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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sedang mengalami perkembangan 

yang baik, dan mendorong industri mulai tumbuh. Seiring dengan ketatnya 

persaingan di era globalisasi, perusahaan berlomba-lomba memasarkan 

produknya dengan kualitas produk terbaik agar menjadi market leader, baik 

dalam bentuk barang ataupun jasa. Untuk dapat mencapai semua itu tidaklah 

mudah apabila tidak disertai dengan sistem yang baik dalam perusahaan 

tersebut. Salah satu komponen utama agar produk dapat selalu mendapatkan 

kepercayaan dan menarik perhatian konsumen adalah kualitas. Kualitas adalah 

segala sesuatu yang memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan 

(Gaspersz, 2006:1). Demi menghasilkan produk yang berkualitas semua itu 

didukung dengan adanya keunggulan sistem informasi, manajemen, dan juga 

teknologi yang telah diterapkan oleh perusahaan. (Zagloel dan Nurcahyo, 

2013). 

Ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini juga terus mengalami 

perkembangan dengan pesat. Dengan perkembangan ilmu dan teknologi maka 

menciptakan kemudahan-kemudahan bagi perusahaan dalam mengetahui apa 

yang dibutuhkan customer. Dengan adanya hal ini maka setiap perusahaan 

akan berlomba-lomba agar mampu memenuhi kebutuhan customer dengan 

cepat. Seiring dengan semakin ketatnya persaingan dalam bisnis, maka 

dibutuhkan keunggulan bersaing bagi perusahaan agar bisa bertahan dalam 
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dunia bisnis. Dalam upaya memperoleh keunggulan bersaing yang salah 

satunya bisa dilakukan dengan cara fokus pada operasional perusahaan dengan 

meningkatkan kualitas produk dalam memenuhi kebutuhan customer yang bisa 

dilakukan dengan penerapan pengendalian kualitas bagi perusahaan. 

Kemajuan dan perkembangan zaman merubah cara pandang 

konsumen dalam memilih sebuah produk yang diinginkan. Kualitas menjadi 

sangat penting dalam memilih produk disamping faktor harga yang bersaing. 

Perbaikan dan peningkatan kualitas produk dengan harapan tercapainya tingkat 

cacat produk mendekati zero defect membutuhkan biaya yang tidak sedikit. 

Perbaikan kualitas dan perbaikan proses terhadap sistem produksi secara 

menyeluruh harus dilakukan jika perusahaan ingin menghasilkan produk yang 

berkualitas baik dalam waktu yang relatif singkat. Suatu perusahaan dikatakan 

berkualitas bila perusahaan tersebut mempunyai sistem produksi yang baik 

dengan proses terkendali. Melalui pengendalian kualitas (quality control) 

diharapkan bahwa perusahaan dapat meningkatkan efektifitas pengendalian 

dalam mencegah terjadinya produk cacat (defect prevention), sehingga dapat 

menekan terjadinya pemborosan dari segi material maupun tenaga kerja yang 

akhirnya dapat meningkatkan produktivitas. 

Meminimumkan cacat adalah usaha yang harus dilakukan secara 

berkesinambungan dalam hal peningkatan kualitas suatu produk. Oleh karena 

itu, sangat penting bagi perusahaan untuk menerapkan salah satu metode 

pengendalian dan peningkatan kualitas yang dapat membantu mengurangi 

cacat dalam proses produksi. Berkaitan dengan permintaan konsumen, 
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perusahaan harus berusaha mempertahankan kepercayaan pelanggan. Hal 

tersebut dapat dilakukan dengan selalu meningkatkan kualitas produk yang 

dihasilkan, walaupun harus berusaha mempertahankan kepercayaan 

pelanggan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan selalu meningkatkan kualitas 

produk yang dihasilkan, walaupun pada kenyataannya selalu ada produk yang 

tidak memenuhi spesifikasi yang diharapkan sehingga terpaksa dilakukan 

reject atau return.  

Salah satu metode yang dipakai untuk peningkatan dan pengendalian 

kualitas ialah Statistical Process Control (SPC). Metode ini merupakan salah 

satu metode yang akurat, yang mampu meminimalkan dan meniadakan cacat 

(zero defect) pada produk serta mempertahankan dan memaksimalkan 

kesuksesan suatu perusahaan. 

Pada dasarnya setiap perusahaan berusaha untuk menghasilkan 

produk dengan kualitas yang baik, namun tetap saja ketidaksesuaian dengan 

standar yang ditetapkan tetap terjadi. Peningkatan kualitas secara terus 

menerus harus dilakukan oleh perusahaan sebagai upaya untuk memuaskan 

konsumen.  

Fenomena yang terjadi mengenai kualitas produk yaitu pada Mei 

2014, Industri garmen di Indonesia diminta untuk meningkatkan kualitas 

produk mereka agar memiliki nilai tambah sebagai salah satu cara untuk 

membendung jumlah impor yang semakin banyak. Kemenperin 

memprediksikan impor produk garmen akan semakin meningkat sehingga 

dikhawatirkan akan mengganggu perkembangan industri kecil dan menengah 
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UMKM di Indonesia. Kemenperin memberikan sinyal kepada para pelaku 

usaha garmen agar mereka mampu mengikuti trend fashion yang memiliki ciri 

khas dan juga sesuai dengan selera pasar. Hal itu untuk melindungi serta 

membendung serbuan produk impor yang kecenderungannya akan meningkat. 

