
INTISARI 
 
 

 Kualitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan merupakan inti dari 
kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Kualitas ini bukan ditentukan oleh 
perusahaan melainkan oleh konsumen selaku pemakai akhir. Jika perusahaan 
dapat memenuhi kebutuhan konsumennya, maka mereka akan dapat bersaing 
dalam pangsa pasar dan dapat melanjutkan kelangsungan hidup sampai masa 
yang akan dating. Untuk itu diperlukan adanya pengendalian mutu yang 
dilaksanakan secara efektif sehingga jumlah produk cacat dapat lebih ditekan 
lagi serta dapat dicari penyebab utama kecacatan tersebut yang dapat berasal 
dari berbagai faktor.  
 Dalam Laporan Tugas Akhir ini penulis memilih perusahaan power sistem  
yatu PT Catudaya Data Prakarsa yang memproduksi peralatan power sistem, 
khusunya paralatan elektronik dan kontrol dan berlokasi di Jl. Sekejati No 8 
Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur 
pengendalian mutu yang telah ada, apakah semuanya berjalan dengan baik, 
juga mengetahui penyebab-penyebab kegagalan yang terjadi di PT Catudaya 
Data Prakarsa. 

Metode kerja praktik yang digunakan penulis yaitu penelitian lapangan 
(field research) dan penelitian ke perpustakaan (library research). Data-data yang 
diperoleh dianalisis lalu dituangkan dalam bentuk laporan. 
 Sistem pengendalian mutu yang dilakukan oleh perusahaan dimulai dari 
pengendalian terhadap bahan baku, pengendalian terhadap proses produksi, 
dan pengendalian terhadap hasil produksi. Hal ini berarti perusahaan melakukan 
system pengendalian secara terus menerus dari mulai tahap awal sampai 
dengan tahap akhir. Selain itu terdapat tiga kegiatan pengetesan terhadap 
produk yang telah jadi yaitu : First Series Tests, Series Tests, Factory 
Acceptance Tests. Selain pengetesan dan inspeksi PT Catudaya Data Prakarsa 
menjaga kualitas mutu melalui cara servis purna jual. Tujuan dari 
dilaksanakannya pengendalian mutu yang dilakukan oleh perusahaan adalah 
untuk mengetahui secara dini berbagai faktor yang dapat menyebabkan berbagai 
jenis kegagalan yang sering terjadi terhadap produk yang dihasilkan perusahaan, 
jenis-jenis kegagalan tersebut antara lain    

1. kesalahan pemasangan komponenresistor. 
2. kesalahan pemasangan komponen dioda. 
3. Pemasangan komponen IC terbalik. 

Dari keempat jenis cacat tersebut termasuk cacat atribut yaitu menggolongkan 
barang baik atau cacat. 

Secara umum hal-hal yang harus dilakukan dalam menyelasaikan 
masalah-masalah dalam produksi Ballast Elektronik dalam rangka pengandalian 
kualitas yang baik adalah: Meningkatkan training Karyawan karena sebab-sebab 
kegagalan sebagian besar disebabkan oleh faktor manusia, menyediakan Bahan 
baku yang berkualitas baik dan tepat waktu, memperbaiki prosedur 
pendokumentasian menjadi lebih baik lagi, Peralatan harus selalu siap dan tetap 
terpelihara.  

 

 


