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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pada saat ini dengan berkembangnya dunia usaha baik di bidang 

perdagangan, manufaktur atau industri, maupun jasa serta didukung oleh 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat meningkatkan jumlah 

penawaran terhadap suatu produk dan jasa. Hal inilah yang dapat menyebabkan 

persaingan yang semakin meningkat dan ketat antara produsen. 

Kualitas dari suatu produk memegang peranan yang sangat penting dalam 

mewujudkan fungsi sebenarnya dari suatu produk. Kualitas yang baik dapat 

diperoleh dengan pengendalian kualitas mulai dari proses pembelian dan 

penerimaan bahan baku sampai menjadi produk akhir yang siap untuk dijual. 

Pengendalian kualitas meliputi antara lain hal – hal sebagai berikut : 

1. Menetapkan standar produk 

2. Mencapai standar yang telah ditetapkan 

3. Mengevaluasi kualitas produk 

4. Meningkatkan atau memperbaiki kualitas 

5. Pemeliharaan kualitas 

Ketidak sempurnaan dari suatu produk memang tidak dapat dihindari, 

namun dengan dilakukannya pengengendalian mutu, ketidak sempurnaan tersebut 

dapat ditekan sehingga produk sesuai dengan yang direncanakan. Jadi dalam 

pengendalian mutu ditekankan pada pencegahan kecacatan produk dan 

memperkecil presentase kecacatan. Hal tersebut memungkinkan jika pengendalian 

mutu  diutamakan  pada  setiap  langkah  dalam  proses  produksi.  Tidak  hanya 

mencari cacat dan kerusakan untuk kemudian diperbaiki, tetapi juga dengan 

mencari atau menentukan penyebab yang menimbulkan kecacatan dan kerusakan 

tersebut. 

Pengendalian kualitas menjadi suatu kegiatan penting yang harus dilakukan 

oleh setiap perusahaan. Dengan melakukan pengendalian kualitas yang baik, 

perusahaan dapat menghasilkan produk yang sesuai kebutuhan dan keinginan 
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konsumen, sesuai dengan spesifikasi produk yang telah ditetapkan, dan dapat 

mengurangi tingkat kegagalan dalam proses produksi yang dapat meningkatkan 

efisiensi usaha. 

 Usaha clothing Vocuz Evolute merupakan usaha yang berdiri sejak tahun 

2003 yang bertempat di JL. Geusan Ulun No. 1 Bandung, produk yang dihasilkan 

adalah berupa : baju, sweater, kaos, tas, dan celana. Vocuz Evolute tidak memiliki 

cabang, hanya memiliki satu buah tokok saja. 

 Vocuz Evolute melakukan pengembangan produk karena melihat 

permintaan atau pangsa pasar yang berbeda-beda keinginannya. Vocuz Evolute 

berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan 

semaksimal mungkin yaitu dengan memproduksi produknya dengan khas 

tersendiri, kuantiti yang terbatas serta mengembangkan produknya supaya 

mempunyai keunggulan tersendiri hinnga dapat memenangkan persaingan. 

 Dari produk yang dihasilkan oleh Vocuz Evolute ditemukan beberapa 

produk-produk yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh 

pemilik. Untuk melaksanakan pengendalian mutu, terlebih dahulu kita perlu 

memahami beberapa tahap dalam pengendalian mutu itu sendiri, pengendalian 

mutu itu sendiri meliputi pemeriksaan mutu bahan baku, mutu bahan dalam proses, 

dan mutu produk jadi. 

 Adapun standar yang telah ditentukan oleh pemilik dari Vocuz Evolute 

tersebut antara lain sebagai berikut : 

1. Menggunakan size lokal 

2. Memakai jenis bahan kain 30s combed 

3. Menggunakan desain sendiri 

Walaupun standar produksi telah ditetapkan oleh pemilik usaha, namun 

kesalahan dalam proses produksi kerap terjadi, sehingga mutu produk tidak sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan. Macam-macam cacat yang terjadi di Vocuz 

Evolute adalah sebagai berikut : 

1. Robek 

2. Terkena corak tinta atau luntur 

3. Penempatan logo yang salah 



3 
 

 
 

Apabila tejadi kegagalan produk, maka perusahaan tidak dapat mejual 

produk tersebut kepada konsumen, sehingga target yang telah ditentukan tidak 

tercapai dan mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian. 

