
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan perekonomian saat ini semakin pesat dengan diiringi 

kemajuan teknologi yang semakin canggih, menyebabkan timbulnya persaingan 

yang semakin ketat diantara perusahaan-perusahaan. Dimana setiap 

perusahaan dihadapkan pada masalah bagaimana mempertahankan roda 

usahanya dan berkembang menjadi lebih baik. Perkembangan perekonomian 

dan kemajuan teknologi ini menimbulkan peningkatan kebutuhan dan keinginan 

para konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan baik dalam 

jumlah, jenis produk dan mutu produk itu sendiri. 

Setiap perusahaan harus cermat dalam menjalankan usahanya supaya 

tidak tertinggal oleh perusahaan lain. Dalam hal ini kualitas produk yang 

dihasilkan merupakan inti kelangsungan hidup organisasi atau perusahaan. 

Suatu kelompok aktivitas yang berhasil dimulai dengan lingkungan organisasi 

yang membantu perkembangan kualitas, yang diikuti oleh pemahaman prinsip 

kualitas. Bila semua hal ini dikerjakan dengan baik, maka biasanya organisasi 

dapat memuaskan pelanggannya dan mendapatkan keunggulan bersaing. 

Untuk menghasilkan produk bermutu yang sesuai dengan keinginan 

konsumen dan standar yang telah ditetapkan, perlu adanya pengendalian mutu 

yang merupakan upaya untuk mencapai hal tersebut. Pengendalian mutu 

merupakan usaha yang harus dilakukan oleh perusahaan dengan efektif agar 

dapat menghindari terjadinya produk gagal atau produk rusak, sehingga hal 

tersebut membawa dampak yang positif bagi perusahaan karena dapat 

menghindari terjadinya pemborosan dan memberikan keuntungan bagi 

perusahaan. Pengendalian mutu merupakan alat bagi manajemen untuk 

memperbaiki mutu produk yang rusak. Dengan kata lain pengendalian mutu 

merupakan usaha untuk mempertahankan mutu dari produk yang dihasilkan. 

Mutu yang baik memegang peranan yang penting dalam mewujudkan fungsi 

sebenarnya dari suatu produk, mutu yang kurang baik atau tidak sesuai dengan 

spesifikasi produk yang ditentukan merupakan kerugian untuk perusahaan 



karena produk yang dihasilkan telah memakan biaya produksi. Didalam 

pengendalian mutu ini semua mutu produk diperiksa menurut standar dan semua 

penyimpangan-penyimpangan dicatat serta dianalisis, selanjutnya semua 

penemuan-penemuan tersebut dipergunakan sebagai umpan balik atau feed 

back untuk para pelaksana sehingga mereka dapat melakukan tindakan-tindakan 

perbaikan untuk produksi pada masa yang akan datang. 

Perusahaan harus menyadari pentingnya diterapkan pengendalian mutu 

produk dalam proses produksi, sehingga produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen yang pada 

akhirnya dapat memberikan kepuasan kapada konsumen terhadap produk yang 

dibelinya. Kepuasan yang dirasakan oleh konsumen terhadap produk tersebut 

secara tidak langsung akan memberikan kontribusi bagi perusahaan, sehingga 

dapat menjamin kelangsungan dan perkembangan perusahaan. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan  penelitian mengenai pengendalian mutu yang diterapkan oleh PT 

Catudaya Data Prakarsa dan menyajikannya kedalam Laporan Tugas Akhir 

dengan memilih judul “ANALISIS PENGENDALIAN MUTU BALLAST 

ELEKTRONIK PADA  PT CATUDAYA DATA PRAKARSA BANDUNG” . 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Pengendalian mutu merupakan hal yang terpenting bagi perusahaan, 

dimana pengendalian mutu yang baik menjadi landasan bagi perusahaan 

terhadap penyimpangan yang terjadi selama proses produksi sehingga dapat 

melakukan pencegahan dan perbaikan atas suatu produk selanjutnya. 

Untuk mengatasi hal ini maka perusahaan harus melakukan prosedur 

pengendalian mutu yang baik. Dimana pengendalian mutu dilaksanakan secara 

efektif dengan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan, walaupun kerusakan 

tidak dapat dihilangkan sama sekali. Tindak pencegahan yang dilakukan 

hanyalah mengusahakan agar jumlah kerusakan dapat ditekan seminimal 

mungkin. 

