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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengendalian kualitas produksi harus dilakukan setiap perusahaan karena

pengendalian kualitas merupakan teknik yang penting untuk mengetahui kualitas

produk yang dihasilkan apakah produk tersebut layak untuk dipasarkan atau tidak,

standar kualitas meliputi bahan baku, proses produksi dan hasil produk (Refaldy.P,

2015). Jadi, untuk dapat bertahan di pasar yang kompetitif, peningkatan kualitas dan

produktivitas proses atau produk merupakan suatu hal yang penting bagi setiap

perusahaan (Runtuwe, 2017).

Teknik untuk mengendaikan kualitas produk menjadi patokan perusahaan

untuk mengetahui kalayakan kualitas produk yang diproduksi perusahaan, dengan

mengendalikan kualitas produk perusahaan akan mendapatkan keuntungan dan

mengurangi kecacatan produknya, sehingga produk yang dihasilkan tetap

mengikuti standar perusahaan. Apabila produk yang diproduksi perusahaan tidak

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka produk tersebut masuk ke

dalam kelompok produk cacat. Produk yang cacat nantinya akan dianalisis

penyebab kecacatannya oleh perusahaan, dan nantinya hasil analisisnya menjadi

pembelajaran bagi perusahaan agar perusahaan tidak melakukan kesalahan yang

sama dan kesalahan tersebut sebisa mungkin akan dihindari agar proses produksi

berjalan dengan lebih baik dan tentunya lebih berkualitas (Rachman, 2017).

Para pebisnis saat ini berlomba-lomba untuk dapat menarik perhatian

konsumen dengan cara memproduksi atau menghasilkan suatu produk yang

berkualitas (Marire, 2014) . Produk yang berkualitas baik akan mencerminkan

keberhasilan perusahaan dalam memenuhi keadaan pasar dan keinginan konsumen,

yang tentunya akan membawa nama baik perusahaan (Indriastitu, 2017).

Percetakan sablon pada jaman sekarang sudah berkembang dengan pesat dan

proses produksi sablon ada dua jenis yaitu manual dan modern. Percetakan sablon

manual masih menggunakan tenaga manusia dengan alat penyaringan yang disebut

screen yaitu alat penyaring berbentuk kotak datar dan tipis. Sedangkan percetakan

sablon modern tidak menggunakan tenaga manusia lagi, yaitu menggunakan printer
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khusus sablon yang dapat dihubungkan dikomputer dan dengan mudah mencetak

gambar pada kain.

Firasablon merupakan perusahaan kecil yang bergerak dibidang screen

printing atau disebut dengan sablon yang didirikan pada tahun 2010. Pesaing

industri jaman sekarang semakin pesat terutama bisnis sablon yang sangat ketat dan

berbagai aspek, tidak terkecuali banyak pesaing yang ingin merebut hati konsumen.

Kualitas produk akan membuat konsumen puas akan produk yang dihasilkan.

Perusahaan Firasablon berlokasi di jalan. Dr. Soetomo XIIA/09, Trate,Tlogopatut,

Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61111. Peralatan yang

digunakan dalam Firasablon menggunakan pasta rubber dan plastisol sebagai

bahan baku sablon. pasta rubber dan plastisol merupakan bahan dasar proses

penyablonanyang sering disebut dengan tinta sablon. Pada perusahaan Firasablon

mempunyai standar kualitas produk yaitu produk yang tidak mengalami kecacatan,

produk bersih dari tinta sablon yang luntur, dan sablonan kering. Faktor yang

mempengaruhi pada kualitas produk yaitu manusia/pekerja, alat, lingkungan dan

metode yang diterapkan hal tersebut menyebabkan terjadinya kecacatan seperti

desain salah posisi, sablonan kurang jelas, area luar desain tercoret tinta sablon. Jadi,

beberpa kecacatan ini membuat perusahan Firasablon mengalami kerugian karena

dalam proses produksi kurangnya tenaga kerja, alat dan bahan yang kurang

mendukung, dan kelalaian operator produksi.

Jumlah data kecacatan yang diambil yaitu dalam 1 tahun proses produksi dari

bulan Juni 2018 – Juni 2019. Dari data kecacatan yang didapat bahwa kecacatan

yang sering terjadi adalah sablon tidak rata, desain sablon dan salah posisi.

Kecacatan produksi ini diakibatkan karena kelalaian pekerja dan peralatan yang

digunakan tidak presisi. Produk yang cacat akan dibuang karena screen bersifat

permanen sehingga tidak bisa diperbaiki, hal tersebut termasuk produk yang tidak

sesuai standar kualitas perusahaaan dan membuat kerugian perusahaan.

Perusahaan Firasablon perlu dilakukan pengendalian kualitas produksi. Pada

Penelitian ini akan membantu memperbaiki masalah yang terjadi pada kualitas

produksi, lalu dari data kecacatan hasil produksi dapat dianalisis kecacatannya dan

meminimalisir agar tidak terjadi kecacatan . Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan

suatu metode untuk memperbaiki kualitas produksi agar memberikan produk yang
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berkualitas dan memeberikan kepuasan terhadap pelanggan. Metode SQC

(statistical quality control) merupakan metode statistik untuk mengumpulkan data

dan menganalisa data hasil yang diperiksa dalam kegiatan kualitas produksi

(Handoko, 1984)(Statistical quality control dapat membantu meminimalisir produk

gagal serta mengidentifikasi penyebab kegagalan produk, dan merekomendasikan

apa yang harus dilakukan perusahaan selanjutnya. Target utama dalam penelitian

pengendalian proses statistik adalah mengadakan pengurangan kesalahan yang

disebabkan karena proses produksi (Ariani, 2004).

