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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan bisnis di Indonesia selama kurun waktu 5 tahun terakhir 

mengalami peningkatan meskipun kondisi perekonomian yang cenderung tidak 

stabil. Hal ini, terindikasi bahwa era globalisasi ekonomi, perkembangan teknologi 

dan banyak bermunculan perusahaan baru baik dari dalam maupun luar negeri, serta 

kebutuhan konsumen yang selalu berubah menyebabkan persaingan dari penjualan 

produk menjadi semakin tajam baik pada pasar domestik maupun pada pasar 

internasional (Listiani, 2006). Persaingan yang tinggi maupun ketat tidak akan lepas 

dari memperoleh keuntungan yang besar dalam memproduksi barang secara 

ekonomis serta dapat menyerahkan produk tepat waktu. Pada kesempatan lain, 

industri manufaktur tidak hanya fokus pada mendapatkan keuntungan sebesar 

besarnya, akan tetapi juga ingin agar proses produksi dapat berlanjut dan 

berkembang sehingga kelangsungan hidup perusahaan terjamin (Muhaemin, 2012). 

Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk lebih kompetitif sehingga mampu 

bersaing merebut pasar yang ada menjadi leader dalam bisnis yang sejenis. Salah 

satu cara untuk bisa memenangkan kompetisi atau dapat bertahan di dalam 

kompetisi adalah dengan memberikan perhatian penuh terhadap kualitas produk 

yang dihasilkan oleh industri sehingga dapat mengungguli produk yang telah di 

produksi oleh pesaing (Fakhri, 2010). 

Perubahan zaman dari tahun ke tahun merubah cara pandang konsumen 

untuk mendapatkan atau memilih produk yang diinginkan. Kualitas mengacu pada 

kemampuan sesuatu produk atau jasa secara konsisten mempertemukan atau 

melebihi kriteria atau ekspektasi konsumen. Konsumen yang berbeda memiliki 

kriteria yang berbeda pula sehingga definisi kerja dari mutu adalah bergantung 

sepenuhnya pada konsumen (Stevenson & Chee, 2014). Biaya kualitas yang begitu 

besar daripada melihat upaya kualitas sebagai biaya, organisasi harus melihatnya 

sebagai cara untuk mengurangi biaya karena perbaikan yang dihasilkan oleh upaya 

kualitas akan lebih dari untuk membayar diri mereka sendiri (Crosby dalam 

Stevenson & Chee, 2014). Dengan demikian, tingkat keberhasilan sebuah proses 
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pengendalian kualitas yang harus dimiliki ialah manajer perusahaan harus memiliki 

wawasan tentang aspek kualitas, karena aspek kualitas dapat mempengaruhi ranah 

operasional perusahaan, memahami biaya dan mengetahui manfaat dari kualitas 

tersebut. 

Kualitas dari produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan ditentukan 

berdasarkan ukuran-ukuran dan karakteristik tertentu. Suatu produk dikatakan  

berkualitas baik apabila dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan atau 

dapat diterima oleh pelanggan sebagai batas spesifikasi, dan proses yang baik yang 

diberikan oleh produsen sebagai batas kontrol. Barang yang kualitas atau prosesnya 

jelek menurut produsen belum tentu ditolak oleh pelanggan, dan sebaliknya barang 

diluar batas kontrol produsen, karena merupakan barang yang rusak atau cacat 

tetapi oleh konsumen masih diterima. Sementara itu, barang yang dikatakan baik 

oleh produsen tetapi sudah ditolak oleh konsumen karena di luar batas spesifikasi 

(Alisjahbana dalam Fakhri, 2010). Produk yang berkualitas akan memberikan 

keuntungan bisnis bagi produsen, dan tentunya juga dapat memberikan kepuasan 

bagi konsumen dan menghindari banyaknya keluhan para pelanggan setelah 

menggunakan produk yang dibelinya (Fakhri, 2010). 

Kualitas menjadi sangat penting dalam pemilihan sebuah produk disamping 

faktor harga yang bersaing dengan perusahaan lain. Peningkatan dan perbaikan 

kualitas sebuah produk dengan meminimalkan tingkat kecacatan produk sampai 

mendekati zero defect dibutuhkan biaya yang besar. Untuk menghasilkan kualitas 

yang baik, perusahaan harus merubah sistem produksi atau proses produksi yang 

membutuhkan biaya yang besar, karena perusahaan mau tidak mau akan merubah 

secara keseluruhan maupun sebagian dari proses produksi. Perusahaan tersebut 

dikatakan berkualitas baik apabila perusahaan tersebut memiliki proses produksi 

yang baik dan proses yang terkendali juga. Maka dari itu, diperlukan pengendalian 

kualitas (quality control) sehingga perusahaan dapat meningkatkan efektifitas 

pengendalian dalam mencegah terjadinya kecacatan produk (defect prevention), 

dan berharap perusahaan dapat menekan terjadinya pemborosan dari segi material 

produk dan sumber tenaga kerja yang mengerjakan produk tersebut yang pada 
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akhirnya dapat meningkatkan tingkat produktifitas sebuah perusahaan (Fakhri, 

2010).  