 Kesalahan yang terjadi tersebut dapat ditekan seminimal mungkin dengan 

melakukan aktivitas pengendalian mutu secara benar dan baik, sehingga tidak akan 

terjadi hal yang tidak di inginkan. Untuk melaksanakan pengendalian mutu, 

terlebih dahulu kita perlu memahami beberapa tahap dalam pengendalian mutu. 

Pemeriksaan mutu bahan baku, mutu bahan dalam proses, dan mutu produk jadi. 

Pemeriksaan yang dilakukan tersebut memberikan gambara apakah proses 

produksi berjalan seperti yang telah ditetapkan atau tidak. Melakukan ananalisis 

fakta untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi. 

Apabila terjadi penyimpangan, harus segera dilakukan koreksi agar produk yang 

dihasilkan memenuhi standar yang direncanakan. 

 Untuk memperjelas masalah yang dihadapi, peneliti mengemukakan data 

pada table 1.1 dari perusahaan sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Rekapitulasi Jumlah Produk yang di Inspeksi dan Cacat Pada Clothing 

Vocuz Evolute pada Tahun 2014-2015 

 

Sumber : Wawancara dengan pemilik Vocuz Evolute Randi Tulsa pada tahun 2015 

Bulan

Jumlah produk 

yang diperiksa 

(pieces)

Jumlah 

produk cacat 

(pieces)

Presentasi 

produk 

gagal (%)

September 200 6 3

Oktober 200 9 4.5

November 200 13 6.5

Desember 200 11 5.5

Januari 200 9 4.5

Februari 200 5 2.5

Maret 200 5 2.5

April 200 3 1.5

Mei 200 10 5

Juni 200 12 6

Juli 200 8 4

Agustus 200 11 5.5

Total 2400 102 51
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Berdasarkan data yang telah diperoleh, maka ditemukan adanya 

permasalahan kecacatan dalam produk, permasalahan tersebut adalah sebagai 

berikut :  

1. Alat sablon tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh pemilik 

usaha. 

Contohnya :  Terdapat noda, diakibatkan karena kelunturan dari kain, dan 

juga dari alat sablon baju tersebut. 

2. Ketelitian dari SDM kurang, sehingga menyebabkan produk tersebut 

mengalami kecacatan. 

Contohnya : pada saat menyimpan produk terkena benda tajam yang 

mengakibatkan menjadi sobek. 

Peneliti melihat banyak sekali mendapatkan kesalahan hampir di setiap 

proses produksi yang dilakukan oleh pegawai yang ada di Vocuz Evolute sehinnga 

perusahaan mengalami penurunan kuantiti dan produk tersebut tidak dapat dijual 

ke konsumen karena terdapat kecacatan produk. 

Dampak dari adanya kecacatan yang terjadi maka pihak dari vocuz evolute 

mengalami kerugian karena tidak dapat menjual produk cacat tersebut dan tidak 

dapat mendaur ulang kecacatan dari produk tersebut atau memperbaiki kecacatan 

sehingga dapat menuruni penjualan. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: “Analisis Pengendalian Kualitas 

Dalam Upaya Mengurangi Tingkat Kegagalan Produk Pada usaha Clothing 

Vocuz Evolute Bandung“. 