Dalam melakukan pengendaliankualitas diperlukan metode atau tools yang

dapat digunakan untuk memudahkan dalam proses pengendalian kualitas, salah

satunya adalah dengan menggunakan metode seven tools (Kuswadi & Mutiara,

2004; Bambharoliya & Thakkar, 2015). Jenis seven tools yang digunakan pada

penelitian ini yaitu peta kendali (control chart) dan diagram tulang ikan (fishbone

diagram). Pada contoh peneltian yang sama yaitu penelitian yang dilakukan Devi

sonalia dan Musa Hubeis (2013) dengan judul Pengendalian Mutu Pada Proses

Produksi Di Tiga Usaha Kecil Menegah TahuKabupaten Bogor. Menyatakan hasil

dari diagram Fishbone bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan tahu

yaitu ada tenaga kerja, bahan baku, mesin dan peralatan yang digunakan karena

dari data yang didapat pada kerusakan tahu lebih banyak terjadi pada salah

pemotongan. Lalu, hasil Analisa pengendalian mutu menggunakan grafik kendali

P menunjukan bahwa tiga usaha kecil menengah terkendalikan. Selain itu ,

penelitian yang dilakukan oleh M. Fajar Wulan (2014) dengan judul Analisa

Pengendalian Mutu (Quality Control) CPO (Crude Palm Oil) Pada PT. Buana

Wira Subur Sakti di Kabupaten Paser. Berdasarkan hasil analisis grafik peta

kendali pengendaian mutu CPO menurut peta control Xbar dan R untukkadar asam

lemak bebas terdapat 11 sampel dan control chart R sebanyak 2 sampel,serta pada

control chart Xbar diketahui kadar kotoran 7 sampel dan 3 sampel controlchart R

yang berada diluar batas kendali. Berdasarkan hasil analisis diagram fishbone

yaitu dilakukan dengan observasi dilapangan dan wawancara terhadap lima faktor

yang mempengaruhi pengendalian mutu cpo, yang terdiri dari bahan baku,

lingkungan kerja, mesin, bahan baku manusia, dan metode kerja.
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1.2 RumusanMasalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah ada maka dibuat rumusan masalah

sebagai berikut:

1. Bagaimana cara mengendalikan kualitas produksin sablon agar mengurangi

kecacatan pada produk?

2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecacatan pada hasil

produksi Firasablon ?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas dapat diambil tujuan penelitian

ini adalah :

1. Mengendalikan kualitas produksi untuk mengurangi kecacatan produk

Firasablon.

2. Mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kegagalan pada

hasil produksi Firasablon

1.3 Manfaat

Adapun manfaat yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Manfaat teoritis

Memberikan pengetahuan bagi peneliti terhadap pengendalian kualitas

terhadap suatu produksi. Manfaat penelitian ini secara teoritisdigunakan sebagai

bukti empiris untuk pengembangan ilmu pengetahuan (Sugiyono, 2012).

Manfaat teoritis yang diperoleh dari penelitian ini untuk membuktikan kualitas

dan memperbaiki kegagalan produksi penelitian sebelumnya tentang

pengendalian kualitas produksi sablon dan dari hasil penelitian ini juga dapat

dijadikan acuan peneliti-peneliti selanjutnya yang mempunyai obyekpenelitian

yang sama.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis ini untuk suatu penelitian adalah memecahkan suatu

masalah yang terjadi dengan menjelaskan, memprediksi dan mengendalikan

masalah (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian ini mempunyai manfaat praktis:

a. Bagi Penulis
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Manfaat penelitian ini bagi penulis untuk menambah wawasan,

pengetahuan tentang permasalahan yang diteliti khususnya pengendalian

kualitas dari suatu produksi. Disampingitu sebagai syarat untuk memperoleh

gelar sarjana Teknik di Universitas Internasional Semen Indonesia.

b. Bagi Mahasiswa

Sebagai acuan atau sebagai referensi bagi mahasiswa yang meneliti

tentang pengendalian kualitas sutau produksi.

1.3 Batasan Penelitian

Berdasarkan pembahasan penelitian agar fokus dalam satu masalah untuk

mencapai tujuan, makan dalam penelitian ini mempunyai batasan masalah sebagai

berikut :

3. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data kecacatan hasilproduk pada

perusahaan Firasablon. Jumlah data yang diambil diuraikan selama satu bulan

sekali dalam setahun selama bulan juni2018 sampai bulan juni 2019.

4. Data yang diperoleh untuk mengendalikan kualitas produksi agar

meminimalisir kecacatan produk pada Firasablon.

5. Data yang digunakan hanya data 3 kecacatan dalam perusahaan karena data

yang dipilih termasuk data terbanyak menimbulkan kecacatan.