Pengendalian kualitas bagi perusahaan sangat penting dilakukan agar 

produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan perusahaan 

maupun standar yang telah ditetapkan oleh badan lokal maupun internasional yang 

mengelola standar kualitas, dan tentunya sesuai dengan sesuatu yang konsumen 

harapkan. (Nur, 2012) Pengendalian kualitas yang dilakukan dengan baik, dapat 

menghasilkan kualitas produk yang baik pula. Maka dari itu, tidak sedikit 

perusahaan yang menggunakan metode tertentu untuk mencapai dan menghasilan 

produk dengan kualitas yang baik (Fakhri, 2010). Standar kualitas meliputi bahan 

baku, proses produksi dan produk jadi (Nasution dalam Fakhri, 2010). Maka dari 

itu, kegiatan pengendalian kualitas dapat diberlakukan ada tahap pemilihan bahan 

baku, tahap proses produksi sampai tahap produk akhir berdasarkan standar yang 

telah ditetapkan.  

Banyak sekali metode yang membahas tentang kualitas dengan karakteristik 

yang berbeda beda, dimana metode pengendalian kualitas dengan menggunakan 

alat bantu statistik dapat digunakan perusahan untuk mengukur seberapa besar 

tingkat kerusakan yang dapat diterima dengan menentukan batas toleransi dari cacat 

produk yang dihasilkan. Metode pengendalian kualitas dengan menggunakan alat 

bantu statistik terdapat pada Statistical Process Control (SPC) dimana proses 

produksi dikendalikan kualitasnya mulai dari tahap pemilihan bahan baku tahap 

proses produksi sampai dengan tahap produk jadi.  Sebelum barang dijual ke pasar, 

produk jadi yang telah diproduksi diinspeksi terlebih dahulu, guna memisahkan 

mana produk yang baik dengan produk cacat sehingga produk yang dihasilkan 

jumlahnya berkurang (Nur, 2012). 

Pengendalian kualitas dengan alat bantu statistik bermanfaat pula 

mengawasi tingkat efisiensi. Jadi, dapat digunakan sebagai alat untuk detection 

yang mentolerir kerusakan dan prevention yang menghindari/mencegah cacat 

terjadi. Detection biasanya dilakukan pada produk jadi dan prevention melakukan 

pencegahan sedini mungkin sehingga cacat pada produk dapat dicegah. (Nur, 2012) 
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UKM Batik Ayu Gestar merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang 

industri tekstil yang telah berdiri selama 7 tahun. Industri ini berada di Kota Blitar, 

Jawa Timur dengan area penjualan mencakup dalam negeri dan luar negeri. Industri 

ini juga dipercaya beberapa instansi dari dalam Kota Blitar maupun luar Kota Blitar 

untuk membuat seragam sebagai seragam khusus pada hari tertentu. Berbagai 

pengendalian kualitas dilakukan oleh UKM Batik Ayu Gestar sehingga data 

menghasilkan produk yang baik dan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. 

Pada proses produksi berlangsung, masih terdapat produk yang kualitasnya buruk. 

Data jumlah produksi beserta produk cacat akibat warna dan data kecacatan warna 

dalam persentase pada tahun 2015 sampai tahun 2017 dapat dilihat pada gambar 

grafik 1.1 dan gambar grafik 1.2. 

Gambar 1.1.  Data Produksi dan Kecacatan Warna Tahun 2015 – 2017 

 Dari gambar grafik 1.1 dapat diketahui jumlah produksi yang dilakukan oleh 

UKM Batik Ayu Gestar setiap bulannya tidaklah sama. Hal tersebut dikarenakan 

dalam menentukan jumlah produk yang akan diproduksi oleh UKM ini didasarkan 

pada pemenuhan stock setiap bulanya dan order yang diterima UKM ini. Adapun 
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rata-rata produksi perbulan UKM Batik Ayu Gestar pada tahun 2015 berjumlah 10 

dengan rata-rata kecacatan warna sebesar 2 kain atau sekitar 22,04 % dari total 

produksi setiap bulan. Pada tahun 2016 rata-rata produksi berjumlah 15 kain dengan 

rata-rata kecacatan sebesar 3 kain atau 19,30 % dari total produksi setiap bulan. 

