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ABSTRAKSI 

 

 

Lya Yhusiana, 2009, Penerapan Statistical Quality Control Bagi Usaha Kecil 

Menengah (UKM) Pada Perusahaan Percetakan dan Sablon UD. Mulya Lestari 

Jombang, Sripsi, Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 

Malang, Dosen Pembimbing Prof.Dr. Djumilah Zain, SE. 

 

Kata Kunci : Quality Control, Statistical Quality Control  

 

Perusahaan percetakan dan sablon UD. Mulya Lestari jenis UKM dalam 

bidang percetakan dan sablon, yang memproduksi barang dengan tingkat volume 

yang rendah hingga sedang, serta memiliki variasi produk yang tinggi, sering 

dijumpai kesalahan dalam proses produksi atau juga pada produk akhir. UD. 

Mulya Lestari memiliki beberapa divisi produksi yaitu divisi sablon, computer 

bordir dan printing, setiap divisi memiliki tingkat kerusakan produk yang 

bervariasi sehingga perlunya pengendalian  kualitas.   

Pengendalian kualitas (Quality Control) dengan menggunakan suatu 

teknik pengendalian kualitas yang di sebut Metode Statistical Quality Control 

(SQC). Metode SQC yang tidak hanya mengumpulkan tetapi juga menganalisa 

serta menginterpretasikan data-data yang berhubungan dengan aktivitas yang 

dilakukan untuk mengendalikan barang rusak.  

Hasil analisa melalui teknik kualitatif dan kuantitatif pada pengendalian 

kualitas menunjukkan kecenderungan kerusakan poduk disebabkan karena kurang 

pengawasan terhadap kualitas dari awal proses berupa bahan baku, hingga 

menjadi barang jadi sebagai output produksi.  Kesalahan dalam proses produksi 

tidak hanya dapat menurunkan kualitas tetapi juga meningkatkan biaya produksi 

dan memperpanjang waktu penyerahan produk kepada konsumen. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.   Latar Belakang Penelitian 

Dewasa ini pertumbuhan dunia industri semakin meningkat, sehingga 

menciptakan persaingan yang semakin tinggi.  Setiap perusahaan dituntut untuk 

memiliki keunggulan bersaing agar mendapatkan target pasar yang dituju.  

Beranekaragam jenis produk yang ditawarkan kepada konsumen memiliki 

karakter yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, serta 

dapat menciptakan kepuasan konsumen.  Kualitas yang ditentukan oleh produsen 

mengacu pada pelanggan atau konsumen, sehingga para produsen dalam 

melakukuan proses produksi akan didasarkan pada standar kualitas tertentu yang 

sesuai dengan keinginan  konsumen dan target pasar. 

 Pada perkembangannya konsumen mulai memahami dan mempertimbangkan 

kualitas produk sebagai alasan untuk  membeli atau memanfaatkan  sebuah 

produk, sehingga kualitas menjadi salah satu strategi bersaing yang diambil oleh 

banyak produsen. Strategi yang digunakan perusaahaan lewat kualitas dapat 

membantu perusahaan memperbaiki proses operasi, sehingga kualitas dapat 

memberikan keuntungan bagi perusahaan.  

Kualitas memiliki pengaruh bagi perusahaan terkait dengan reputasi 

perusahaan. Produk yang berkualitas akan menciptakan persepsi konsumen yang 

baik terhadap produk tersebut, sebaliknya produk dengan kualitas yang buruk 

akan menciptakan citra yang buruk terhadap keandalan produk.  Keterkaitan 
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kualitas dalam segi biaya, adalah  buruknya  kualitas mengakibatkan adanya 

produk cacat yang dapat meningkatkan biaya rework (pengerjaan ulang) dan juga 

biaya garansi yang diberikan kepada konsumen.  

Menciptakan kualitas merupakan proses bagi perusahaan untuk dapat 

menciptakan produk yang selalu baik. Proses operasi  yang dijalankan di dalam 

perusahaan untuk mendapatkan sebuah kualitas merupakan serangkaian proses 

produksi.  Sebuah kualitas dalam suatu produk tidak datang hanya melalui sistem 

produksi tetapi produk yang berkualitas dapat diciptakan melalui proses secara 

menyeluruh yang terkait dalam manajemen sebuah perusahaan.  Pengertian 

tradisional tentang konsep kualitas hanya berfokus kepada aktivitas inspeksi untuk 

mencegah lolosnya produk-produk cacat ke tangan pelanggan.  Namun bagi 

pandangan kualitas secara modern, kualitas yang di kendalikan pada saat produk 

telah siap ditawarkan ke konsumen tidak akan memberikan manfaat bagi 

perusahaan.  Konsep kualitas yang dapat memberikan manfaat adalah kualitas 

yang dijalankan berawal dari input berupa bahan baku yang disediakan oleh para 

pemasok, pada proses serta produk akhir yaitu output produksi yang siap 

ditawarkan kepada konsumen. Kualitas yang dikendalikan dirancang sesuai 

dengan perencanaan dan sasaran perusahaan untuk mencegah terjadinya 

kerusakan  

Pengendalian kualitas (Quality Control) pada awalnya diterapkan pada 

beberapa aspek yang dianggap penting dalam proses produksi yang meliputi 

bahan baku, jam kerja yang digunakan untuk pengerjaan ulang dan perbaikan, 

pemrosesan keluhan dan kerugian finansial akibat produk yang rusak. Kegiatan 
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Quality Control tersebut bertujuan untuk memastikan apakah kebijaksanaan 

dalam hal mutu (standar) dapat tercermin dalam hasil akhir sehingga dapat 

mempertahankan kualitas barang yang dihasilkan agar sesuai dengan spesifikasi 

produk yang telah ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan manajemen perusahaan.  

Namun Quality Control yang dilakukan hanya pada beberapa aspek tidak dapat 

memperbaiki kualitas dengan baik dan meningkatkan kualitas dari waktu ke 

waktu. 

Total Quality Control (TQC) merupakan pemikiran Armand Feigenbaum yang 

dikemukakan pada tahun 1956 (Fandy Tjiptono, 2002: 30). Pendapatnya adalah 

bahwa pengendalian harus dimulai dari perancangan produk dan berakhir hanya 

jika telah sampai ke tangan pelanggan yang puas. Konsep TQC kemudian 

mendorong adanya tujuan dalam pengendalian dan perbaikan kualitas yang 

mampu menghasilkan produk dengan zero defect, sehingga konsep dari TQC terus 

berkembang dan menekankan pada dukungan manajemen secara menyeluruh. 

Pengelolaan kualitas yang berawal dari konsep TQC menciptakan konsep 

pengelolaan kualitas  yang juga merupakan sebuah komitmen manajemen untuk 

mendapatkan arah perusahaan yang terus ingin mencapai keunggulan dalam 

semua aspek produk dan jasa yang kesemuanya penting bagi pelanggan. (Jay 

Heizer, 2005: 256). Konsep yang kemudian dikenal oleh banyak perusahaan untuk 

mengelola kualitas adalah Manajemen Kualitas Total atau Total Quality 

Management (TQM) yang merupakan sistem yang digunakan perusahaan untuk 

mengelola kualitas secara menyeluruh untuk menghasilkan sebuah produk.   Pada 

penerapannya TQM memiliki proses yang secara umum  meliputi   perencanaan 
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kualitas (quality planning), pengendalian kualitas (quality control), jaminan 

kualitas (quality assurance) dan peningkatan kualitas (quality improvement) 

(Vincent Gaspersz,2002:6).  

 Salah satu keunggulan konsep TQM adalah menggunakan metode statistik 

untuk melakukan pengendalian kualitas yang disebut Statistcal Quality Control. 

