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BAB   I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Persaingan di dunia bisnis menuntut pelaku bisnis tersebut untuk 

berusaha keras agar produk yang dihasilkan dapat laku di pasaran. Begitu pula 

halnya pada dunia bisnis kuliner, bagaimanapun juga kebutuhan  manusia 

akan makanan akan terus ada. Berbagai pilihan dihadapkan pada konsumen 

untuk memenuhi kebutuhan hidup. 

 Situasi persaingan yang ketat serta semakin majunya peradaban manusia 

yang selektif  terhadap berbagai alternatif pilihan memacu produsen untuk 

mempertahankan dan mendapatkan konsumen bukanlah hal yang mudah 

karena konsumen sudah dapat memilih produk yang sesuai dengan 

keinginannya yakni produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. 

 Masalah kualitas menjadi lebih penting dan mendapat perhatian khusus, 

manakala menginginkan produknya dapat bersaing di pasaran baik itu dalam 

negeri maupun di luar negeri. “Masalah kualitas menjadi lebih penting dan 

mendapat perhatian khusus manakala menginginkan produknya dapat 

bersaing dipasaran baik itu dalam negeri maupun luar negeri, kualitas adalah 

ukuran beberapa dekat suatu barang atau jasa sesuai dengan standar tertentu.” 

(Reksohadiprojo, 2000:245) 
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  Bagi PT. Superfood Corporation masalah pengawasan kualitas 

sangat penting artinya, karena persaingan tidak hanya dalam lingkup satu atau 

dua Negara, melainkan beberapa Negara yang memiliki usaha yang sama. 

 Kegiatan pengawasan kualitas produk erat kaitannya dengan standar 

kualitas yang ditentukan, sehingga kegiatan pengawasan kwalitas dilakukan 

untuk mengetahui beberapa besar penyimpangan-penyimpangan yang terjadi 

atau dengan kata lain berapa jumlah produk rusak atau cacat dari hasil proses 

produk yang dilakukan. Pengawasan kwalitas terdiri dari tiga kegiatan yaitu 

proses controls (pengetesan dari proses), monig (pengetesan mengikuti 

perkembangan produk), dan shorting (pemilihan produk sesuai spesifikasi 

yang ditawarkan). 

 “Pengawasan kualitas adalah menentukan komponen-komponen mana 

yang rusak” (Reksohadiprojo, 2000:96). Pada pelaksanaanya pengawasan 

kualitas berada dibawah koordinasi manager produksi dengan staf-staf 

produksi sebagai pelaksanaanya. Pengawasan tidak hanya pada produk akhir 

saja, tetapi juga dari faktor pendukung kualitas dari produk itu sendiri yaitu 

bahan produksi, tenaga produksi dan lain-lain. Sehingga produk rusak dapat 

ditekan, kalaupun ada sangat sedikit sekali dan kerusakanya tidak fatal 

sehingga masih laku dijual. 

 Biaya yang terjadi akibat adanya kegiatan pengawasan kualitas juga 

dapat ditekan atau efisien. Karena bagaimanapun juga rusaknya produk berarti 

memperbesar biaya yang ditanggung. Produk rusak perlu adanya perbaikan 
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atau pengerjaan ulang, bahkan harus menanggung biaya penurunan harga jual 

akibat penurunan kualitas, ini berarti resiko kehilangan laba bagi perusahaan.      

 Maraknya perkembangan dunia bisnis saat ini memaksa para pemilik 

perusahaan berlomba-lomba untuk memajukan usahanya,tanpa terkecuali 

usaha dalam bidang kuliner, tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangannya 

sangat pesat. Masuknya perusahaan yang berasal dari luar negeri membuat 

persaingan semakin ramai, salah satunya adalah PT. Superfood Corporation. 

Perusahaan yang juga penghasil produk makanan khususnya produk bakery 

atau roti yang berasal dari Eropa. PT. Superfood  Corporation di Indonesia itu 

sendiri berpusat di Jakarta, tetapi pada perkembangannya memiliki banyak 

anak cabang salah satunya adalah di daerah Wonosobo. Hal ini dilakukan 

untuk mempermudah dalam melakukan pengawasan dalam kegiatan proses 

produksi itu sendiri. 

 Berdasarkan uraian diatas maka penulis mamilih judul: “PERANAN 

PENGAWASAN KUALITAS PRODUK DALAM USAHA MENEKAN 

JUMLAH PRODUK RUSAK PADA PT. SUPERFOOD CORPORATION 

WONOSOBO”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

 Untuk melengkapi dan mendukung hasil yang telah baik dan agar 

permasalahan tidak meluas, maka penulis membatasi permasalahan yang akan 

dibahas pada aspek pengawasan kualitas produk tahun 2004-2007 yang 

dianggap mempunyai peranan terhadap kemampuan menekan jumlah produk 

rusak pada PT. SUPERFOOD CORPORATION WONOSOBO. 
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C. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut “Adakah peranan yang signifikan pengawasan 

kualitas produk dalam menekan jumlah produk rusak pada PT. SUPERFOOD 

CORPORATION WONOSOBO?” 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengatahui pelaksanaan pengawasan kualitas dalam menekan 

produk rusak pada PT. SUPERFOOD CORPORATION WONOSOBO. 

2. untuk mengetahui efisien biaya pengawasan kualitas produk pada          

PT. SUPERFOOD CORPORATION WONOSOBO. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat antara lain: 

1. Diharapkan dapat menjadi sarana untuk menyumbang pemikiran dalam 

pengawasan kualitas produk sehingga dapat mengurangi produk rusak dan 

dapat dijadikan sarana pertimbangan manajemen, khususnya berkaitan 

dengan kebijakan biaya efisiensi dalam pengawasan kualitas produksi. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan kualitas terhadap volume produk 

rusak. 
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F. Sistematika Penulisan  Skripsi 

BAB   I   PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB    II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan tentang penjelasan teori-teori yang berhubungan 

dengan produksi, pengawasan kualitas produk, serta efisiensi, 

biaya pengawasan kualitas, hubungan peranan pengawasan kualitas 

produk dalam menekan produk rusak, kerangka pemikiran dan 

hipotesis 

BAB   III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang pengertian metode penelitian, populasi, 

sampel, sampling, sumber data, variabel penelitian, teknik 

pengumpulan data dan teknik analisis data. 

BAB   IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan mengenai gambaran umum obyek penelitian, 

penyajian data, analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan 

hasil penelitian. 

BAB   V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 