Pada tahun 2017 rata-rata produksi berjumlah 25 kain, dengan rata-rata kecacatan 

warna sebesar 4 kain atau sekitar 11,41 % dari total produksi setiap bulan. 

UKM Batik Ayu Gestar sangat mementingkan kualitas produk dari segi 

warna, pencantingan, motif, dan jenis batik. Hal ini dibuktikan dengan standar 

kualitas yang ditetapkan oleh UKM ini yaitu dengan meminimalkan kecacatan yang 

terjadi selama proses produksi berlangsung dan berusaha untuk mencapai zero 

defect. Untuk menghasilkan sebuah produk batik tulis, ada beberapa proses yang 

harus dilakukan oleh UKM ini. Proses pertama yaitu menggambar pola atau motif 

yang diminta oleh pasar. Proses selanjutnya ialah pencantingan, kemudian 

pewarnaan dengan teknik colek menggunakan kuas (Napthol) maupun dengan 

teknik pencelupan (Remasol). Setelah selesai pewarnaan, proses selanjutnya adalah 

penjemuran batik di terik matahari, apabila telah mengering, proses selanjutnya 

ialah pemberian cairan pengunci warna (waterglass) dan dikeringkan kembali 

sampai benar-benar kering. Proses selanjutnya adalah proses Pelorotan yaitu proses 

pelunturan malam, kemudian dikeringkan kembali.  

Gambar 1.2. Alur Proses Produksi 

Berdasarkan proses produksi batik diatas, terdapat beberapa proses yang 

rawan terjadi kecacatan yakni pada proses pencantingan, proses meracik warna 

karena proses peracikan dilakukan manual, proses pewarnaan, dan proses 
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pemberian cairan pengunci warna (waterglass) yang terlalu cair atau terlalu kental 

maupun tidak merata, apabila produk tersebut tidak dapat melewati tahapan Quality 

Control yang telah ditetapkan oleh industri maka produk tersebut dijual dengan 

harga yang lebih murah dan dimodifikasi dengan campuran batik cap dan diwarnai 

ulang, sehingga dapat menimbulkan kerugian biaya produksi yang banyak. Selama 

ini, UKM Batik Ayu Gestar telah mempunyai pengendalian kualitas pada setiap 

tahap proses produksi, akan tetapi pengendalian kualitas yang diterapkan masih 

belum sempurna dan perlu adanya pembenahan pada pengendalian kulitas yang 

diterapkan UKM pada saat ini.  

 

Gambar 1.3.  Data Produksi dan Data Kecacatan Warna dalam Persen  

Tahun 2015 – 2017 

 

Berdasarkan gambar 1.3 diatas menunjukan bahwa kecacatan yang terjadi 

pada UKM Batik Ayu Gestar dalam rentang waktu tiga tahun yakni tahun 2015 

sampai tahun 2017 terjadi ketidak konstan pada kecacatan yang ditimbulkan pada 

UKM ini, dimana kecacatan yang terjadi setiap bulan berbeda-beda. Hal ini 

ditimbulkan oleh sistem yang digunakan UKM ini dalam memproduksi sebuah 

produk batik yakni Make to Stock dan Make to Order. Dalam menerapkan sistem, 

UKM Batik Ayu Gestar mempunyai pengendalian kualitas yang berbeda-beda. 
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Pada sistem Make to stock, UKM ini melakukan pengendalian kualitas pada setiap 

tahapnya. Apabila dalam tahap pewarnaan terjadi kesalahan, maka UKM ini 

melakukan proses pengendalian kualitas saat itu juga karena yang mengetahui 

desain dan konsep pada batik yang dibuat ialah anggota yang bertanggung jawab 

atas karyanya. Contohnya adalah apabila terjadi kecacatan dalam meracik warna 

maupun dalam proses pewarnaan, maka anggota UKM tersebut akan melakukan 

penyetopan pengerjaan dan melakukan pembenahan sampai apa yang dikonsep 

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh anggota maupun UKM tersebut. 