Dengan bergulirnya perdagangan bebas dengan China maka akan terdapat sisi 

positif dan negatifnya. Sisi positifnya yaitu produk garmen Indonesia secara 

terbuka luas memiliki akses untuk memasarkan produknya di negara China dan 

juga sebaliknya investor dari China bisa datang ke Indonesia, hal tersebut akan 

berdampak pada perluasan lapangan pekerjaan. Sedangkan sisi negatifnya 

yaitu dari ketidaksiapan pelaku usaha untuk terus berinovasi terhadap 

produknya sehingga pasar dalam negeri akan diambil alih oleh produk China 

sehingga semakin melemahkan industri kecil dan menengah yang ada di 

Indonesia. (sumber: http://beritadaerah.co.id/2014/05/22/tuntutan-kualitas-

produk-industri-garmen-indonesia/). 

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, maka peningkatan kualitas 

produksi merupakan jawabannya. Yang dimaksud dengan peningkatan kualitas 

disini bukan berarti harus menambah jumlah tenaga kerja atau mengganti 

mesin yang lama dengan yang baru, melainkan memaksimalkan kinerja 

elemen-elemen yang telah ada. Pengendalian kualitas harus dapat 

mengarahkan kepada beberapa tujuan terpadu, sehingga konsumen dapat puas 

mempergunakan produk atau jasa dari perusahaan.  

Daily Control, merupakan komponen utama Total Quality 

Management (TQM) dengan menggunakan alat bantu Statitical Process 

http://beritadaerah.co.id/2014/05/22/tuntutan-kualitas-produk-industri-garmen-indonesia/
http://beritadaerah.co.id/2014/05/22/tuntutan-kualitas-produk-industri-garmen-indonesia/
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Control yang dimaksud disini adalah pengendalian mutu produk selama masih 

ada dalam proses. Dalam mengadakan pengendalian mutu tersebut dapat 

digambarkan batas atas (Upper Control Limit) dan batas bawah (Lower Control 

Limit) beserta garis tengahnya (Central Line). Pengendalian mutu proses 

statistik meliputi pengendalian mutu proses untuk data variable dan 

pengendalian mutu proses untuk data atribut. Metode Statitical Process 

Control digunakan untuk mengukur kualitas produk sehingga diharapkan dapat 

mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk di masa sekarang dan 

yang akan datang. 

Sangat disadari bahwa pengendalian kualitas sangat berpengaruh 

terhadap berjalannya suatu proses produksi dalam mengawasi kecacatan 

produk yang terjadi, sehingga membuat adanya penurunan dari nilai produk 

yang telah diproduksi dan membuat kerugian perusahaan.  

Dengan demikian, perusahaan dapat memperbaiki permasalahan yang 

terjadi selama proses produksinya berlangsung serta dapat menekan dan 

menghindari produk yang tidak memenuhi standar perusahaan seminimal 

mungkin. Sehingga loyalitas para pelanggan tetap terjaga dan dapat mencapai 

tujuan yang diinginkan yaitu standar mutu yang baik serta memperoleh laba 

maksimal. 

PT. Apollo Utama merupakan perusahaan yang bergerak dalam 

bidang industri tekstil dengan memproduksi berbagai jenis benang diantaranya 

adalah Polyester, Cotton dan Rayon. Dalam proses produksinya ada beberapa 

tahap yaitu Blowing, Carding, Drawing, Simplex, Spinning, dan Winding. Pada 
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produksi bulan Februari 2016 perusahaan memiliki masalah cacat produk 

sebesar 20% - 24% dalam berbagai aspek. Kondisi inilah yang menarik 

perhatian penulis untuk mengadakan suatu penelitian tentang pengendalian 

kualitas dalam upaya mengurangi tingkat kecacatan produk pada PT. Apollo 

Utama. 

Berdasarkan latar belakang di atas dan melihat pentingnya 

pengendalian kualitas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Studi Pengendalian Kualitas Produk Benang Pada 

Proses Spinning Dalam Upaya Mengurangi Tingkat Kecacatan produk 

(Studi Kasus Pada PT. Apollo Utama bandung)”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka masalah 

yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan pengendalian kualitas PT. Apollo Utama? 

2. Jenis-jenis kecacatan apa saja yang terjadi pada produk yang di produksi 

PT. Apollo Utama? 

3. Bagaimana menentukan jenis cacat produk yang paling dominan pada 

produk yang di produksi PT. Apollo Utama? 

