk baik barang maupun jasa akan diuji  dan akan menjadi kunci bagi 

keberhasilan perusahaan dalam menghadapi persaingan. 

Perusahaan-perusahaan yang sukses menjalankan kegiatan bisnisnya 

kebanyakan adalah perusahaan yang mampu untuk selalu berusaha 

mengembangkan kualitasnya dan dapat memberikan produk barang atau jasa 
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sesuai dengan keinginan konsumennya. Pengembangan kualitas pada 

perusahaan juga perlu diiringi dengan pengendalian kualitas agar kualitas yang 

dimiliki oleh perusahaan dapat terus digunakan sebagai tolak ukur bersaing dan 

perusahaan tidak perlu merasa cemas akan mengalami masalah yang serius 

mengenai persaingan dimasa yang akan datang. Akan tetapi Terkadang 

perusahaan telah melakukan proses produksi yang telah dilaksanakan dengan 

baik, namun pada kenyataanya masih ditemukan kesalahan-kesalahan dimana 

kualitas yang diharapkan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 

oleh perusahaan. 

Faktor-faktor penyebab yang menjadikan suatu produk atau jasa tidak 

sesuai dengan apa yang diharapkan dapat disebabkan oleh kurangnya kualitas 

dari bahan baku itu sendiri, Tenaga kerja (human-error), dan Lingkungan yang 

ada di perusahaan. Oleh karenanya pengendalian kualitas merupakan salah satu 

fungsi terpenting yang perlu dilakukan perusahaan  agar dapat selalu 

mengawasi dan mengendalikan kualitas yang dimiliki oleh perusahaan.  

Pengendalian kualitas yang dilakukan oleh perusahaan bergantung 

pada standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Pada dasarnya standar ini 

dapat berasal dari konsumen dan kemampuan perusahaan. Standar ini 

digunakan agar gap antara harapan konsumen dengan kualitas produk atau jasa 

yang dihasilkan perusahaan tidak memiliki kesenjangan agar tidak 

menimbulkan dampak buruk bagi perusahaan. Pengendalian kualitas yang 

dilakukan oleh perusahaan pada akhirnya akan memiliki fungsi sebagai 

alternatif pembentukan spesifikasi standar kualitas produk.  



3 
 

 

kualitas akan dianggap baik bagi perusahaan apabila produk yang 

dihasilkan sesuai dengan spesifikasi standar kualitas yang telah ditetapkan. 

Sedangkan kualitas yang dianggap buruk apabila produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan tidak sesuai dengan spesifikasi standar kualitas yang telah 

disepakati. Namun demikian pembentukan spesifikasi standar kualitas produk 

juga harus memperhatikan keinginan dan kebutuhan konsumen. Dengan begitu 

pengendalian kualitas yang dilakukan oleh perusahaan merupakan hal yang 

penting untuk dilakukan. 

Perkembangan usaha kecil dan menengah (UMKM) di Malang saat 

ini dapat dikatakan mulai memasuki era keemasannya. Berdasarkan data 

statistik yang ada UMKM yang dimiliki oleh kota Malang sendiri di tahun 2014 

sebanyak 77 ribu unit dan di tahun 2018 meningkat menjadi 113 ribu unit. 

Terlepas dari meningkatnya  perkembangan UMKM di kota Malang. Pada 

umumnya UMKM saat ini tengah mengalami persoalan mendasar yang masih 

belum terselesaikan, persoalan tersebut yakni permodalan, standarisasi kualitas 

produk, SDM, dan pemasaran. 

Persoalan mendasar yang dialami oleh UMKM dan perusahaan saat 

ini pada umumnya adalah hal yang wajar yang akan dialami oleh setiap 

UMKM dan perusahaan yang sedang berkembang. Oleh karenanya dalam 

mencapai tujuan perusahaan, sebaiknya UMKM harus memiliki perencanaan 

yang baik dan harus didukung dengan pengawasan yang baik pula agar 

perencanaan yang dilakukan tidak menyimpang dari yang telah direncanakan.  
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Penelitian yang telah dilakukan oleh Ni Luh Putu yaitu perencanaan 

kualitas mutu yang telah direncanakan oleh PT X tidak berjalan dengan baik 

selama proses produksi. Adanya faktor-faktor yang menyebabkan kecacatan 

atau ketidaksesuaian membuat perencanaan mutu atau kualitas pada proses 

produksi yang dilakukan PT X tidak berjalan dengan baik. Hasil dari penelitian 

ini memberikan solusi pada PT X dalam meminimalisasi ketidaksesuaian dan 

produk cacat menggunakan pengendalian kualitas melalui metode seven tools 

dan analisis FMEA. 

CV Alfi Berkah Abadi merupakan salah satu unit bisnis oleh-oleh 

yang bergerak dibidang produsen tas dan dompet yang berasal dari Malang. 

Perusahaan ini berdiri pada tanggal 09 Februari 2013, bergerak di bidang 

fashion tas dan dompet untuk semua segmen pelanggan dari wanita, pria, 

remaja hingga anak-anak. Produk  tas dan dompet yang dihasilkan berbahan 

dasar kulit sintetis serta memiliki berbagai macam model yang sesuai dengan 

keinginan dan kebutuhan konsumen (Custom bag), harga yang ditawarkan juga 

terbilang murah dan terjangkau berkisar Rp 40.000,00.- hingga Rp 

100.000,00.- 

Perkembangan CV Alfi Berkah Abadi dapat dikatakan menjalani 

proses yang panjang, misalnya dengan pembelian mesin untuk produksi yang 

dilakukan bagian per bagian, unit per unit. Pemasaran yang dilakukan juga 

bertahap dimulai secara offline dengan cakupan pasar yang cukup luas dari 

berbagai kota di Jawa Timur hingga ke Jawa Tengah. Pada Tahun 2017 CV 
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Alfi Berkah Abadi memutuskan untuk masuk ke pasar online karena melihat 

kegiatan di pasar offline mulai tidak produktif.  