Pada sistem Make to order, UKM ini melakukan pengendalian kualitas saat 

semua tahapan telah terselesaikan. Maka terlihat dan ditemukan kecacatan pada 

kain yang diproduksi, selanjutnya kain dipilih dan di reject. Setelah produk di reject 

(dipisahkan dengan produk yang masuk kriteria baik) dan akan di rework dengan 

mencampurkan berbagai jenis batik dan warna dalam satu kain untuk menyamarkan 

kecacatan yang telah diproduksi. Pada sistem ini pengendalian dibedakan karena 

cara penanganan batik yang berbeda. Pada sistem Make to Stock, batik diperbagus 

dan lebih diperhatikan pada proses yang terjadi. Sedangkan pada sistem Make to 

Order, pada awal pembuatan sesuai dengan pesanan yang diinginkan konsumen, 

sehingga pengendalian kualitas dilakukan diakhir dan apabila terjadi kecacatan, 

maka dapat dibuat lagi dengan sesuai dengan pesanan, tanpa merubah apa yang 

dipesan oleh konsumen. Hal tersebut tentunya menjadi suatu kerugian bagi UKM 

ini, karena dalam melakukan rework kain terjadi pemborosan dalam produksi. 

Apabila kerugian yang ditimbulkan oleh UKM ini mengalami berkelanjutan dan 

tidak ada suatu pembenahan dalam kecacatan yang terjadi dalam proses produksi, 

maka dampak yang ditimbulkan bukan hanya kerugian secara finansial, namun juga 

kepercayaan pelanggan akan berkurang baik pelanggan baru maupun pelanggan 

tetap, khususnya instansi pemerintahan yang berada di Kota Blitar dan Provinsi 

Jawa Timur.  

Dengan demikian, didapatkan data kecacatan yang terjadi selama proses 

produksi. Akan kebutuhan penelitian dan banyaknya jumlah produk yang cacat, 

penyebab cacat produk, maupun faktor dominan yang menyebabkan kecacatan 

dengan bantuan 7 alat bantu SPC diantaranya Flow Chart, Check Sheet, Pareto 
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Chart, Control Chart, dan Fishbone akan diketahui setelah penulis melakukan 

penelitian. Hal di atas memotivasi penulis untuk mengambil judul “Analisis 

Pengendalian Kualitas Produk Dengan Metode Statistical Process Control  

Pada UKM Batik Ayu Gestar” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berkenaan dengan deskripsi di atas, masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana analisis pengendalian kualitas UKM Batik Ayu Gestar 

dengan menggunakan metode SPC?  

2. Faktor – faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya produk cacat 

sehingga menyebabkan menurunnya tingkat kualitas UKM Batik Ayu 

Gestar?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui analisis pengendalian kualitas UKM Batik Ayu Gestar 

dengan menggunakan metode SPC. 

2. Mengetahui faktor – faktor penyebab terjadinya produk cacat pada 

proses produksi sehingga menyebabkan menurunnya tingkat kualitas 

UKM Batik Ayu Gestar.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 

1. Memberikan manfaat bagi pihak manajemen UKM Batik Ayu Gestar 

sebagai bahan masukan yang berguna terutama dalam menentukan 

strategi pengendalian kualitas yang dilakukan oleh perusahaan di masa 

yang akan datang sebagai upaya peningkatan kualitas produksi. 

2. Memberikan arahan dan tambahan referensi bagi kalangan akademisi 

untuk keperluan studi dan penelitian selanjutnya mengenai topik 

permasalahan yang sama. 

1.5 Batasan Penelitian 

Terdapat batasan pada penelitian kali untuk mempermudah 

proses penelitian. Adapun batasan penelitian kali ini, sebagai berikut :  
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1. Obyek penelitian dilakukan di UKM Batik Ayu Gestar dengan produk 

Batik Tulis yang menjadi produk unggulan. 

2. Jenis kecacatan berfokus pada kecacatan warna 

3. Data yang digunakan merupakan 3 tahun yakni Bulan Januari 2015 

sampai Bulan Desember 2017 

1.6 Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan 

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. Dalam bab ini dibahas 

tentang masalah yang dihadapi dan tujuan diadakannya penelitian ini. 

Bab II Tinjauan Pustaka 

Berisi landasan teori yang berhubungan dengan penelitian serta hasil 

penelitian terdahulu tentang pengendalian kualitas. Dalam bab ini dimuat 

kerangka pemikiran yang menggambarkan pola pikir dan sistematika 

pelaksanaan penelitian. 

Bab III Metode Penelitian 

Berisi penjelasan mengenai bagaimana penelitian ini dilaksanakan secara 

operasional. Dalam bagian ini diuraikan mengenai variabel penelitian dan 

definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, serta metode analisis data yang menjelaskan metode 

analisis data dan mekanisme alat analisis yang di gunakan dalam penelitian. 

Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Berisi gambaran atau diskripsi objek yang diteliti, analisis data yang 

diperoleh dan pembahasan tentang hasil analisis. 

Bab V Penutup 

Berisi kesimpulan tentang analisis data dan pembahasan serta saran yang 

dapat diberikan kepada pembaca dan perusahaan. 

 


