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Dalam pengawasan suatu perusahaan harus dapat mengatahui timbulnya penyimpangan kualitas 

mutu produk yang dihasilkan dan mengusahakan untuk memperkecil atau menghindari 

penyimpangan, serta mencari kemungkinan dasar- dasar pembetulan atau perbaikan dari 

penyimpangan tersebut. Pengawasan juga dimaksudkan apakah proses produksi akan 

mendapatlkan hasil yang memuaskan sesuai dengan standart kualitas mutu produk seperti yang 

sudah direncanakan oleh pihak manajemen perusahaan. Perusahaan yang sadar akan keadaan 

tersebut akan memproduksi produk yang sesuai dengan kualitas standar yang ditentukan, seperti 

bentuk, ukuran, warna, dan lain sebagainya. Agar dapat memperoleh kulitas standart yang 

dibutuhkan harus ditunjang dengan pelaksanaan quality control yang cermat dan teliti. Sehingga 

apabila terjadi kerusakan atau penyimpangan itu cepat diketahui dan diatasi. 

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah (1) Berapakah jumlah produk cacat yang dapat 

ditolerir sesuai dengan standart yang telah ditetapkan oleh CV. Rochmat? (2) Apa penyebab 

terjadinya kerusakan produk pada CV. Rochmat?. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah (1) 

Untuk mengetahui jumlah kerusakan produk yang dapat ditolelir pada CV. Rochmat (2) Untuk 

mengetahui penyebab terjadinya kerusakan produk pada CV. Rochmat. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode pengumpulan datanya adalah wawancara 

dan observasi. Sedangkan teknik analisa datanya adalah peta contol dan diagram pareto. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV, sesuai dengan rumusan masalah yang 

ada, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: bahwa jumlah produk cacat yang 

distandarkan perusahaan sebesar 5% sehingga tingkat kerusakan masih dalam batas pengawasan 

yang distandarkan yang terjadi masih dapat ditolerir. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan 

dimana diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut: 

1. Untuk produk sepatu : 

Batas atas pengawasan = 0.033 + 0.013 = 0.046  

Batas bawah pengawasan = 0.033 - 0.013 = 0,019 

2. Untuk produk sandal : 

Batas atas pengawasan = 0.028 + 0.012 = 0.040 

Batas bawah pengawasan = 0.028 - 0.012 = 0,016 

Sehingga tingkat kerusakan dari kedua produk tersebut masih dalam batas pengawasan yang 

distandarkan dan masih bisa ditolerir sesuai dengan standart yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan sepatu CV. Rochmat. 

Kemudian mengenai masalah penyebab terjadinya kerusakan produk pada perusahaan CV. 

Rochmat adalah bisa dari berbagai macam, antara lain adalah: 1) faktor manusia, di mana 

manusia dalam hal ini bisa mengantuk, kurang konsentrasi, teledor dan juga capek ataupun lelah. 

2) Faktor dari bahan itu sendiri, dalam hal ini bisa juga karena bahannya sudah kotor, berlubang, 

sobek serta tidak rata. 3) Faktor dari mesin, faktor mesin ini terjadi karena kadang-kadang mesin 

macet, rusak, dan tidak dirawat yang bisa menyebabkan terjadinya kerusakan pada proses 

produksi. 4) dan bisa juga dari faktor metode, mengenai faktor metode ini kadang-kadang terjadi 



karena tidak dicek terlebih dahulu sebelum diproses, karena kena tangan dan juga karena 

kurangnya kebersihan dari para pegawai. 

 


