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  BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang  Masalah 

 

Kualitas suatu produk semakin memegang peran penting, seiring dengan 

tingkat persaingan yang makin ketat. Tuntutan dari pelanggan semakin tinggi, 

mereka tidak hanya menginginkan harga yang bersaing, melainkan juga kualitas 

yang tinggi. Perusahaan semakin perlu untuk berfokus pada quality management 

demi mencapai sebuah quality excellence. Meningkatnya intensitas persaingan 

yang ada saat ini menyebabkan setiap perusahaan harus selalu berusaha 

meningkatkan kualitas produk yang diunggulkan agar kepuasan konsumen dapat 

terwujud. Perusahaan dikatakan berhasil apabila perusahaan tersebut dapat 

menghasilkan  produk yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan lain yang 

bergerak pada bidang yang sama. Dengan demikian perusahaan harus tetap 

berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas agar dapat menjaga kepuasan 

konsumen.  

Studi kasus ini dilakukan diperusahaan yang bergerak di bidang pengolahan 

rangka besi untuk pembuatan kursi dari logam menjadi barang jadi menjadi kursi. 

Permintaan konsumen yang begitu banyak terhadap kursi yang dibuat di PT Citra 

Bandung Laksana menyebabkan produksi meningkat. Namun dengan 

meningkatnya permintaan tentu saja perusahaan juga harus meningkatkan 

produksinya dan  perusahaan juga harus memikirkan tentang kualitas kursi yang 

di hasilkan. 

Perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan rangka besi untuk 

pembuatan kursi dari logam menjadi kursi ini berusaha untuk memenuhi 

kebutuhan konsumennya. Dengan begitu produk yang dihasilkan  perusahaan 

sering mengalami  gagal atau  tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan 

sehingga tidak dapat dijual dengan harga yang diharapkan dan dapat 
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memperlambat jalannya proses produksi, sehingga akan menimbulkan kerugian 

apabila tidak dikendalikan. 

Perusahaan ini memiliki kapasitas produksi sebanyak 5000 kursi yang 

dihasilkan selama 1 bulan. Dari 5000 kursi terdapat 3,5% diantaranya mengalami 

kecacatan seperti terjadi penekukan pada rangka kursi yang tidak sempurna yang 

diakibatkan oleh mesin bending  yang  sudah tua ataupun Human Error serta 

terjadi kesalahan pemakaian bahan baku, dan cat yang terkelupas sehingga 

menyebabkan pemborosan biaya akibat kegagalan proses karena rangka kursi 

yang cacat akan diproses ulang dan membutuhkan sumber daya dan waktu jam 

kerja yang lebih banyak. 

Dengan mengamati permasalahan diatas, maka kegagalan proses tersebut 

perlu untuk diperbaiki termasuk faktor- faktor yang mempengaruhinya. Perbaikan 

terhadap faktor sistem, desain, produk, proses dan pelayanan pelanggan tidak 

lepas dari kebutuhan akan suatu alat yang dapat membantu perusahaan untuk 

menganalisa dan mengevaluasi proses-proses yang terjadi dalam pembuatan suatu 

produk.    

Mengatasi terjadinya penurunan kualitas maka perusahaan harus selalu 

melakukan  pengawasan terhadap produknya agar tidak terjadi penurunan 

kualitas. tools yang digunakan dalam penelitian ini adalah peta kendali np dan 

AOQ (Average Outgoing Quality).  

 

1.2.    Perumusan  Masalah  

 

Dari latar belakang yang telah dikemukakan, ada beberapa identifikasi 

masalah yang dapat dikemukakan : 

1. Bagaimana menentukan standar kendali kecacatan pada proses 

pembuatan kursi? 

2. Bagaimana menetapkan standar populasi (N) kegagalan pada proses 

pembutan produk kursi yang terdiri dari cacat penekukan tidak 

sempurna, cacat kesalahan bahan baku dan cacat cat terkelupas? 
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1.3.    Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari penelitiaan ini  yaitu : 

1. Menentukan standar kendali kecacatan pada proses pembuatan 

kursi PT Citra Bandung Laksana. 

2. Menentukan standar populasi (N) kegagalan proses secara statistik 

pada pembuatan kursi PT Citra Bandung Laksana. 

1.4    Manfaat Penelitian  

 

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah agar 

perusahaan dapat mengevaluasi kegiatan produksi. Sehingga diharapkan dapat 

menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan meningkatkan keinginan 

konsumen sehingga kebutuhannya terpenuhi.  

1.5    Lokasi 

 

Penelitian ini dilakukan di PT Bandung Citra Laksana yang sekarang 

beroperasi di Jl. Industri NO.3 Leuwigajah Cimahi Selatan 40532 

1.6     Sistematika Penulisan Laporan  

 

 Untuk memudahkan penulisan, penambahan dan pengkajiannya maka 

dalam penelitian ini akan dibuat sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis menjelaskan masalah yang akan diteliti pada 

Tugas Akhir yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, 

maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian dan lokasi. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dibahas tentang teori-teori yang digunakan untuk 

mendukung penyelesaian masalah dalam melakukan penelitian 

teori yang digunakan terdiri dari definisi kualitas, alat-alat yang 

digunakan dalam pengendalian mutu, peta kendali, rencana 

penerimaan sampel (Acceptance Sampling), penerimaan lot-demi-

lot, dengan menggunakan penarikan sampel tunggal berdasarkan 

atribut, kurva karakteristik (OC), kurva OC rencana penarikan 

sampel ideal, kepentingan yang bertentangan antara konsumen dan 

produsen dalam penyeleksian rencana-rencana penarikan sampel. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Membahas tentang metode atau cara yang digunakan  dalam  

melakukan penyelesaian  masalah serta penjelasan mengenai 

tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melakukan penelitian 

seperti uraian pemecahan masalah, identifikasi masalah, studi 

literatur, pengumpulan data, pengolahan data, analisis, kesimpulan 

dan saran. 

 

BAB IV  PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini berisi tentang hasil pengumpulan sejumlah data yang 

dibutuhkan untuk penelitian, serta langkah dalam menyelesaikan 

masalah yang terdiri dari sub bab sejarah perusahaan, struktur 

organisasi, proses produksi kursi, di PT Citra Bandung Laksana, 

komponen kursi, bahan yang dipakai dalam pembuatan kursi, 

pembuatan bagian-bagian kursi di PT Citra Bandung Laksana, 

jenis produksi kursi di PT Citra Bandung Laksana dan data produk 

yang diteliti. Kemudian untuk  pengolahan data terdiri dari peta 

kendali dan Average Outgoing Quality (AOQ) dan Acceptance 

Sampling (AC). 
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BAB V ANALISIS 

Pada bab ini dibahas tentang hasil analisis dari penelitian yang 

telah dilakukan, serta mencari kelebihan maupun kekurangan dari 

hasil penelitian yang telah dilakukan. 

BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN 

Membahas tentang kesimpulan yang dapat diambil dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan, serta saran yang bisa diberikan 

untuk dapat memperbaiki hasil penelitian yang telah dilakukan. 

 