Metode Statistical Quality Control (SQC) merupakan suatu teknik pengendalian 

kualitas yang tidak saja mengumpulkan tetapi juga menganalisa serta 

menginterpretasikan data-data yang berhubungan dengan aktivitas yang dilakukan 

untuk mengendalikan barang rusak. Dengan menggunakan teknik sampling dan 

penarikan kesimpulan secara statistik, maka SQC dapat dipergunakan untuk 

menerima ataupun menolak barang yang telah diproduksi sekaligus 

mengendalikan kualitas barang yang sedang dikerjakan. Dalam metode SQC 

menjelaskan tentang alat-alat statistik yang dapat digunakan dalam 

pengendalian kualitas secara teliti. SQC secara umum dapat dikelompokkan 

menjadi tiga bagian yang saling terkait, yaitu : 

1. Descriptive statistics merupakan data statistik yang digunakan untuk 

menggambarkan karakteristik kualitas dan hubungan diantara karaketristik 

tersebut, mean (rata- rata), deviasi standar, range dan pengukuran dari 

distribusi data.  

2. Statistical Process Control (SPC), merupakan salah satu proses dalam 

pengendalian kualitas yang dilakukan dengan pengambilan sampel  dari 

hasil (output) sebuah proses produksi untuk menentukan output tersebut 

sesuai dalam batas-batas karakteristik yang telah ditentukan. SPC akan 
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membantu memberikan data tentang proses produksi yang telah berjalan 

dengan benar atau terdapat kesalahan di dalam proses tersebut.  

3. Acceptance sampling adalah proses yang dilakukan untuk mengambil 

sample secara acak dari hasil produksi, dan untuk menentukan penerimaan 

atau penolakan atas hasil produksi tersebut yang secara keseluruhan 

didasarkan pada sekumpulan (lot) thasil yang  telah ditentukan. Acceptance 

sampling akan membantu menunjukkan data hasil sampel untuk 

menentukan penerimaan atau penolakan dari  (lot)  output yang di inspeksi.   

Ketiga kategori SQC dapat membantu untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas 

produk. Pada penerapannya banyak perusahaan yang menggunakan SPC karena 

dapat mengidentifikasi kualitas selama proses produksi berlangsung.  Penerapan 

SQC dalam proses produksi perlu dilakukan tidak hanya bagi perusahaan dalam 

tingkat produksi yang besar, namun setiap perusahaan yang ingin menghasilkan 

kualitas yang baik bagi konsumen.  

 Usaha yang memiliki tingkat produksi kecil hingga sedang yang biasa di sebut  

Usaha Kecil Menengah (UKM), merupakan jenis usaha yang mulai banyak 

dikembangkan di Indonesia.  UKM sangat membantu dalam penyerapan tenaga 

kerja di Indonesia karena jenis usaha ini adalah padat karya dan menghasilkan 

berbagai jenis kebutuhan konsumen dalam skala produksi dari kecil hingga 

menengah.   Dalam memenuhi keinginan konsumen, hasil produksi UKM tidak 

hanya pada keanekaragamannya namun juga kualitas standar yang harus dipenuhi 

untuk dapat memuaskan konsumen.  Pelaksanaan SQC akan membantu para 
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produsen UKM untuk dapat mengontrol atau melakukan pengawasan kualitas 

secara efektif terhadap produk-produk yang dihasilkan.  Pengawasan mutu dengan 

menggunakan metode SQC juga dapat membantu para pengusaha UKM untuk 

dapat mengurangi biaya yang muncul karena kualitas yang buruk pada barang 

hasil produksi.   

Secara khusus pada salah satu jenis UKM dalam bidang percetakan dan 

sablon, yang memproduksi barang dengan tingkat volume yang rendah hingga 

sedang, serta memiliki variasi produk yang tinggi, sering dijumpai kesalahan 

dalam proses produksi atau juga pada produk akhir. Perusahaan percetakan dan 

sablon UD. Mulya Lestari menghadapi permasalahan yang terkait dengan 

kerusakan produk. UD. Mulya Lestari memiliki beberapa divisi produksi yaitu 

divisi sablon, computer bordir dan printing, setiap divisi memiliki tingkat 

kerusakan produk yang bervariasi sehingga perlunya pengawasan kualitas.  Pada 

umumnya kerusakan poduk disebabkan karena kurang pengawasan terhadap 

kualitas dari awal proses berupa bahan baku, hingga menjadi barang jadi sebagai 

output produksi.  Kesalahan dalam proses produksi tidak hanya dapat menurunkan 

kualitas tetapi juga meningkatkan biaya produksi dan memperpanjang waktu 

penyerahan produk kepada konsumen. Oleh karena itu sangat penting bagi        

UD. Mulya Lestari yang merupakan bentuk UKM khususnya dalam hal ini  jenis 

usaha percetakan dan sablon untuk dapat mengelola kualitas salah satunya dengan 

melakukan pengawasan kualitas melalui metode Satistical Quality Control.  

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam penulisan skripsi ini diberi 

judul: “PENERAPAN METODE STATISCAL QUALITY CONTROL BAGI 
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USAHA KECIL MENENGAH (UKM) PADA PERUSAHAAN 

PERCETAKAN  DAN  SABLON  UD. MULYA LESTARI   JOMBANG”. 

 

1.2.  Perumusan Masalah 

 Berdasar latar belakang diatas maka permasalahan yang diteliti adalah:  

1. Bagaimana penerapan Statistical Quality Control yang diterapkan pada UKM 

Percetakan dan Sablon UD. Mulya Lestari?  

 

1.3.  Pembatasan Masalah 

  Agar penelitian ini mudah dipahami sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai, maka dilakukan pembatasan, antara lain: 

1. Penelitian dibatasi pada proses produksi yang dilakukan oleh UD. Mulya 

Lestari. 

2. Menggunakan data pesanan, data pemakaian bahan baku, dan data barang 

rusak dari bulan September  hingga Desember 2008 dari UD. Mulya Lestari. 

3. Menggunakan teknik SQC yang sederhana untuk menghitung dan menganalisa 

timbulnya barang yang rusak tanpa mengurangi akurasi perhitungan.  

 

1.4.  Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui implikasi Statistical Quality Control yang diterapkan 

pada UKM  Percetakan dan Sablon UD Mulya Lestari. 

2. Untuk mengetahui pencapaian kualitas yang tepat dengan standar yang 
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ditentukan oleh perusahaan. 

 

1.5.   Manfaat Penelitian 

1. Untuk UKM Percetakan dan Sablon UD. Mulya Lestari, hasil penelitian 

ini dapat dijadikan pedoman ataupun masukan mengenai penerapan 

pengawasan kualitas dengan menggunakan Statistical Process Control dan 

memberikan data statistik yang dapat membantu melakukan kebijakan 

untuk mengelola kualitas. 

2. Untuk institusi dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu  pengetahuan 

Ekonomi, khususnya dalam bidang ilmu operasional mengenai  Statistical 

Process Control.  

3. Untuk para peneliti dapat menambah wawasan dan pengalaman mengenai 

pengawasan kualitas (Quality Control) dan alat kontrol kualitas berupa 

metode Statistical Process Control  pada Usaha Kecil Menengah.  
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BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu 

  Penelitian terdahulu adalah penelitian yang sebelumnya sudah pernah 

dilakukan.  Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Nurhasanah.  Penelitian tersebut dapat menjadi acuan penelitian yang dilakukan 

sekarang, serta mempermudah peneliti dalam pengumpulan data, metode analisis 

yang digunakan dan pengolahan data yang dilakukan.  Inti penelitian tersebut  

adalah : 

 Nurhasanah (2005), menggunakan salah satu pendekatan Statististic Quality 

Control dengan judul “Pentingnya Pelaksanaan Quality Control Yang Tepat Pada 

Perusahaan Garmen PT Pesona Remaja Malang “. Melalui Bagan-P yang 

merupakan bagan untuk proporsi atau prosentase barang yang di tolak. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa umumnya kerusakan produk yang terjadi 

disebabkan karena tidak adanya pengawasan kualitas terhadap proses produksi 

dimulai dari desain, pemilihan bahan baku, cutting, dan proses assembling.  

