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1 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Dalam era global, persaingan menjadi makin ketat. Perusahaan pada masa lalu 

hanya bersaing pada tingkat regional dan nasional, namun pada era sekarang harus 

menghadapi persaingan global. Hanya perusahaan yang dapat menghasilkan kualitas 

barang atau jasa yang sesuai dengan tuntutan pelanggan dapat memenangkan 

persaingan (Nasution, 2015). Salah satu cara agar bisa memenangkan kompetisi atau 

paling tidak dapat bertahan di dalam kompetisi tersebut adalah dengan memberikan 

perhatian penuh terhadap kualitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga 

bisa mengungguli produk yang dihasilkan oleh pesaing (Fakhri, 2010). Permasalahan 

kualitas telah mengarah pada taktik dan strategi perusahaan secara menyeluruh dalam 

rangka untuk memiliki daya saing dan bertahan terhadap persaingan global dengan 

produk perusahaan lain (Hatani, 2008). Kualitas suatu produk bukan suatu yang serba 

kebetulan (occur by accident) (Prawirosentono, 2007). 

Kualitas dapat diartikan sebagai tingkat atau ukuran kesesuaian suatu produk 

dengan pemakainya, dalam arti sempit kualitas diartikan sebagai tingkat kesesuaian 

produk dengan standar yang telah ditetapkan (Alisjahbana, 2005). Jadi, kualitas yang 

baik akan dihasilkan dari proses yang baik dan sesuai dengan standart kualitas yang 

telah ditentukan berdasarkan kebutuhan pasar. Kenyataan di lapangan menunjukkan 

bahwa perusahaan yang sukses dan mampu bertahan pasti memiliki progam mengenai 

kualitas yang baik dan dapat secara efektif mengeliminasi pemborosan dan 

meningkiatkan kemampuan bersaing perusahaan 

Dengan memberikan perhatian pada kualitas akan memberikan dampak yang 

positif kepada bisnis melalui dua cara yaitu dampak terhadap biaya produksi dan 

dampak terhadap pendapatan (Alisjahbana, 2005). Dampak terhadap biaya produksi 

terjadi melalui proses pembuatan produk yang memiliki derajat konformasi yang 

tinggi terhadap standar-standar sehingga bebas dari tingkat kerusakan. Dampak 

terhadap peningkatan pendapatan terjadi melalui peningkatan penjualan atas produk 

berkualitas yang memiliki harga kompetitif. Dengan memperhatikan 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. 

Namun, meskipun proses produksi telah dilaksanakan dengan baik, pada 

kenyataannya seringkali masih ditemukan ketidaksesuaian antara produk yang 

dihasilkan dengan yang diharapkan, dimana kualitas produk yang dihasilkan tidak 

sesuai dengan standar, atau dengan kata lain produk yang dihasilkan mengalami 

kerusakan/cacat. Hal tersebut disebabkan adanya penyimpangan-penyimpangan dari 

berbagai faktor, baik yang berasal dari bahan baku, tenaga kerja maupun kinerja dari 

fasilitas-fasilitas mesin yang digunakan dalam proses produksi tersebut. 

Salah satu aktifitas dalam menciptakan kualitas agar sesuai standar adalah 

dengan menerapkan sistem pengendalian kualitas yang tepat, mempunyai tujuan dan 

tahapan yang jelas serta memberikan inovasi dalam melakukan pencegahan dan 

penyelesaian masalah-masalah yang dicapai perusahaan. Kegiatan pengendalian 

kualitas dapat membantu perusahaan mempertahankan dan meningkatkan kualitas 

produknya dengan melakukan pengendalian terhadap tingkat kerusakan produk 

sampai pada tingkat kerusakan nol (zero defect). 

Pengendalian kualitas yang dilaksanakan dengan baik akan memberikan 

dampak terhadap kualitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Standar kualitas 

meliputi bahan baku, proses produksi dan produk jadi (Nasution, 2005). Oleh 

karenanya, kegiatan pengendalian kualitas tersebut dapat dilakukan mulai dari bahan 

baku, selama proses produksi berlangsung sampai pada produk akhir dan disesuaikan 

dengan standar yang tetapkan. 