 

1.2 Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah 

Dalam suatu perusahaan kegiatan produksi merupakan kegiatan yang sangat 

penting dan perlu mendapatkan perhatian karena kegiatan produksi merupakan 

kegiatan yang sangat penting untuk mencapai tujuan perusahaan dan pencapaian 

standar kualitas yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pengendalian kualitas 

dilakukan sebelum proses produksi berlangsung, samapi proses produksi 

berlangsung. Dengan demilian apabila terjadi penyimpangan, maka harus segera 
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melakukan tindakan penanggulangan untuk melakukan perbaikan agar proses 

produksi tidak terhenti. 

Berdasarkan uraian tersebu, maka dapat di definisikan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan pengendalian kualitas di usaha Clothing Vocuz 

Evolute? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kegagalan produk di Vocuz 

Evolute? 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas, maka 

penelitian memiliki tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengendalian kualitas pada  

Vocuz Evolute 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya 

kegagalan produk 

 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kajian ilmu untuk 

memahami aplikasi teori-teori produksi, khususnya mengenai pengendalian 

kualitas suatu produk. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dipergunakan oleh 

para akademisi sebagai referensi perpustakaan. 

2. Kegunaan Praktis 

Dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan dapat berguna bagi: 

a. Pihak perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan oleh perusahaan dalam 

hal pengawasan kualitas pada proses produksi untuk kemajuan perusahaan. 

b. Pihak peneliti 
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Peneliti dapat mempelajari lebih dalam mengenai manajemen operasi dan 

produksi, khususnya dalam masalah pengawasan kualitas. Sebagaimana teori 

yang   dipelajari dapat  mendukung  dan  mengetahui  penerapan  dalam 

prakteknya. 

c. Pihak lain 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan 

pengetahuan. Serta dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian dalam 

bidang produksi, khususnya mengenai peranan pengawasan kualitas dalam 

mempertahankan kualitas produk. 

 

1.4 Metode Penelitian 

1.4.1 Metode Penelitian Deskriptif 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 

metode deskriptif, menurut Sugiyono (2013:3), pengertian mengenai metode 

deskriptif yaitu : 

 “Penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi 

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

bentuk laporan penelitian” 

 

1.4.2 Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu : 

1. Data Primer 

Merupakan data yang diperoleh secara langsung pada Vocuz Evolute berupa 

data-data mentah yang harus diolah. 

Ada pun cara pengumpulan data ini adalah sebagai berikut : 

A. Wawancara 

Penulis mengadakan wawancara langsung dengan karyawan  dan pemilik di 

Vocuz Evolute yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini. Sehingga data yang didapat di instansi tersebut berupa data : sejarah 

perusahaan  beserta struktur organisasinya, dan pembagian tugas masing-masing, 

dan lain-lain. 
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B. Observasi  

Penulis melakukan observasi secara lansungke tempatnya untuk mendapatkan 

data yang dibutuhkan. 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder berupa data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa 

publikasi atau data yang sudah dikumpulkan oleh pihak atau instansi lain. Adapun 

metode pengumpulan data sekunder yang dilakukan penulis adalah berupa studi 

kepustakaan yang dipelajari buku-buku literature, artikel serta catatan kuliah untuk 

mendapatkan teori yang diperlukan  dan juga menggunakan dokumen dokumen 

perusahaan yang dibutuhkan 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti berada di jalan geusan 

ulun no. 1 Bandung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.2 

Waktu Penelitian 
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Kegiatan 

Bulan 

I II III 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Prediksi Data √             

Pemilihan Judul dan Pengumpulan 

Data 

 √            

Pengajuan Proposal   √           

Proposal acc dan melanjutkan bab !   √ √          

Revisi Bab I melanjutkan bab  2    √ √         

Bimbingan dan revisi bab 2      √ √       

Melanjutkan Bab 2 dan mencari teori 

minimal 3 dan menyimpulkan nya 

      √ √      

Bab 3 metode dan Objek penelitian        √ √     

Revisi Bab 3          √    

Melanjutkan Bab 4 mengolah data          √ √   

Revisi Bab 4 melanjutkan bab 5            √  

Bab 5 kesimpulan             √ 

Sidang             √ 

 

  

 

 