 Maria Hana (2000), melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Statistical 

Quality Control dan Perlakuan Akuntansi Terhadap Barang Rusak (Studi kasus 

pada PT Mentari Massen Toys Indonesia di Jombang)”.  Penelitian Maria Hana 

bertujuan untuk mengetahui penerapan SQC untuk mengidentifikasi barang yang 

rusak pada PT Mentari Massen Toys Indonesia dan perlakuan akuntansi terhadap 

barang rusak yang diterapakan pada perusahaan.  Pengawasan kualitas dengan 

menggunakan Bagan-P yang di lakukan pada kepala palu dan stick panjang yang 
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diproduksi selama tahun 1996-1998, diketahui bahwa pengendalian kualitas untuk 

stick panjang jauh lebih baik karena jumlah kerusakan cenderung berada diantara 

batas pengendalian. Dari hasil perhitungan harga pokok dan pencatatan biaya 

produksi pada bulan Oktober-Desember tahun 1998 dengan membebankan biaya 

kerusakan pada pesanan atau pekerjaan diketahui bahwa harga pokok bervariasi 

dengan selisih angka yang besar.  

 

2.2.  Quality (kualitas) 

2.2.1 Pengertian Quality (kualitas) 

  Pengertian quality  sebagaimana yang diambil oleh American Society 

for Quality  adalah keseluruhan fitur dan karakteristik produk atau jasa yang 

mampu memuaskan kebutuhan yang terlihat atau yang tersamar (Jay Heizer, 

2005:253). 

 Pengertian quality secara konvensional menggambarkan karakteristik 

langsung dari suatu produk seperti performansi (performance), keandalan 

(reliability), mudah dalam penggunaan (ease of use), estetika (esthetics), dan 

sebagainya (Vincent Gaspersz, 2002:4). Sedangkan  definisi strategik, 

menyatakan bahwa kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi 

keinginan atau kebutuhan pelanggan (meeting the needs of customers)

 Menurut Goestsch dan Davis dalam Fandy Tjiptono (2000:4) quality 

merupakan  suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, 

manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. 

 Berdasarkan pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas 

atau mutu suatu barang atau jasa merupakan sejumlah atribut atau 
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karakteristik yang terdapat dalam suatu produk yang dapat memenuhi 

kebutuhan dan memberikan kepuasan kepada konsumen, dimana kualitas 

meliputi sejumlah karkateristik yang terkait dengan aspek fisik secara 

fungsional dan aspek psikologis. 

 Suatu produk dapat dikatakan mempunyai kualitas yang baik bila produk 

tersebut memiliki suatu kelebihan dalam hal daya tahan, daya guna serta 

kenyamanan serta keindahan bagi konsumen sehingga dapat menciptakan 

kepuasan. 

2.2.2.  Perspektif Terhadap kualitas 

 Menurut David Garvin (lovelock, 1994, pp.98-99; Ross, 1993, pp.97-

98) dalam Fandy Tjiptono (2000:25) mengidentifikasi adanya lima alternatif 

perspektif kualitas yang biasa digunakan, yaitu : 

1. Transcendental Approach 

 Kualitas dalam pendekatan ini dapat dirasakan atau diketahui, 

tetapi sulit didefinisikan dan dioperasionalkan.  Sudut pandang ini 

biasanya diterapkan dalam seni musik, drama, seni tari, dan seni rupa.  

Selain itu perusahaan dapat mempromosikan produknya dengan 

pernyataan- pernyataan seperti tempat berbelanja yang menyenangkan 

(supermarket), elegan (mobil), kecantikan wajah (kosmetik), 

kelembutan dan kehalusan kulit (sabun mandi), dan lain- lain.  Dengan 

demikian fungsi perencanaan, produksi dan pelayanan suatu 

perusahaan sulit sekali menggunakan definisi seperti ini sebagai dasar 

manajemen. 
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2. Product-based Approach 

 Pendekatan ini menganggap kualitas sebagai karakteristik atau 

atribut yang dapat dikuantifikasikan dan dapat diukur.  Perbedaan 

dalam kualitas mencerminkan perbedaan dalam jumlah beberapa unsur 

atau atribut yang dimiliki  produk.  Pandangan ini sangat objektif, 

maka tidak dapat menjelaskan perbedaan dalam selera, kebutuhan, dan 

preferensi individual. 

3. User-based Approach 

 Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa kualitas 

tergantung pada orang yang memandangnya, dan produk yang paling 

memuaskan preferensi seseorang merupakan produk yang berkualitas 

paling tinggi. Perspektif yang subjektif dan demand-oriented ini juga 

menyatakan bahwa pelanggan yang berbeda memiliki kebutuhan dan 

keinginan yang berbeda pula, sehingga kualitas bagi seseorang adalah 

sama dengan kepuasan maksimum yang dirasakannya. 

4. Manufacturing-based Approach 

  Perspektif ini bersifat supply-based dan terutama memperhatikan 

praktik-praktik perekayasaan dan pemanufakturan, serta mendefinisikan 

kualitas sebagai mana dengan persyaratannya (conformance to 

requirements).  Dalam sektor jasa, dapat dikatakan bahwa kualitasnya 

bersifat operations-driven.  Pendekatan ini berfokus pada penyesuaian 

spesifikasi yang dikembangkan secara internal, yang seringkali didorong 

oleh tujuan peningkatan produktivitas dan penekanan biaya.  Jadi, yang 

menentukan kualitas adalah standar yang ditetapkan perusahaan, bahkan 
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konsumen yang menggunakannya. 

5. Value- based Approach 

 Pendekatan ini memandang kualitas dari segi nilai dan harga.  

Dengan mempertimbangkan trade- off antar kinerja dan harga, kualitas 

didefinisikan sebagi “affordable excellence”.  Kualitas dalam perspketif 

ini bersifat relatif, sehingga produk yang memiliki kualitas paling tinggi 

belum tentu produk yang paling bernilai, akan tetapi yang paling bernilai 

adalah produk atau jasa yang paling tepat dibeli (best-buy). 

2.2.3. Dimensi Kualitas 

  Menurut Garvin dalam  Fandy Tjiptono (2000:27) terdapat delapan 

dimensi kualitas yang telah dikembangkan untuk digunakan sebagai kerangka 

perencanaan strategis dan analisis, terutama untuk produk manufaktur.  

Dimensi- dimensi tersebut adalah : 

1. Kinerja (performance) karakteristik operasi pokok dari produk inti. 

2. Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan (features). yaitu karakteristik 

sekunder atau pelengkap. 

3. Kehandalan (reliability), yaitu kemungkinan kecil akan mengalami 

kerusakan atau gagal dipakai. 

4. Kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to specifications), yaitu 

sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar-standar 

yang telah ditetapkan sebelumnya. 

5. Daya tahan (durability), berkaitan dengan berapa lama produk tersebut 

dapat terus digunakan. 

6. Serviceability, meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, mudah 
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direparasi; penanganan keluhan yang memuaskan. 

7. Estetika, yaitu daya tarik produk terhadap panca indera. 

8. Kualitas yang dipersepsikan, yaitu citra dan reputasi produk serta 

tanggung jawab perusahaan terhadapnya. 

 Delapan dimensi kualitas tersebut dapat membantu para produsen untuk 

menciptakan produk dengan standar kualitas tertentu yang dingin dicapai.  

Ukuran karakteristik kualitas yang terdapat dalam delapan dimensi kualitas 

akan membantu produsen menciptakan kualitas yang baik sehingga konsumen 

akan dapat mengenal produk tersebut berdasarkan kualitas yang terdapat 

didalamnya sebagai suatu kesatuan dari sebuah produk.  

2.2.4. Pengaruh Kualitas 

   Keterlibatan kualitas dalam setiap produk yang dihasilkan perusahaan 

sebagai suatu pencapaian, dapat memberikan pengaruh bagi perusahaan. 

Menurut Jay Heizer (2005:254) terdapat beberapa pengaruh penting dari 

kualitas, antara lain: 

1. Reputasi perusahaan. Kualitas akan mempengaruhi persepsi konsumen 

terhadap perusahaan, kualitas dapat diciptakan melalui aktivitas dan 

kinerja karyawan, dan terkait hubungan dengan pemasok kualitas yang 

baik akan membantu untuk mempromosikan produk tersebut karena 

loyalitas konsumen terhadap produk. 