Di Indonesia, home industri berkembang sangat pesat dengan berbagai produk 

unggulan khas daerah masing-masing. Meskipun begitu, home industri dihadapkan 

pada berbagai permasalahan klasik yang membutuhkan komitmen kuat dari 

pemilik/pengusaha home industri tersebut untuk menyelesaikannya. Salah satu 

masalah yang dihadapi adalah mengenai kualitas produk. Belum adanya standarisasi 

terhadap produk-produk unggulan lokal dinilai dapat menyulitkan pengusaha untuk 

dapat bersaing dengan kompetitor. Karenanya kebanyakan UKM hanya menerapkan 

metode-metode sederhana terkait pemilihan bahan baku, penggunaan bahan yang tidak 



 

 

berbahaya, proses produksi yang kurang pengawasan, penentuan ukuran produk juga 

berdasarkan intuisi dari pemilik usaha tersebut. 

UKM Sarung Tenun Cagak Agung merupakan salah satu usaha yang bergerak 

dibidang tekstil khususnya produk sarung. Sarung yang diproduksi oleh UKM ini 

adalah sarung tenun. Untuk menghasilkan sebuah produk sarung tenun ada beberapa 

proses yang harus dilakukan oleh UKM ini. Proses pertama adalah pewarnaan benang, 

setelah selesai diwarnai benang ditata di alat tenun sesuai dengan motif dan warna 

yang diminta pasar, kemudian proses penenunan dilakukan hingga benang sudah 

menjadi lembaran kain. Setelah menjadi kain, selanjutnya adalah proses pemotongan 

sesuai dengan ukuran yang diinginkan, untuk kemudian hasil potongan tadi dijahit 

menjadi kain sarung yang siap kemas. Dari beberapa proses produksi sarung tenun di 

atas, ada beberapa proses yang rawan terjadi kesalahan yakni pada proses penataan 

benang ke alat tenun sesuai motif, pemotongan dan penjahitan. Selama ini, UKM ini 

diketahui belum pernah sama sekali melakukan pengendalian kualitas dalam proses 

produksinya. Akibat dari tidak adanya pengendalian kualitas tersebut adalah sering 

terjadi pengembalian barang akibat barang tidak sesuai keinginan pasar.  

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. 1 Laporan Produksi UKM 

Periode 

Jumlah 

Produksi 

(buah) 

Jumlah 

cacat 

(buah) 

Juli 220 9 

Agustus 240 9 

September 200 8 

Oktober 220 9 

Pewarnaan
benang

Penataan
benang di 
alat tenun 

sesuai 
dengan 
motif

Proses 
penenunan

sampai 
menjadi 

kain

Proses
pemotongan 

kain

Proses 
penjahitan

Gambar 1. 1 Alur Proses Produksi 



 

November 200 9 

Desember 220 10 

Januari 240 10 

Februari 260 11 

Maret 280 10 

April 280 11 

Mei 300 12 

Juni 280 9 

Total 2940 117 

Banyak sekali metode yang mengatur atau membahas mengenai kualitas 

dengan karakteristiknya masing-masing. Untuk mengukur seberapa besar tingkat 

kerusakan produk, perusahaan dapat menentukan batas toleransi yang dapat 

diterimadari cacat produk yang dihasilkan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan 

menggunakan metode pengendalian kualitas dengan menggunakan alat bantu statistik, 

yaitu metode pengendalian kualitas yang dalam aktifitasnya menggunakan alat bantu 

statistic. Salah satunya adalah Statistical Process Control (SPC). 

SPC adalah metodologi (bukan alat spesifik) dari pengumpulan data, dan 

penyusunan data dalam bentuk chart atau grafik, serta menginterpretasikan data untuk 

mengurangi variasi pada proses. SPC bukan hanya peningkatan kualitas semata, 

namun juga bersifat kontinu, dan diterapkan pada bagian-bagian vital proses. Ketika 

SPC digunakan pada lingkungan kerja sebenarnya sebagai alat (bukan senjata untuk 

membalas dan menyalahkan pekerja), peningkatan kualitas proses akan muncul 

(Stamatis, 2003). 

