ABSTRAK

Pada era globalisasi ini persaingan sangatlah tajam baik itu dipasar
domestik ataupun pasar internasional. Agar dapat berkembang atau paling tidak
dapat bertahan perusahaan harus dapat menghasilkan produk dengan kualitas
yang baik. Ada beberapa aktivitas dalam menciptakan kualitas yang baik salah
satu yang terpenting adalah pengendalian kualitas.pengendalian kualitas penting
dilakukan agar produk yang dihasilkan oleh perusahaan sesuai dengan standar
yang telah ditetapkan perusahan dan standar yang telah ditetapkan oleh badan
yang berwenang.
PT. Dirgantara Indonesia ( PT. DI ) yang berlokasi di jalan Padjadjaran
Nomor 154 Bandung, Jawa Barat, merupakan perusahaan yang bergerak dalam
bidang kedirgantaraan. Penelitian yang dilakukan di PT.DI ini bertujuan untuk
mengetahui proses pelaksanaan

pengendalian kualitas yang dilakukan PT

Dirgantara Indonesia dan Untuk mengetahui masalah – masalah apa saja yang
dihadapi perusahaan dalam melakukan pengendalian kualitas dan cara
pemecahan

masalah

tersebut.

Dalam

melakukan

pengendalian

kualitas

produknya dilakukan dalam serangkaian tahapan yang dimulai sejak bahan baku
sampai produk yang berupa pesawat terbang diterima oleh konsumen.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif
dimana data-data yang dikumpulkan oleh penulis dengan cara observasi
langsung ke perusahaan, wawancara dan studi literatur pustaka, yang kemudian
dianalisis sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai pengendalian kualitas
yang dilakukan oleh perusahaan.
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa PT. Dirgantara Indonesia
melaksanakan pengendalaian kualitas melalui dua tahap umum yaitu procuring
control yang merupakan pengawasan terhadap bahan baku dan product control
yang merupakan pengendalian terhadap terhadap proses produksi dan produk
jadi perusahaan. Adapun masalah yang dihadapi oleh perusahaan adalah
masalah yang disebabkan kurangnya modal yang berakibat pada aspek
manusia, mesin / peralatan, komunikasi dan sumber referensi.
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