2. Keandalan produk. Kualitas yang baik juga didapatkan melalui produk 

yang tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen tetapi juga memiliki 

yang aman untuk konsumen. Beberapa  produk yang cacat atau gagal, 

ternyata sangat tidak aman dikonsumsi oleh konsumen.  Berbagai kasus di 
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pengadilan yang muncul karena kualitas buruk dan telah membahayakan 

konsumen menjadi masalah penting bagi perusahaan untuk lebih 

menjamin kualitas produk. 

3. Keterlibatan global. Pada era globalisasi, kualitas tidak lagi menjadi 

masalah lokal namun kualitas menjadi perhatian konsumen secara global.  

Untuk dapat bersaing dalam lingkungan global, sebuah produk perlu 

mencapai kualitas sesuai dengan standar global yang ditetapkan. Kualitas 

yang telah terstandar global akan meningkatkan ekspor produk. 

 

2.3.  Quality Management  

 2.3.1.  Pengertian Total Quality Management 

  Mengelola kualitas membantu perusahaan membangun strategi dan 

memperbaiki operasi karena dengan peningkatan kualitas akan meningkatkan 

penjualan dan mengurangi biaya yang keduanya dapat memberikan 

keuntungan bagi perusahaan.  Membangun sebuah kualitas tidak hanya pada 

salah satu aspek di dalam perusahaan tetapi merupakan sebuah kegiatan yang 

terjadi di seluruh aspek dan tingkatan dalam perusahaan. Kualitas yang rendah 

memberikan pengaruh perusahaan secara keseluruhan mulai dari pemasok 

hingga ke konsumen, oleh karena itu perusahaan perlu mengelola kualitas 

secara menyeluruh.  

 Menurut Fandy Tjiptono (2003: 4) Total Quality Management  merupakan 

sebuah pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk 

memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus- menerus atas 

produk, jasa, manusia, proses  dan lingkungannya.  
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 TQM mencakup dua komponen, yakni apa dan bagaimana menjalankan 

TQM. TQM memiliki perbedaan dengan pendekatan-pendekatan lain dalam 

menjalankan usaha adalah komponen bagaimana tersebut.  Komponen ini 

memiliki unsur utama (Goetsch dan Davis,1994, pp.14-18) yang masing-

masing akan dijelaskan sebagai berikut. 

1. Fokus pada Pelanggan  

 Dalam TQM, baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal 

merupakan driver.  Pelanggan eksternal menentukan kualitas produk atau 

jasa yang disampaikan kepada mereka, sedangkan pelanggan internal 

berperan besar dalam menentukan kualitas manusia, proses, dan 

lingkungan yang berhubungan dengan produk atau jasa. 

2. Obsesi terhadap Kualitas 

 Dalam organisasi yang menerapkan TQM, penentu akhir kualitas 

adalah  pelanggan internal dan eksternal. Dengan kualitas yang ditetapkan 

tersebut, organisasi harus terobsesi untuk memenuhi atau melebihi apa 

yang ditentukan tersebut. 

3. Pendekatan Ilmiah 

 Pendekatan ilmiah sangat diperlukan dalam penerapan TQM, terutama 

untuk mendesain pekerjaan dan dalam proses pengambilan keputusan dan 

pemecahan masalah yang berkaitan dengan pekerjaan yang didesain 

tersebut. Dengan demikian data diperlukan dan dipergunakan dalam 

menyusun patok duga (benchmark), memantau prestasi, dan melaksanakan 

perbaikan. 
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4. Komitmen Jangka Panjang 

 TQM merupakan suatu paradigma baru dalam melaksanakan bisnis.  

Untuk itu dibutuhkan budaya perusahaan yang baru pula. Oleh karena itu 

komitmen jangka panjang sangat penting guna mengadakan perubahan 

budaya agar penerapan TQM dapat berjalan dengan sukses. 

5. Kerja Sama Tim (Teamwork) 

 Sementara itu dalam organisasi yang menerapkan TQM, kerja sama 

tim, kemitraan dan hubungan dijalin dan dibina, baik antar karyawan 

perusahaan maupun dengan pemasok, lembaga-lembaga pemerintah, dan 

masyarakat sekitarnya. 

6. Perbaikan Sistem Berkesinambungan 

 Setiap produk dan/atau jasa dihasilkan dengan memanfaatkan proses-

proses tertentu di dalam suatu sistem/lingkungan. Oleh karena itu sistem 

yang ada perlu diperbaiki secara terus menerus agar kualitas yang 

dihasilkannya dapat meningkat. 

7. Pendidikan dan Pelatihan 

 Dalam organisasi yang menerapkan TQM, pendidikan dan pelatihan 

merupakan fator yang fundamental. Setiap orang diharapkan dan didorong 

untuk terus belajar.   

8. Kebebasan yang Terkendali 

 Dalam TQM keterlibatan dan pemberdayaan karyawan dalam 

pengambilan keputusan dan pemecahan masalah merupakan unsur yang 

sangat penting. Hal ini dikarenakan unsur tersebut dapat meningkatkan 

'rasa memiliki' dan tanggung jawab karyawan terhadap keputusan yang 
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telah dibuat.  

 TQM dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh perusahaan terkait 

dengan kualitas.  Setiap keputusan berhadapan dengan beberapa aspek 

pengidentifikasian dan pemenuhan harapan pelanggan  (Jay Heizer 2004: 256). 

Terdapat enam konsep TQM, yaitu : 

1. Perbaikan Terus Menerus 

 TQM  membutuhkan perbaikan yang terus menerus yang tidak pernah 

berhenti yang meliputi orang, peralatan, pemasok, bahan dan prosedur.  

Dasar filosofi ini adalah bahwa setiap aspek operasi dapat diperbaiki. 

Tujuan akhirnya adalah kesempurnaan, yang tidak akan pernah dapat 

dicapai, tetapi selalu dicari.  

 Walter Shewhart, seorang pelopor manajemen kualitas,  

mengembangkan sebuah model lingkaran yang dikenal sebagai PDAC 

(plan-d o-check-act) yang menurutnya adalah suatu perbaikan yang terus-

menerus. Siklus PDAC diperlihatkan  pada lingkaran untuk menekankan 

sifat yang terus menerus dalam proses perbaikan.  

 Six-sigma, istilah yang dipopulerkan oleh Motorola, Honeywell, dan 

GE, merujuk pada suatu program TQM dengan kemampuan proses yang 

sangat tinggi (mencapai keakuratan 99.9997%). Prinsip-prinsip 

pengendalian  dan peningkatan six-sigma mampu menjawab tantangan 

peningkatan kualitas menuju tingkat kegagalan nol. 
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2. Pemberdayaan Karyawan 

 Pemberdayaan karyawan berarti melibatkan karyawan pada setiap 

langkah proses produksi. Dalam konsep TQM memberikan tanggung 

jawab dan kewenangan tambahan dialihkan pada tingkat terendah 

organisasi. 

3. Benchmarking (Patok Duga) 

 Patokan (benchmarking) adalah salah satu isi program TQM.  Suatu 

program yang melakukan pemelihan standar kinerja yang mewakili kinerja  

terbaik sebuah proses atau aktivitas.  Ide dari Benchmarking adalah untuk 

mengembangkan suatu target yang akan dicapai untuk membuat sebuah 

standar atau pengenaan patokan yang dapat dibandingkan dengan sebuah 

kinerja tertentu. 

4. Just-In-Time 

 Filosofi yang melandasi Just In Time (JIT) adalah satu dari perbaikan 

terus-menerus dan penyelesaian masalah. Sistem JIT didesain untuk 

memproduksi dan mengantarkan barang saat mereka dibutuhkan, sehingga 

tidak adanya penyimpanan produk yang terlalu lama.  