Sesuai dengan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini di 

identifikasi sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pengendalian mutu yang diterapkan di PT Catudaya 

Data Prakarsa? 



2. Masalah-masalah apa saja yang dihadapi oleh PT Catudaya Data Prakarsa 

selama pelaksanaan pengandalian mutu? 

3. Bagaimana cara mengatasi masalah-masalah yang dihadapi PT Catudaya 

Data Prakarsa selama pelaksanaan pengendalian mutu? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud penulis melakukan pengamatan terhadap pengendalian mutu 

adalah untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan tentang proses 

produksi yang dilakukan oleh PT Catudaya Data Prakarsa, karena merupakan 

unsur yang penting dalam kelancaran proses produksi. 

Sedangkan tujuannya adalah untuk: 

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan pengendalian mutu yang diterapkan di 

PT Catudaya Data Prakarsa 

2. Mengetahui masalah-masalah apa saja yang dihadapi oleh PT Catudaya 

Data Prakarsa selama pelaksanaan pengandalian mutu 

3. Mengetahui bagaimana cara mengatasi masalah-masalah yang dihadapi PT 

Catudaya Data Prakarsa selama pelaksanaan pengendalian mutu 

 

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Adapun dari hasil kerja praktek ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi pihak-pihak yang terkait diantaranya: 

1. Penulis 

Dengan adanya kerja praktek ini secara langsung penulis dapat 

mempergunakan kesempatan tersebut sebagai sarana untuk membandingkan 

antara teori-teori perkuliahan dengan praktek pada perusahaan. Dengan harapan 

hasil yang diperoleh dari kerja praktek ini dapat memberikan masukan yang 

diperoleh dari kerja praktek untuk melengkapi dan menyempurnakan kegiatan 

proses produksi Ballast Elektronik di PT Catudaya Data Prakarsa. 

 

2. Perusahaan 

Dengan adanya kerja praktek ini diharapkan dapat memberikan suatu 

informasi tambahan sebagai bahan tambahan bagi perusahaan dalam 

mengevaluasi kegiatan proses produksi dan dapat berguna bagi pihak 

perusahaan tempat dimana penulis melaksanakan kerja praktek ini. 



3. Para Pembaca 

Khususnya dalam perkembangan pengetahuan pada umumnya penulis 

mengharapkan hasil dari kerja praktek ini dapat memberikan sesuatu masukan 

yang bermanfaat bagi para pembaca dalam menambah wawasan ilmu 

pengetahuan selain itu penulis berharap hasil kerja praktek ini dapat dijadikan 

masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang dari waktu kewaktu kian 

berubah. 

 

 

1.5 Metodologi Tugas Akhir 

Metode yang akan digunakan di dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini 

adalah metode deskriptif, menurut Sumadi Suryabrata  dalam bukunya 

Metodologi Penelitian (2000;18) metode deskriptif adalah penelitian yang 

dimaksudkan untuk membuat pancandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi 

atau kejadian-kejadian, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan tentang 

peranan pengendalian mutu di PT Catudaya Data Prakarsa. 

1. Field Research (Penelitian Lapangan) 

Untuk mendapatkan semua data yang diperlukan, penulis akan melakukan 

penelitian langsung terhadap objek-objek yang akan ditelitinya dengan 

melakukan kerja praktek. Pengumpulan data akan dilakukan dengan cara: 

a. Observation (Pengamatan) 

Teknik pengumpulan data ini akan dilakukan sewaktu penulis sedang 

melakukan kerja praktek pada PT Catudaya Data Prakarsa dengan 

melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas produksi 

perusahaan tersebut. 

b. Interview (Wawancara) 

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengadakan 

pembicaraan secara langsung dengan pihak perusahaan, baik pimpinan 

yang berwenang meupun karyawan yang terlibat langsung dengan obyek 

penelitian. 

2. Library Research (Studi kepustakaan) 

Studi kepustakaan dilaksanakan dengan maksud memperoleh informasi dan 

data secara teori melalui buku-buku dan bahan-bahan tertulis yang ada 



relevansinya dengan penelitian guna memperoleh landasan dalam mengolah 

data dan menarik kesimpulan. 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek 

Lokasi yang dijadikan tempat kerja prakek oleh penulis adalah PT 

Catudaya Data Prakarsa yang beralamat di JL Sekejati No.8 Bandung. Waktu 

kerja praktek ini mulai 31 Juli 2006 sampai dengan 31 Agustus 2006. 

 