Kurun waktu hingga sekarangpun, suka duka banyak dialami oleh CV 

Alfi Berkah Abadi sebagai perusahaan yang baru berdiri selama kurang lebih 

5 tahun. Hal tersebut terbukti nyata dengan adanya kesulitan pada SDM 

perusahaan yang memiliki kekurangan dalam pengalaman dan motivasi kerja, 

hingga masalah ketidaksesuaian standar kualitas pembelian bahan baku yang 

ada hingga pengendalian kualitas produksi yang belum optimal dan maksimal. 

Hal tersebut pada akhirnya menimbulkan dampak negatif yang nampak pada 

hasil produksi CV Alfi Berkah Abadi ditahun 2017. Jumlah hasil produksi serta 

persentase produk cacat pada CV Alfi Berkah Abadi periode tahun 2017 dapat 

dilihat pada tabel 1.1, 

Tabel 1.1. Jumlah Produksi Dan Persentase Produk Cacat CV Alfi 

Berkah Abadi Periode Tahun 2017 

Bulan 
Produksi 

(pcs) 

Jumlah 

cacat (pcs) 

Jumlah Produk 

Baik (pcs) 

Persentase 

cacat (%) 

Januari 445 55 390 12 % 

Februari 750 80 670 11 % 

Maret 820 92 728 11 % 

April 1650 75 1575 5 % 

Mei 330 46 284 14 % 

Juni 1600 126 1474 8 % 

Juli 1220 131 1089 11 % 

Agustus 1620 90 1530 6 % 

September 355 46 309 13 % 

Oktober 1610 111 1499 7 % 

November 470 55 415 12 % 

Desember 1150 110 1040 10 % 

Rata - rata 1001,67 84,75 916,92 11 % 

Sumber: CV Alfi Berkah Abadi, 2018 
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Sesuai dengan pedoman sasaran kualitas CV Alfi Berkah Abadi yang 

dihasilkan dengan rencana target standar/standar kualitas yang ditetapkan oleh 

CV Alfi Berkah Abadi pada setiap awal produksi dan target kerusakan tidak 

lebih dari 8%. Dari data pada tabel 1.1. terlihat bahwa CV Alfi Berkah Abadi 

memiliki permasalahan kecacatan produk yang merujuk pada permasalahan 

kualitas produk mereka. 

CV Alfi Berkah Abadi memerlukan perbaikan pengendalian kualitas 

karena dirasa masih kurang optimal.  Karena dalam proses produksinya masih 

terdapat produk yang belum dapat memenuhi standar kualitas yang telah 

ditentukan oleh perusahaan. Dapat diliat dari rata-rata dalam 1 periode 

produksi di tahun 2017 sebanyak 11% rata-rata terjadi kecacatan kualitas 

produk di tiap bulannya. Terhitung di bulan-bulan tertentu sebanyak 4 bulan 

CV Alfi Berkah Abadi mengalami kecacatan kualitas produk melebihi atau 

diatas rata-rata yakni diatas 11%, dan beberapa bulan terhitung  sebanyak 4 

bulan CV Alfi Berkah Abadi mengalami kecacatan produk dibawah atau sama 

dengan rata-rata yakni 11% akan tetapi masih tetap melampaui dari standar 

kualitas yang telah ditetapkan sebelumya yakni 8%. 

Maka untuk memperbaiki ketidaksesuian atau kecacatan kualitas yang 

dialami oleh CV Alfi Berkah Abadi, perusahaan perlu melakukan perbaikan 

kualitas melalui pengendalian kualitas. Berdasarkan latar belakang diatas, 

maka peneliti memutuskan untuk mengambil judul:  

“Pengendalian Kualitas Produk Tas Dan Dompet Kulit Sintetis Pada CV 

Alfi Berkah Abadi Malang”. 



7 

B. Rumusan Masalah

1. Apa sajakah jenis-jenis kecacatan yang terdapat pada produk CV Alfi

Berkah Abadi?

2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kecacatan produk pada CV

Alfi Berkah Abadi?

3. Bagaimana solusi atau usulan perbaikan yang akan dilakukan dalam

upaya meminimalisasi atau mereduksi cacat produk?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Mengidentifikasi dan menganalisis jenis kecacatan produk pada

produk tas dan dompet CV Alfi Berkah Abadi.

b. Menentukan dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan

terjadinya kecacatan pada produk tas dan dompet CV Alfi Berkah

Abadi.

c. Merumuskan usulan perbaikan mengenai cara untuk mengurangi atau

mereduksi cacat produk tas dan dompet pada CV Alfi Berkah Abadi.

2. Manfaat Penelitian

a. Menjadi dasar dalam strategi pengambilan keputusan atas solusi

permasalahan pengendalian kualitas produk cacat pada CV Alfi

Berkah Abadi.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran

dalam kajian untuk akademisi dan dapat menjadi referensi untuk

penelitian selanjutnya dalam konteks dan permasalahan yang sama.



 
 

 
 

 