5. Konsep Taguchi  

  Konsep ini menyediakan tiga konsep yang bertujuan memperbaiki 

kualitas produk dan proses, yaitu  

• Ketanguhan Kualitas (Quality Robustness) 

  Produk berkualitas tangguh adalah produk yang dapat 

 diproduksi secara seragam dan konsisten dalam setiap kondisi 

 manufaktur dan lingkungan yang kurang baik.  
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• Fungsi Kerugian Kualitas (Quality Loss Function)  

 Sebuah Quality Loss Function (QLF) mengidentifikasi semua 

biaya yang berkaitan dengan kualitas yang buruk dan menunjukkan 

peningkatan biaya jika produk semakin jauh dari keinginan 

pelanggan. Biaya ini meliputi tidak hanya ketidakpuasan 

pelanggan tetapi juga biaya garansi dan jasa ; biaya inspeksi 

internal, perbaikan, dan scrap dan biaya-biaya yang digambarkan 

sebagai biaya pada masyarakat. 

• Kualitas Berorientasi Target (Target Oriented Quality) 

 Kualitas harus terus diraih dengan menjaga produk pada 

spesifikasi yang diinginkan, memproduksi unit lebih banyak (dan 

lebih baik) mendekati target. Kualitas berorientasi pada target 

merupakan sebuah filosofi perbaikan terus menerus untuk 

membawa produk tepat sesuai target.  

 

6. Alat TQM 

• Lembar Pengecekan  (Check Sheet) 

 Sebuah lembar pengecekan adalah suatu formulir yang didesain untuk 

 mencatat data. Lembar pengecekan membantu analisis menetukan 

fakta atau  pola yang mungkin dapat membantu analisis selanjutnya.   

• Digram Sebar (Scatter Diagram) 

 Diagram sebar menunjukkan hubungan antar dua perhitungan. Jika dua 

hal berhubungan dekat, titik-titik data akan membentuk sebuah alur titik 

yang padat. Jika hasilnya pola acak, maka hal tersebut tidak berhubungan. 
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• Diagram Sebab Akibat 

 Alat lain untuk mengidentifikasi masalah kualitas dan titik inspeksi 

yang  digambarkan seperti tulang ikan. Diagram jenis ini 

menggambarkan masalah pengendalian kualitas sehari-hari. Setiap 

“tulang” mewakili kemungkinan sumber kesalahan.  

• Diagram Pareto 

 Diagram Pareto adalah sebuah metode untuk mengelola kesalahan, 

masalah atau cacat untuk membantu memusatkan perhatian pada usaha 

menyelesaikan masalah. Cara yang digunakan dalam diagram ini bertujuan 

untuk mengidentifikasi masalah yang sedikit tetapi kritis tertentu 

dibandingkan dengan masalah yang banyak tetapi tidak penting.  

• Diagram Alir (Flow Charts) 

 Secara grafis menyajikan sebuah proses atau sistem dengan 

menggunakan kotak dan grafis yang saling berhubungan. Digram ini 

cukup  sederhana tetapi merupakan alat yang sangat baik untuk mencoba 

memahami  sebuah proses atau menjelaskan sebuah proses.  

 

2.4.  Quality Control 

   2.4.1.  Pengertian Quality Control 

    Kebutuhan akan Quality Control pada mulanya timbul setelah 

revolusi industri, karena proses produksi dikerjakan dengan mesin, maka 

muncul dua persoalan dalam suatu industri yaitu penggunaan mesin mulai 

menggantikan atau mengurangi kebutuhan dan penggunaan tenaga-tenaga 

atau orang- orang yang memiliki keahlian tertentu. 
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   Produksi barang-barang secara besar-besaran memerlukan pertukaran 

sehingga dibutuhkan keseragaman dari komponen-komponen untuk 

memudahkan perakitan (assembling). 

  Supaya produksi dapat berjalan lancar maka perusahaan 

memperkerjakan orang-orang untuk menyeleksi barang-barang yang tak 

memuaskan (rusak) dan menyisihkan ke suatu tempat agar tidak tercampur 

dengan barang yang baik.  Pada saat inilah orang mulai mengenal Quality 

Control (pengendalian kualitas) dan dalam perkembangannya berusaha 

mencari prosedur-prosedur yang baik untuk program pengendalia kualitas.  

  Menurut Sofjan Assauri (1998:274) yang dimaksud dengan Quality 

Control (pengandalian kualitas) adalah kegiatan untuk memastikan 

kebijaksanaan dalam hal mutu (standar) dapat tercermin dalam hasil akhir.  

Dengan kata lain, pengendalian kualitas merupakan usaha untuk 

mempertahankan kualitas barang yang dihasilkan agar sesuai dengan 

spesifikasi produk yang telah ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan 

pimpinan perusahaan.  

  Sukanto Reksohadiprojo dan Indriyo Gito Sudarmono (1986: 227) 

berpendapat bahwa pengawasan kualitas menentukan komponen-komponen 

mana yang rusak dan menjaga agar bahan-bahan untuk produksi mendatang 

jangan sampai rusak. Walaupun segala proses produksi direncanakan dan 

dilaksanakan dengan baik., barang akhir mungkin saja  tidak sesuai dengan 

standar yang telah ditentukan.   

 

  Setelah mengetahui arti dari kualitas dan pengawasan maka dapat 
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disimpulkan bahwa pengawasan kualitas (quality control) adalah usaha 

untuk mempertahankan mutu dari barang yang dihasilkan serta mengadakan 

perbaikan terhadap penyimpangan atau kerusakan yang mungkin terjadi. 

Melalui penerapan quality control diharapkan penyimpangan yang terjadi 

dapat ditekan sehingga kemungkinan timbulnya kerusakan dapat 

dihilangkan atau diperkecil. 

   Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa quality control 

merupakan kegiatan untuk memastikan bahwa proses produksi berjalan 

dengan benar dan menghasilkan kualitas barang yang sesuai dengan standar 

yang telah ditetapkan.  

2.4.2. Manfaat Quality Control 

  Perusahaan yang terus ingin menciptakan kualitas yang selalu baik 

harus melakukan Quality Control. Dengan melakukan pengawasan 

kualitas manajemen atau produsen akan dapat mengidentifikasi kesalahan 

dan kerusakan yang terjadi terkait dengan kualitas.  

  Manfaat Quality Control dapat ditinjau dari dua sudut kepentingan 

yaitu kepentingan  produsen dan konsumen. manfaat dari quality control 

bagi produsen adalah : 

1. Agar dapat menghasilkan barang sesuai dengan standar kualitas 

yang dingin dicapai  sehingga barang hasil produksi  dapat 

diterima dan memberikan kepuasan kpada konsumen. 

2. Untuk mengetahui apakah prosedur selama proses produksi 

berjalan dengan benar sesuai dengan proses standar yang 

ditentukan perusahaan.  
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 Apabila ditinjau dari pihak konsumen, pelaksanaan quality control 

apat mendatangkan keuntungan berupa : 

1. Konsumen mendapatkan produk yang sesuai dengan kebutuhan 

dan dapat menggunakan produk tersebut dengan baik sehingga 

menciptakan kepuasan konsumen. 

2. Konsumen mendapatkan jaminan akan kualitas yang baik atas 

produk yang dikonsumsi   

  

2.4.3. Tujuan Quality Control 

  Tujuan quality control adalah untuk mendapatkan suatu jaminan agar 

sesuatu yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditentukan dengan 

biaya yang minimal.  Pengawasan terhadap kualitas produk tidak hanya pada 

proses permulaan, pertengahan, atau akhir proses melainkan harus secara 

menyeluruh. Pendapat Sofjan Assauri (1993:274) tentang tujuan quality 

control adalah: 

1. Agar barang produksi dapat mencapai standar mutu yang telah 
ditetapkan. 

2. Mengusahakan agar biaya inspeksi dapat menjadi sekecil mungkin. 
3. Mengusahakan agar biaya desain dari produk dan proses dengan 

menggunakan mutu produksi tertentu dapat menjadi sekecil 
mungkin. 

 
   Berdasarkan tinjuauan tentang tujuan tersebut, maka quality control dalam 

suatu kegiatan proses produksi dijalankan untuk menggolongkan hasil tersebut 

sebagai hasil yang sesuai dengan standar.  Jadi selain dilakukan pemeriksaan 

terhadap produk jadi juga terdapat pemeriksaan pada setiap proses produksi, 

dengan maksud agar semua proses berjalan dengan benar sehingga tidak 

terdapat kerusakan yang berakibat pada kerusakan pada proses berikutnya. 
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Dalam segi biaya kontrol kualitas   yang dilakukan selama proses dibutuhkan 

untuk dapat menekan biaya yang akan meningkat jika terdapat banyak produk 

yang memerlukan perbaikan atau pengerjaan ulang.  

   Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan dari quality control 

meliputi : 

1. Agar dapat mengurangi atau mencegah kerusakan dalam proses produksi. 

2. Agar dapat memperkecil biaya produksi 

3. Agar dapat  digunakan sebagai koreksi untuk meningkatkan kualitas 

produk, sehingga produk yang dihasilkan tersebut dapat diterima di 

pasaran. 

 2.4.4.  Hubungan Quality Control Dengan Kerusakan Produk 

  Quality control merupakan alat bagi manajemen untuk memperbaiki 

kualitas produk, mempertahankan serta meningkatkan kualitas yang dapat 

dihasilkan dalam suatu proses produksi.  

   Selain itu quality control juga dapat membantu mengidentifikasi 

komponen mana yang rusak pada waktu proses produksi serta menjaga agar 

terdapat tindakan perbaikan untuk memastikan tidak terjadi pengulangan 

kesalahan yang sama pada proses produksi.  Meskipun proses produksi 

direncanakan dan dilaksanakan dengan baik, apabila pengawasannya kurang 

diperhatikan hasilnya tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. 

  Sukanto Reksohadiprodjo dan Indriyo Gito Sudarmo (1986:227) 

berpendapat bahwa  pengawasan kualitas menetukan komponen-komponen 

mana yang rusak dan menjaga agar bahan-bahan untuk produksi direncanakan 

dan dilaksanakan dengan baik, barang akhir mungkin saja tidak sesuai dengan 
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standar- standar yang telah ditentukan. 

Dari uraian di atas, pengawasan kualitas yang dilaksanakan di perusahaan 

sangat menentukan atau berpengaruh terhadap kualitas  produk yang 

dihasilkan. Apabila pengawasan kualitas yang dilaksanakan kurang 

frekuensinya atau kurang tepat penerapannya maka pengendalian untuk 

kerusakan produk tidak akan berjalan dengan efektif sehingga tidak 

memberikan dampak  yang menguntungkan bagi perusahaan. Sesuai dengan 

salah satu kegiatan pengendalian kualitas yaitu untuk mengidentifikasi 

timbulnya barang yang rusak, maka pengendalian kualitas sangat penting bagi 

perusahaan.   

   Charles F. Nagy (1992:77) juga berpendapat bahwa barang yang rusak 

memiliki ketidaksempurnaan yang tidak dapat diperbaiki secara ekonomis. 

Barang rusak tersebut dapat dijual sebagai barang dengan kualitas rendah.  

   Pada umumnya barang yang rusak mempunyai wujud fisik tetapi 

kondisinya tidak dapat memenuhi karakteristik standar yang telah ditentukan. 

Charles T.Horngren (1994:438) mengelompokkan kerusakan terhadap barang 

dalam proses produksi menjadi dua yaitu : 

1. Kerusakan normal 
Bekerja dalam seperangkat kondisi produksi tertentu, manajemen harus 
menetapkan tingkat kerusakan yang dianggap normal. Kerusakan normal 
(normal spoilage) adalah kerusakan yang timbul dengan kondisi operasi 
yang efisien, yang merupakan hasil inheren dari proses tertentu. 
Kerusakan normal adalah kerusakan yang direncanakan, dalam arti bahwa 
pemilihan kombinasi faktor-faktor produksi tertentu meminta tingkat 
kerusakan yang dapat diterima oleh produsen.   
 

2. Kerusakan abnormal 
Kerusakan abnormal (abnormal spoilage) adalah kerusakan yang tidak 
diharapkan timbul dengan kondisi operasi yang efisien, yang bukan bagian 
melekat dari proses produksi terpilih. Kebanyakan kerusakan abnormal 
dianggap dapat dikendalikan. Operator lini dan pegawai pabrik yang lain 
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dapat secara umum meningkatkan efisiensi dengan meminimalkan 
kerusakan mesin, kecelakaan, dan bahan baku yang buruk.   

 

2.5.  Inspeksi  

   Pemeriksaan (inspection) merupakan bagian penting dari program 

pengandalian kualitas dan merupakan penerapan pengendalian kualitas terhadap 

input dan output yang dilaksanakan oleh perusahaan manufaktur atau jasa. 

Inspeksi merupakan salah satu penerapan dari fungsi Quality Control untuk 

memastikan produk yang dihasilkan atau proses yang sedang berlangsung sesuai 

dengan standar yang ditentukan perusahaan.  

 Tujuan utama inspeksi adalah pencegahan bukan berfokus pada perbaikan.  

Tujuan yang lebih khusus adalah menghentikan pembuatan komponen- komponen 

rusak atau menghentikan jasa yang tidak berguna (T. Hani Handoko, 1991:427).  

Program pemeriksaan memerlukan para pemeriksa yang dapat menunjukkan 

kepada manajemen penyebab suatu produk dinyatakan rusak agar para manager 

dapat memusatkan perhatian pada perbaikan situasi.  

 Untuk melaksanakan pengendalian kualitas yang tepat terhadap proses 

transformasi (produksi), terdapat beberapa titik penting dimana letak pemeriksaan 

atau pengendalian kualitas harus dilakukan (Zulian Zamit, 1998:341). Titik- titik 

pemeriksaan tersebut antara lain:  

1. Pada saat menerima input seperti bahan baku maupun komponen lainnya. 

2. Sebelum proses transformasi. 

3. Pada saat proses transformasi sedang berlangsung. 

4. Setelah proses transormasi (pada saat keluaran poduksi) 

5. Ketika para konsumen mengeluh atau mengembalikan barang.  
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 Idealnya perusahaan melaksanakan pemeriksaan lengkap (full inspection) 

terhadap semua titik untuk mempertahankan kualitas output. Tetapi teknik 

pemeriksaan lengkap membutuhkan waktu yang cukup panjang. Namun demikian 

perusahaan perlu melakukan inspeksi pada beberapa proses yang dianggap 

penting untuk mengandalikan kualitas produk yang dihasilkan. Pengendalian 

kualitas dengan menggunakan alat statistik  sangat membantu  untuk mencegah 

kerusakan produk yang dihasilkan.  

 

2.6.  Statistical Quality Control 

2.6.1.  Pengertian  Statistical Quality Control 

     Pengendalian kualitas statistik merupakan salah satu dari beberapa 

program pengandalian kualitas.  Pengendalian kualitas statistik berasal dari 

Amerika dan dirancang oleh DR. W.A. Shewhart pada tahun 1930-an (Zulian 

Yamit, 1998: 345).  Banyak definisi atau pengertian dari pengendalian 

kualitas statistik.  

 Menurut Sofjian Assauri (1998:219) pengertian  Statistical Quality 

Control merupakan penggunaan metode statistik untuk mengumpulkan dan 

menganalisa data guna mentukan dan mengawasi kualitas hasil produksi. 

 Dale H. Besterfield (1994:2) juga berpendapat bahwa Statistical 

Quality Control dalah bagian dari pengendalian kualitas. Statistical Quality 

Control (SQC) akan mengumpulkan, menganalisa dan menginterprestasikan 

data-data yang digunakan dalam aktivitas-aktivitas pengendalian kualitas. 

 T. Hani Handoko (1991:434) mengmukakan bahwa SQC merupakan 

metode statistik untuk mengumpulkan dan menganilsa data hasil pemeriksaan 
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terhadap sampel dalam kegiatan pengendalian kualitas. 

Beberapa definisi yang telah dikemukakan menunjukkan bahwa SQC 

merupakan suatu pengendalian kualitas yang tidak saja mengumpulkan tetapi 

juga menganalisa serta menginterpretasikan data-data yang berhubungan 

dengan aktivitas yang dilakukan untuk mengendalikan barang rusak.  Dengan 

menggunakan teknik sampling dan penarikan kesimpulan secara statistik, 

maka SQC dapat dipergunakan untuk menerima ataupun menolak barang yang 

telah diproduksi sekaligus mengandalikan kualitas barang yang sedang 

dikerjakan.  