Pengendalian kualitas dengan alat bantu statistik bermanfaat pula mengawasi 

tingkat efisiensi. Oleh karena itu dapat digunakan sebagai alat untuk mencegah 

kerusakan dengan cara menolak (reject) dan menerima (accept) berbagai produk yang 

dihasilkan mesin, sekaligus upaya efisiensi. Dengan menolak ataupun menerima 

produk, berarti bisa juga sebagai alat untuk mengawasi proses produksi sekaligus 

memperoleh gambaran kesimpulan tentang spesifikasi produk yang dihasilkan secara 

populasi umum. Bila gambarannya baik, berarti proses produksi dapat berlangsung 

terus karena hasil produkya baik (Prawirosentono, 2007). 



 

 

 Oleh karenanya, berdasarkan paparan diatas masih ada kecacatan yang terjadi 

selama proses produksi. Hal diatas membuat peneliti bermaksud melakukan penelitian 

mengenai “Analisis Pengendalian Produk Pada UKM Sarung Tenun Cagak Agung 

Gresik Dengan Menggunakan Statistical Process Control” 

2 1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang 

akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah pelaksanaan pengendalian kualitas pada UKM Sarung Tenun Cagak 

Agung Gresik berada dalam batas kendali ? 

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

yang diproduksi oleh UKM Sarung Tenun Cagak Agung Gresik ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis apakah pelaksanaan pengendalian kualitas pada UKM 

Sarung Tenun Cagak Agung Gresik berada dalam batas kendali. 

2. Mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menyebabkan 

kerusakan/kecacatan pada produk yang diproduksi oleh UKM Sarung Tenun 

Cagak Agung Gresik. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Akademik : 

Memberikan pengetahuan tentang bagaimana pengendalian kualitas 

menggunakan alat bantu statistik dapat bermanfaat untuk mengendalikan 

tingkat kerusakan/kecacatan produk yang terjadi pada UKM Sarung Tenun 

Cagak Agung Gresik. 

2. Manfaat praktis : 

1. Memberikan manfaat bagi pemilik UKM Sarung Tenun Cagak Agung 

Gresik sebagai bahan gambaran / acuhan 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 Ruang Lingkup Penelitian 

Agar penelitian ini terfokus pada permasalahan yang akan diteliti maka 

diperlukan dan ditentukan batasan-batasan serta asumsi-asumsi sehingga hasil dari 

penelitian ini nantinya tidak keluar dari tujuan penelitian yang telah ditetapkan. 

1.5.1 Batasan Penelitian 

1. Data yang digunakan merupakan data 1 tahun yakni Bulan Juli 2016 – Juni 

2017. 

1.5.2 Asumsi Penelitian 

1. UKM Sarung Tenun Cagak Agung Gresik beroperasi dalam keadaan normal 

dan tidak ada perubahan kebijakan pengendalian kualitas selama penelitian 

berlangsung. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan  

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, dan sistematika penulisan. Dalam bab ini dibahas tentang latar 

belakang permasalahan yang ada, dan tujuan diadakannya penelitian.  

Bab II Tinjauan Pusaka  

Berisi dasar-dasar dan landasan teori yang berhubungan dengan penelitian serta 

hasil penelitian terdahulu dengan topik permasalahan yang sama. Dalam bab 

ini dimuat kerangka pemikiran yang menggambarkan pola pikir dan 

sistematika pelaksanaan penelitian.   

Bab III Metode Penelitian  



 

 

Berisi penjelasan mengenai bagaimana penelitian ini akan dilaksanakan 

disertai penjelasan mengenai flowchart penelitian, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data, dan metode analisis data.  

Bab IV Hasil dan Pembahasan   

Berisi hasil analisis data yang dilakukan dan pembahasan tentang hasil analisis 

tersebut.   

Bab V Penutup  

Berisi kesimpulan tentang hasil analisis yang telah dilakukan beserta 

pembahasannya, dan saran yang dapat diberikan kepada pembaca dan pemilik 

UKM dalam melaksanakan proses kerja. 

 


