
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan dapat dipandang sebagai sistem yang memproses masukan 

(input) untuk menghasilkan keluaran (output). Perusahaan mengolah masukan 

berupa sumber ekonomi yang nilainya lebih tinggi dari pada nilai masukan 

yang dikorbankan untuk menghasilkan keluaran tersebut. Pada umumnya 

perusahaan mempunyai tujuan utama memperoleh keuntungan dari usaha 

yang dijalankan serta berusaha mempertahankan dan mengembangkan 

kelangsungan hidup dari usaha itu sendiri. 

Dalam perkembangan suatu peruahaan, baik perusahaan tersebut jika 

ditinjau dari segi besar kecilnya skala usaha, merupakan perusahaan berskala 

kecil, menengah maupun besar, maka persoalan kualitas produk atau jasa 

perusahaan yang bersangkutan akan ikut menentukan pesat atau tidaknya 

perkembangan perusahaan tersebut. Bahkan di dalam situasi pemasaran 

persaingan yang semakin ketat, peranan kualitas produk perusahaan akan 

semakin besar di dalam kaitannya dengan perkembangan perusahaan. Kualitas 

output, baik produk atau jasa, dari suatu perusahaantidak dapat diabaikan 

apabila perusahaan yang bersangkutan menginginkan terdapatnya 

perkembangan yang positif pada tahun-tahun yang akan datang. 

Perusahaan yang berproduksi tanpa memperhatikan kualitas produk 

atau jasa perusahaan sama saja dengan menghilangkan harapan masa depan 

perusahaan tersebut. Perusahaan yang tidak memperhatikan kualitas dari 



outputnya akan menemukan kesulitan dalam pemasaran karena akan bersaing 

dengan produk-produk yang sama dari perusahaan lain, atau jasa yang sama 

dari perusahaan lain pula dengan kualitas produk atau jasa yang lebih baik. 

Peruahaan Kondang Murah sebagai produsen plastik menyadari akan 

pentingnya kualitas dari produk yang dihasilkannya, mengingat semakin 

banyaknya industri plastik yang berkembang dan berkeinginan perusahaan 

tersebut untuk memenuhi selera konsumen. Hal inilah yang menjadi latar 

belakang mengapa perusahaan plastik Kondang Murah melakukan 

pengendalian kualitas terhadap produksinya. 

Pengendalian kualitas merupakan suatu aktivitas (manajemen 

perusahaan) untuk menjaga dan mengarahkan agar kualitas produk dan jasa 

perusahaan dengan dipertahankan sebagaimana yang telah direncanakan 

sehingga yang menjadi persoalan dalam pengendalian kualitas adalah 

bagaimana menjaga dan mengarahkan produk agar sesuai dengan standar yang 

telah ditetapkan. Keadaan ini tidak menutup kemungkinan akan terdapatnya 

perubahan standar kualitas dalam perusahaan. 

Seringkali terjadi manajemen suatu perusahaan menganggap standar 

kualitas perlu ditingkatkan untuk lebih menarik konsumen atau agar 

konsumen tidak berpaling pada produk perusahaan lain. Dalam berproduksi 

setiap perusahaan telah menetapkan standar kualitas tertentu. Namun masih 

sering dijumpai adanya produk akhir yang rusak atau cacat karena meskipun 

bahan baku dan proses produksi sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya 



bukan merupakan jaminan terjadinya kegagalan atau kekurangan dalam proses 

produksi selalu ada. 

Demikian halnya dengan pabrik plastik Kondang Murah dalam 

memproduksi barang-barang dari plastik sering dihasilkan produk yang rusak 

atau cacat. Untuk mengetahui produk rusak atau cacat tersebut dilakukan 

dengan mengadakan pemeriksaan menyeluruh terhadap produk yang 

dihasilkan dengan cara memisahkan produk yang memenuhi standar dan yang 

tidak memenuhi standar. 

Biasanya perusahaan dalam menjalankan pengendalian kualitas produk 

akhir telah menentukan besarnya produk rusak yang boleh terjadi. Besarnya 

produk rusak yang boleh terjadi dinyatakan dalam suatu proporsi, yaitu 

perbandingan jumlah produk rusak dengan jumlah produk yang dihasilkan 

pada waktu tertentu. Besarnya proporsi produk rusak yang boleh terjadi oleh 

suatu perusahaan dijadikan standar dalam melaksanakan pengendalian kualitas 

terhadap produk akhirnya. Dalam hal ini perusahaan plastik Kondang Murah 

telah menetapkan standar kerusakan produk sebesar sembilan persen. Sesuai 

dengan standar kerusakan tersebut proporsi produk rusak perbulan dari bulan 

Januari sampai September masih berada di atas standar. 

Berdasarkan pernyataan di atas, penulis tertarik untuk mengambil 

judul skripsi “Analisa Pengendalian Kualitas Dalam Rangka Mengurangi 

Produk Rusak pada Perusahaan Plastik Kondang Murah Solo”. 



B. Perumusan Masalah 

Menghadapi permintaan konsumen yang bermacam-macam serta 

semakin banyaknya pesaing dengan produk yang sejenis, maka perusahaan 

plastik Kondang Murah perlu memperhatikan masalah kualitas produk yang 

dihasilkan agar kepuasan konsumen terpenuhi. Dari latar belakang di atas, 

maka masalah dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah produk rusak yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan perusahaan? 

2. Faktor apa yang banyak menyebabkan produk rusak? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui produk rusak yang dihasilkan sesuai dengan standar 

yang ditetapkan perusahaan atau tidak. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang banyak menyebabkan produk rusak. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain: 

1. Sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kebijakan pengendalian 

kualitas yang dijalankan perusahaan , serta sebagai bahan masukan dalam 

pengambilan keputusan mengenai kualitas produksi pada waktu yang akan 

datang. 



2. Sebagai tambahan penerapan teori dalam dunia berbisnis yang 

sesungguhnya, sehingga dapat digunakan sebagai bahan bacaan para 

mahasiswa atau pihak lain yang membutuhkan untuk membandingkan 

teori dengan prakteknya. 

E. Sistematika Skripsi 

Untuk memperjelas dan mempermudah gambaran yang menyeluruh 

mengenai hal-hal yang akan dibahas dalam skripsi ini maka sistematika skripsi 

disusun sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan 

 Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

skripsi. 

Bab II Tinjauan Pustaka 

 Dalam bab ini diuraikan tentang pengertian pengendalian kualitas, 

tujuan pengendalian kualitas, ruang lingkup pengendalian kualitas, 

pendekatan dalam melaksanakan pengendalian kualitas, perencanaan 

standar kualitas, teknik pengendalian kualitas statistik, penelitian 

terdahulu. 

Bab III Metode Penelitian 

 Dalam bab ini meliputi kerangka pemikiran, hipotesis, data dan 

sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data. 



Bab IV Pelaksanaan dan Hasil Penelitian 

 Bab ini berisi tentang gambaran umum perusahaan (sejarah dan 

perkembangan perusahaan, struktur organisasi perusahaan, proses 

dan hasil produksi, tenaga kerja), analisis data dan hasilnya. 

Bab V Penutup 

 Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. 