Penggunaan metode statistik untuk melakukan pengawasan terhadap 

kualitas. Statistik dapat digunakan dalam mengontrol kualitas untuk 

menunjukkan ukuran dari kualitas berdasarkan standar yang diinginkan dari 

sebuah produk.  Statistik juga dapat digunakan untuk menentukan Acceptance 

sampling dengan menunjukkan jumlah output yang dapat memenuhi criteria 

kualitas yang dapat diterima atau tidak dapat diterima karena kecacatan.  

Dalam metode Statistica1 Quality Control (SQC) menjelaskan 

tentang alat-alat statistik yang dapat digunakan dalam pengendalian 

kualitas secara teliti. Menurut Grant, Eugene L (1994) SQC secara umum 

dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yang saling terkait, antara lain 

1. Descriptive statistics merupakan data statistik yang digunkan untuk 
menggambarkan karakteristik kualitas dan hubungan diantara karaketristik 
tersebut, yang termasuk dari jenis data statistik ini ada mean (rata- rata), 
deviasi standar, range dan pengukuran dari distribusi data.  

2. Statistical Process Control (SPC), merupakan salah satu proses dalam 
pengendalian kualitas yang dilakukan dengan pengambilan sampel dari 
hasil (output) dari sebuah proses produksi, dan untuk menentukan output 
tersebut sesuai dalam batas- batas karakteristik yang telah ditentukan. SPC 
akan membantu memberikan data tentang proses produksi yang telah 
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berjalan dengan benar atau terdapat kesalahan di dalam proses tersebut.  
3. Acceptance sampling adalah proses yang dilakukan untuk mengambil 

sample secara acak dari hasil produksi, dan untuk menetukan penerimaan 
atau penolakan atas hasil produksi tersebut yang secara keseluruhan akan 
didasarkan pada lot (sekumpulan) yang telah ditentukan. Acceptance 
sampling akan membantu menunjukkan data hasil sample untuk 
menentukan penerimaan atau penolakan dari lot output yang di inspeksi.   

 Ketiga kategori SQC dapat membantu untuk mengukur dan 

mengevaluasi kualitas produk atau jasa.  Pada penerapannya banyak 

perusahaan yang menggunakan SPC, karena dapat mengidentifikasi 

kualitas selama proses produksi berlangsung. 

2.6.2.   Pengertian Statistical Process Control   

  Menurut Jay Heizer (2005:286)  Statistical Process Control (SPC) 

merupakan tindakan melakukan pengawasan standar, membuat pengukuran, 

dan mengambil tindakan perbaikan selagi sebuah produk atau jasa sedang 

diproduksi. Sampel output proses diuji jika mereka berada dalam batas yang 

 diperbolehkan, maka proses boleh dilanjutkan. Jika sampel jatuh diluar 

jangkauan tertentu, maka proses dihentikan dan biasanya penyebab akan 

diteliti dan diatasi terlebih dahulu.  

  SPC sangat penting dalam pengukuran kualitas, karena membantu untuk 

menjaga proses tetap berjalan dengan benar sehingga produk yang cacat dapat 

dikurangi. SPC membantu menciptakan produk yang dikerjakan dengan 

standar kualitas yang baik mulai dari awal proses. Data-data yang dihasilkan 

melalui SPC dapat memberikan informasi tentang kualitas produk selama 

proses produksi.   
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 2.6.3. Pengertian Control Chart (bagan kendali ) 

  Menurut Jay Heizer (:2005:288) bagan kendali (control chart) adalah 

gambaran grafis data sejalan dengan waktu yang menunjukkan batas atas dan 

batas bawah proses yang ingin kita kendalikan.  Setiap karakteristik yang akan 

diukur memiliki standar untuk setiap tingkat kualitas, data-data dari hasil 

pengukuran tersebut akan dipantau  dan dikendalikan melalui bagan kendali. 

Control chart dapat digunakan untuk mencatat dan melalukan perbandingan 

data yang telah didaptkan selama proses produksi berlangsung. Terdapat dua 

jenis Control Chart, yaitu : 

• Control Chart  untuk Variabel 

Bagan kendali jenis ini digunakan untuk sampel dengan karakteristik yang 

memiliki dimensi, contohnya adalah berat, kecepatan, panjang, atau kekuatan. 

Terdapat dua jenis chart untuk pengukuran variabel yaitu  X–Chart untuk 

memberikan indikasi di saat terjadinya perubahan kecenderungan terpusat 

pada sebuah proses produksi dan R-Chart untuk menganalisa rentangan 

sampel, mengindikasikan bahwa telah terjadi kelebihan atau kekurangan 

keseragaman penyebaran pada proses produksi (Jay Heizer 2005: 289). 

 

 

  

  Menurut Jay Heizer (2005:289) dasar teori dari adalah teorema batas 

kendali terpusat (central limits theorem). Teorema ini menyatakan bahwa 

terlepas dari jenis distribusi populasi setiap Χ s (masing-masing 
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merupakan rata-rata dari sampel yang diambil dari populasi) akan 

cenderung mengikuti sebuah kurva normal di saat jumlah sampel 

meningkat. Walaupun jika sampel (n) cenderung kecil, ditribusi rata- rata 

secara kasar akan tetap mengikuti kurva normal. Teorema ini juga 

menyatakan bahwa : 

1.  Rata- rata distribusi Χ s yang juga di sebut Χ  akan sama dengan rata- 

rata rangkap populasi keseluruhan (di sebut μ) 

2.  Standar deviasi dari distribusi samplel,  σ
Χ

, akan menjadi standar 

deviasi populasi, 2
σ

, di bagi oleh akar jumlah sampel, n. Dengan 

kata lain : 

   Χ  = μ 
   dan 

    σ
Χ

 = 
n
σ  

 
 

• Χ -Chart 
 

Rumus untuk batas kendali atas dan bawah dalam Χ -Chart 

 UCL (upper control limit) = Χ  + zσ
Χ

 

 LCL (lower control limit) = Χ  -  zσ
Χ

 

 
 
 
 
 Di mana : 

 Χ  = rata- rata rangkap sampel atau nilai target yang di tetapkan 
untuk   proses  

  z = jumlah standar deviasi (2 untuk tingkat    keyakinan 93,45%,  
3 untuk 99,73%) 
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 σ
Χ

 = standar deviasi dari rata- rata sampel = 
n
σ  

 σ   = standar deviasi populasi (proses) 
 n  = ukuran sampel 

 

• R-Chart 

 R-Chart digunakan jika standar deviasi pada proses tidak diketahu atau 

sulit untuk dihitung, maka akan menggunakan rentangan, yaitu  perbedaan 

antara item terbesar dan terkecil pada sampel. Nilai rentangan yang 

digunakan berupa nilai rata-rata rentangan. Sehingga rumus batas kendali 

atas dan bawah untuk R-Chart adalah : 

 UCL
Χ

  =  Χ  + A
2

R  

 UPL 
Χ

  =  Χ  + A
2

R  

 
 Di mana : 
 R   =  rentangan rata-rata sampel 
 A

2
 =  nilai yang ditentukan pada table rentangan 

 Χ   =  rata- rata dari sampel rata-rata 
 

 

• Control Chart untuk Atribut  

  Bagan kendali untuk sampel atribut digunakan untuk mengelompokkan 

data menjadi dua yaitu diterima dan ditolak. Pengukuran kualitas dengan cara  

mengelompokkan produk yang diterima atau ditolak dapat dilakukan dengan 

mengukur prosentase penolakan dari sampel yang disebut P-Chart, yang 

kedua dengan cara menghitung jumlah penolakan dalam sampel yang disebut 

C-Chart.  
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• Rumus P-Chart untuk batas kendali adalah sebagai berikut : 

 UCL 
p

 = p  + z σ
p̂

 

 LCL 
p

 = p  - z σ
p̂

 

 Di mana : 

   p     =   rata- rata bagian yang ditolak dalam sampel 

 z   = jumlah standar deviasi (z =2 untuk tingkat keyakinan    
93,45%, z  = 3 untuk 99,73%) 

  σ
p̂

 =  standar deviasi distribusi sampel, dengan rumus : 

  σ
p̂

= 
n

pp )1( − , di mana, n = ukuran setiap sampel.  

