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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini perkembangan bisnis meningkat semakin ketat meskipun 

berada dalam kondisi perekonomian yang cenderung tidak stabil. Hal tersebut 

memberikan dampak terhadap persaingan bisnis yang semakin tinggi dan 

tajam,baik di pasar domestik maupun di pasar internasional. Setiap usaha dalam 

persaingan tinggi dituntut untuk selalu berkompetisi dengan industri lain didalam 

industri yang sejenis. Salah satu cara agar bisa memenangkan kompetisi atau 

paling tidak dapat bertahan di dalam kompetisi tersebut adalah dengan 

memberikan perhatian penuh terhadap kualitas produk yang dihasilkan oleh 

industri sehingga bisa lebih unggul dari produk yang dihasilkan oleh pesaing. 

Tujuan utama dari suatu industri pada dasarnya adalah untuk memperoleh 

laba yang optimal sesuai dengan pertumbuhan industri dalam jangka panjang. 

Namun disamping itu, tuntutan konsumen yang senantiasa berubah menuntut 

industri agar lebih fleksibel dalam memenuhi tuntutan konsumen yang dalam hal 

ini berhubungan langsung dengan seberapa baiknya kualitas produk yang diterima 

oleh konsumen. Hal ini menyebabkan industri harus dapat mempertahankan 

kualitas produk yang dihasilkanya atau bahkan lebih baik lagi. 

Kualitas dari produk yang dihasilkan oleh suatu industri ditentukan 

berdasarkan ukuran-ukuran dan karakteristik tertentu. Suatu produk dikatakan 

berkualitas baik apabila dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan atau 

dapat diterima oleh pelanggan sebagai batas spesifikasi, dan proses yang baik 

yang diberikan oleh produsen sebagai batas kontrol. 

Barang yang kualitas atau prosesnya tidak baik menurut produsen belum 

tentu ditolak oleh pelanggan, dan sebaliknya barang diluar batas kontrol produsen, 

karena merupakan barang yang rusak atau cacat tetapi oleh konsumen masih 

diterima, Sedangkan barang yang dikatakan baik oleh produsen tetapi sudah 

ditolak oleh konsumen karena di luar batas spesifikasi (Juita Alisjahbana, 2005). 
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Salah satu aktifitas dalam menciptakan kualitas agar sesuai standard 

adalah dengan menerapkan sistem pengendalian kualitas yang tepat, mempunyai 

tujuan dan tahapan yang jelas, serta memberikan inovasi dalam melakukan 

pencegahan dan penyelasaian masalah-masalah yang dihadapi industri. Kegiatan 

pengendalian kualitas dapat membantu industri mempertahankan dan 

meningkatkan kualitas produknya dengan melakukan pengendalian terhadap 

tingkat kerusakan produk (product defect) sampai tingkat kerusakan nol (zero 

defect). Oleh karenanya, kegiatan pengendalian kualitas tersebut dapat dilakukan 

mulai dari bahan baku, selama proses produksi berlangsung sampai pada produk 

akhir dan disesuaikan dengan standard yang ditetapkan. 

Namun, meskipun proses produksi telah dilaksanakan dengan baik, pada 

kenyataannya seringkali masih ditemukan ketidaksesuaian antara produk yang 

dihasilkan dengan yang diharapkan, dimana kualitas produk yang dihasilkan tidak 

sesuai dengan standar, atau dengan kata lain produk yang dihasilkan mengalami 

kerusakan/cacat produk. Hal tersebut disebabkan adanya penyimpangan-

penyimpangan dari berbagai faktor, baik yang berasal dari bahan baku, tenaga 

kerja maupun kinerja dari fasilitas-fasilitas mesin yang digunakan dalam proses 

produksi tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian serta membahas masalah tersebut yang akan dituangkan dalam skripsi 

yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Pengendalian Kualitas pada Proses 

Produksi Sepatu Di Industri Maxil Shoes Cibaduyut Bandung“ 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Maxil shoes sebagai industri pengrajin sepatu dalam setiap aktivitas 

produksinya selalu berusaha untuk menghasilkan produk yang berkualitas baik 

dengan menerapkan standar kualitas produksi dan menetapkan standar misdruk 

atau kerusakan produk sebesar 6 % dari jumlah produksi. Namun di dalam proses 

produksi masih terjadi misdruk yang melebihi batas toleransi tersebut, Oleh 

karena itu industri memerlukan pengendalian kualitas yang berguna untuk 

mengurangi atau menekan terjadinya misdruk sehingga mencapai standar kualitas 

sesuai dengan yang diharapkan. Kegiatan pengendalian kualitas dilakukan mulai 

dari penerimaan bahan baku, proses produksi sampai dengan produk akhir dan 

menekan terjadinya produk rusak. Kegiatan pengendalian kualitas tersebut dapat 

dilakukan dengan menggunakan metode pengendalian kualitas dengan alat bantu 

statistik. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, Penulis dapat 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan pengendalian kualitas sepatu di Industri Maxil 

Shoes dalam upaya menekan tingkat kerusakan produk (Misdruk). 

2. Jenis kerusakan (Misdruk) apa saja yang terjadi pada produk sepatu 

yang diproduksi oleh Industri Maxil Shoes. 

3. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kerusakan (Misdruk) pada 

produk sepatu yang diproduksi oleh Industri Maxil Shoes. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian yang dilakukan adalah untuk memperoleh data dan 

informasi untuk kemudian diolah lebih lanjut dan dianalisis yang digunakan untuk 

penyusunan skripsi sebagai salah satu persyaratan dalam menempuh Ujian Akhir 

Program S-1 pada Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis Manajemen 

Universitas Widyatama. 
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Sedangkan tujuan yang dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan pengendalian kualitas sepatu di 

Industri Maxil Shoes dalam upaya menekan tingkat kerusakan produk 

(Misdruk). 

2. Menganalisis jenis-jenis kerusakan (Misdruk) yang terjadi pada produk sepatu 

yang diproduksi oleh Industri Maxil Shoes. 

3. Mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kerusakan 

(Misdruk) pada produk sepatu yang diproduksi oleh Industri Maxil Shoes. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Industri 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan 

pemikiran yang dapat berguna terutama dalam menentukan strategi 

pengendalian kualitas yang dilakukan oleh industri di masa yang akan datang 

sebagai upaya peningkatan kualitas produksi. 

2. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan memperdalam pengetahuan 

dan pemahaman penulis mengenai pengendalian kualitas dalam proses 

produksi. Serta perbandingan antara teori- teori yang diperoleh dalam 

perkuliahan dan praktek yang sebenarnya, khususnya ilmu operasional 

menyangkut pengendalian kualitas dalam suatu industri. 

3. Bagi Pihak Lain 

Dapat digunakan untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang 

ilmu operasional dan sebagai bahan referensi untuk mengadakan penelitian 

selanjutnya mengenai judul yang diteliti. 
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1.5 Kerangka Pemikiran 

Dengan semakin berkembangnya dunia usaha di Indonesia sekarang ini, 

maka setiap industri yang ada harus dapat menciptakan keunggulan bersaing 

(competitive advantage) dari setiap produk yang mereka tawarkan. Salah satu cara 

untuk membangun keunggulan bersaing tersebut adalah dengan menciptakan 

produk yang berkualitas tinggi, sehingga dapat memberikan kepuasan dan dapat 

memenuhi keinginan dari setiap konsumen. Untuk dapat menciptakan produk 

yang berkualitas, maka industri harus melakukan pengendalian kualitas di dalam 

setiap tahapan proses produksinya agar kualitas yang melekat pada setiap produk 

dapat terus terjaga. 

Kualitas menurut American Society For Quality yang dikutip oleh Heizer 

& Render (2006:253) : 

“ Quality is the totality of features and characteristic of a product or 

service that bears on it’s ability to satisfy stated or implied need. “ 

Artinya : kualitas / mutu adalah keseluruhan corak dan karakteristik dari 

produk atau jasa yang berkemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang tampak 

jelas maupun yang tersembunyi. 

Kualitas merupakan suatu istilah relatif yang sangat bergantung pada 

situasi. Ditinjau dari pandangan konsumen, secara subjektif orang mengatakan 

kualitas adalah suatu yang cocok dengan selera (fitness for use). Produk dikatakan 

berkualitas apabila produk tersebut mempunyai kecocokan penggunaan bagi 

dirinya. Pandangan lain mengatakan kualitas adalah barang atau jasa yang dapat 

menaikkan status pemakai. Ada juga yang mengatakan barang atau jasa yang 

memberikan manfaat pada pemakai (measure of utility and usefulness). Kualitas 

barang atau jasa dapat berkenaan dengan keandalan, ketahanan, waktu yang tepat, 

penampilannya, integritasnya, atau kombinasi dari beberapa faktor tersebut. 

Uraian diatas menunjukan bahwa pengertian kualitas dapat berbeda-beda pada 

setiap orang pada waktu khusus dimana kemampuannya (availability), kinerja 

(performance), keandalan (reability), kemudahan pemeliharaan (maintability), 

dan karakteristiknya dapat diukur (Juran, 1988). 
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Pengertian pengendalian kualitas menurut Sofjan Assuari (1998:25), 

pengendalian dan pengawasan adalah: 

“Kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar kegiatan produksi dan 

operasi yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang direncanakan dan 

apabila terjadi penyimpangan, maka penyimpangan tersebut dapat 

dikoreksi sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai.” 

Sedangkan menurut Vincent Gasperz (2005:480), pengendalian adalah : 

“Control can mean an evoluation to indicate needed corrective responses, 

the act guilding, or the states of process in which the variability is atribute 

to a constant system of chance couses.” 

 

Jadi pengendalian dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk 

memantau aktivitas dan memastikan kinerja seharusnya yang dilakukan telah 

sesuai dengan yang direncanakan. 
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Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 
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1.6 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

mengajukan suatu hipotesis penelitian : “Semakin tinggi pengendalian kualitas 

pada proses produksi maka kepuasan pelanggan semakin meningkat”. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, 

penulis melakukan penelitian di Industri Sepatu Maxil Shoes yang beralamat di 

Jln. Terusan Cibaduyut Gg. Terate V no. 104 RT.06 RW.02, Desa Cangkuang 

Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. 

 Waktu penelitian yang dilakukan oleh penulis dimulai dari bulan Oktober 

sampai dengan bulan April 2015. 

 

 

 

 

 

 