4. Bagaimana solusi untuk mengendalikan kecacatan produk yang diproduksi 

oleh PT. Apollo Utama? 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk 

mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi 
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sebagai salah satu syarat dalam menempuh gelar Sarjana (S1) pada Jurusan 

Manajemen Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sesuai dengan 

masalah penelitian yang telah diuraikan diatas adalah untuk: 

1. Mengamati bagaimana pelaksanaan pengendalian kualitas PT. Apollo 

Utama  

2. Mengamati jenis-jenis kecacatan produk yang di produksi PT. Apollo 

Utama  

3. Menentukan jenis cacat produk yang paling dominan pada produk yang di 

produksi PT. Apollo Utama 

4. Untuk memberikan solusi dalam menghadapi masalah yang terjadi pada 

produk yang diproduksi oleh PT. Apollo Utama 

1.4 Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk : 

1. Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi 

penulis mengenai pengendalian kualitas produk untuk mengurangi 

kecacatan produk dengan menerapkan teori-teori yang penulis peroleh 

selama dibangku kuliah dan membandingkannya dengan kenyataan yang 

terjadi, serta melatih kemampuan dan berpikir sistemastis. 
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2. Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang dapat dimanfaatkan 

oleh perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan 

operasional perusahaan dalam pelaksanaan pengendalian kualitas sehingga 

perusahaan dapat malakukan pengendalian kualitas yang sesuai agar dapat 

menghasilkan produk yang berkualitas sesuai dengan spesifikasi. 

3. Pembaca  

Hasil penelitian ini  diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan bagi 

para pembaca serta dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya. 

1.5 Metode Penelitian 

 Dalam penelitian ini yang digunakan penulis adalah metode deskriptif. 

Metode deskriptif yaitu suatu metode yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran 

mengenai suatu objek atau untuk menggambarkan keadaan perusahaan berdasarkan 

faktor-faktor yang tampak pada situasi yang dihadapi. Dilakukan untuk mengetahui 

dan mampu menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam satu variabel. 

 Menurut Arikunto (2013:3), pengertian metode deskriptif adalah sebagai 

berikut : 

 “Penelitian yang dimaksudkan untuk menyelididki keadaan, kondisi 

atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan 

dalam bentuk laporan penelitian.” 

 Berdasarkan pengertian diatas metode deskriptif dilakukan untuk 

mempelajari dan menjelaskan karakteristik objek tertentu. Tujuan dari metode 

deskriptif ini adalah untuk menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan 

fenomena perhatian dari berbagai perspektif. 
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Untuk memperoleh informasi dalam penyusunan ini diperlukan berbagai 

data, yaitu : 

1. Data primer, data yang diperoleh dari studi lapangan dan studi literatur yang 

berhubungan dengan pengendalian kualitas suatu perusahaan. 

2. Data sekunder, data yang diperoleh dari studi literatur dan dimaksudkan 

untuk mendukung kebenaran data primer. 

 Adapun pengumpulan data untuk memperoleh data diatas yang diperlukan 

sebagai bahan penelitian skripsi. Penulis melakukan langkah-langkah berikut ini : 

a. Studi lapangan (field research), untuk memperoleh data primer, yaitu 

peninjauan yang dilaksanakan dengan mengadakan peninjauan langsung ke 

tempat terdapatnya masalah, hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang 

akurat dan relevan. Studi lapangan terdiri dari : 

a) Wawancara (interview) yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan 

mengadakan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang 

berwenang dan bertanggungjawab untuk memberikan data dan 

keterangan yang lainnya. 

b) Observasi, yaitu dengan cara mengadakan pengamatan langsung 

didaerah penelitian yang berhungan dengan data yang diperlukan. 

b. Studi kepustakaan (library research), untuk memperoleh data sekunder yang 

akan digunakan sebagai dasar pembahasan, yaitu dengan mempelajari 

literatur baik melalui buku, majalah, jurnal, maupun bahan-bahan yang 

penulis peroleh selama perkuliahan yang berkaitan dengan masalah yang ada 

guna melengkapi data yang diperoleh dari pengamatan secara langsung. 
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1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di PT. Apollo Utama yang merupakan 

perusahaan penghasil jenis-jenis benang yang berlokasi di jalan Raya 

Rancaekek No. 389, Desa Solokan Jeruk, Majalaya, Jawa Barat. Waktu 

penelitian pada bulan Februari sampai April 2016. 
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1.7  Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan 

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, serta lokasi dan waktu penelitian. 

Bab II Tinjauan Pustaka 

Berisi landasan teori yang berhubungan dengan penelitian dan menunjang 

penelitian, kerangka pemikiran menggambarkan pola fikir dan sitematika 

pelaksanaan penelitian serta metode penelitian dalam pelaksanaan penelitian 

ini. 

Bab III Objek dan Metode Penelitian 

Berisi penjelasan mengenai sejarah perusahan dan bagaimana penelitian ini 

dilaksanakan secara operasional. Dalam penelitian ini diuraikan mengenai 

penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta 

metode studi data yang menjelaskan metode studi data dan mekanisme alat yang 

digunakan dalam penelitian. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berisi gambaran atau deskripsi objek yang diteliti, studi data yang diperoleh dan 

pembahasan tentang hasil pengolahan data. 

Bab V Kesimpulan dan Saran 

Berisi kesimpulan tentang studi data dan pembahasan serta saran yang dapat 

diberikan kepada pembaca dan perusahaan. 

 