• Rumus batas kendali untuk C-Chart 

  limit control =  c ± 3 c  

 karena c adalah jumlah kecacacatan rata- rata per unit, maka standar 

deviasi sama dengan c , sedangkan batas kendali yang digunakan adalah 

sebesar 99,73%.  

 

 

 2.6.4.  Acceptance Sampling (sample penerimaan)  

   Menurut Jay Heizer (2005:306) penarikan sampel penerimaan 
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(acceptance sampling) merupakan sebuah bentuk pengujian yang meliputi 

penarikan sampel acak dari lot secara keseluruhan atau batch produk jadi, dan 

membandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Penarikan sampel 

lebih ekonomis 100% dibandingkan inspeksi. Kualitas sampel digunakan 

untuk menilai kualitas barang dalam lot secara keseluruhan.  Walaupun atribut 

dan variabel dapat diinspeksi dengan penarikan sampel penerimaan, inspeksi 

atribut lebih sering digunakan, seperti yang digambarkan dalam bagian ini. 

 Penarikan sampel penerimaan dapat diterapkan baik pada saat bahan 

baku tiba pada awal proses produski maupun pada inspeksi akhir, Sebuah 

sampel  diambil untuk menolak atau menerima produk,  didasarkan pada 

tingkat kecacatan yang ditemukan dalam sampel, dapat (1) dikembalikan pada 

pemasok, atau (2) diinspeksi  100% untuk menemukan semua cacat, dengan 

ongkos seleksi yang dibebankan kepada pemasok (Jay Heizer, 2005: 306). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Kerangka Pikir 
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BAB  III 

METODE  PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian  

 Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif. 

Menurut Masri Singarimbun dan Sofjan Effendi (1995), penelitian deskriptif 

adalah penelitian yang memberikan gambaran secara tepat mengenai fenomena 

atau peristiwa sosial dengan cara mengambangkan konsep dan menghimpun fakta 

tanpa melakukan hipotesis.  

 

3.2. Obyek  Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di perusahaan sablon dan percetakan yang beralamat 

di Jalan Brigjend. Katamso 31c  Kec. Jombang, Kab. Jombang  61417  Jawa 

Timur yang digunakan sebagai tempat untuk aktivitas produksi.  Perusahaan ini 

bergerak di bidang percetakan, sablon, digital printing dan computer bordir. 

   

3.3. Ruang Lingkup Penelitian 

 Agar pembahasan masalah dalam penelitian ini tidak terlalu luas dan agar 

penulisan ini bisa terarah, maka dalam pembahasan penelitian ini yang ruang 

lingkupnya dibatasi pada masalah yang erat kaitannya dengan penerapan 

Statistical Quality Control untuk mengurangi jumlah kerusakan produk, dengan 

mengamati proses alur produksi, pada perusahaan percetakan dan sablon          

UD. Mulya Lestari.  
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3.4. Sumber dan Metode Penelitian  

3.4.1  Sumber Data   

  Pada setiap penelitian adalah merupakan hal yang mendasar untuk 

menentukan obyek penelitian yang akan menjadi salah satu sumber data 

peneltian dari penelitian yang akan dilakukan.  Jenis data yang digunakan 

dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis yaitu :  

1. Data Primer  

  Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari nara 

sumber, yaitu dari pemilik perusahaan, karyawan dan pengamatan 

langsung di lapangan.  Data yang di ambil yaitu tentang pengawasan 

kualitas yang dilakukan selama ini, kerusakan produk yang terjadi 

pada perusahaan dan usaha pencegahannya.  

2. Data Sekunder 

  Pada proses analisis diperlukan data sekunder yang akan 

menjadi salah satu pertimbangan dalam penelitian yang dilakukan.. 

Data yang di ambil yaitu berupa pengelolaan kualitas yang dilakukan 

oleh perusahaan, jurnal dan artikel mengenai penerapan Statistical 

Quality Control serta data dari literatur yang berkaitan dengan 

penelitian tentang pengawasan kualitas.   

 3.4.2.  Metode Pengumpulan Data  

Untuk mengumpulkan data menggunakan beberapa instrumen 

penelitian yang dianggap sesuai dengan penelitian ini. Adapun instrument  

yang digunakan adalah sebagai berikut : 
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1. Studi Kepustakaan  

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah 

yang sedang diteliti. 

2.  Penelitian Lapangan 

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang secara langsug berinteraksi 

terhadap objek yang sedang diteliti untuk memperoleh data yang 

diperlukan.  Dalam pelaksanaan penelitian lapangan digunakan cara 

1. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan 

pengamatan dan pecatatan secara langsung dan sistematis. Pengamatan 

ini dilakukan di dalam perusahaan untuk melihat kondisi internal 

perusahaan khususnya maupun diluar perusahaan pada umumnya. 

Pada observasi tersebut berkaitan dengan seberapa besar kerusakan 

yang ada pada perusahaan atau prosentase kerusakan untuk setiap kali 

melakukan  produksi, dan jenis-jenis kerusakan produk yang terjadi 

pada perusahaan.  

2. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang 

berkompeten memberikan jawaban, seperti pemilik perusahaan, 

supervisor bagian produksi, dan karyawan untuk mengetahui tentang 

kerusakan produk yang terjadi di perusahaan dan apakah sistem 
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pengawasan kualitas pada perusahaan sudah dilakukan secara 

optimal.  

 

3.5.  Variabel  Penelitian 

 Variabel merupakan objek penelitian atau yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian.  Variabel dapat diartikan sebagai faktor- faktor yang berperan dalam 

suatu peristiwa atau gejala- gejala yang akan diteliti. Tujuan ditetapkannya 

variabel dalam penelitian adalah sebagai dasar atau acuan bagi peneliti untuk 

membatasi penelitian yang akan dilakuakn.  

Variabel – variabel dalam penelitian ini adalah : 

1. Bahan Baku  

Bahan baku merupakan syarat utama dalam proses produksi, karena 

dengan adanya bahan baku yang mencukupi dan memenuhi syarat, maka 

proses produksi bisa berjalan lancar sesuai dengan yang telah 

direncanakan.  

2. Tenaga Kerja 

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang perlu mendapatkan 

perhatian demi kelangsungan hidup perusahaan. Sebab segala aktivitas 

paerusahaan di dalam mencapai tujuan tidak terlepas dari peran tenaga 

kerja. 

3. Mesin Atau Alat Produksi 

Mesin atau peralatan yang digunakan untuk menunjang proses produksi 

dalam perusahaan perlu menjadi perhatian karena, setiap cara penggunaan 
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atau proses pengoperasian alat atau mesin akan berakibat pada kualitas 

hasil produksi.  

 

3.6.  Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan salah satu bagian terpenting dalam sebuah penelitian, 

karena pada bagian ini.  Semua hasil pengumpulan data akan diolah dimana hasil 

tersebut merupakangambaran yang terjadi di lapangan.  Dalam menganalisa data, 

penulis menggunakan metode sebagai  berikut:  

 3.6.1.   Analisis Kualitatif 

   Analisis kualitatif adalah metode yang dilakukan dengan menguraikan 

atau mengintepretasikan data hasil perhitungan pada analisa kuantitatif serta 

data lesan yang didapatkan melalui hasil wawancara dan observasi. 

3.6.2.  Analisis kuantitatif 

   Analisis kuantitatif adalah metode yang dilakukan dengan menghitung 

data- data yang ada dengan berbagai rumus yang relevan dengan masalah 

yang dianalisis. Analisa statistic yang digunakan  yaitu SQC dengan 

menggunakan metode frekuensi distribusi, control chart, dan acceptance 

sampling. Dalam penelitian ini, perhitungan- perhitungan yang dilakukan 

meliputi : 

perhitungan barang rusak dengan menggunakan Statistical Quality Control 

dan metode yang dipilih adalah P-Chart, yaitu suatu rasio dari banyaknya 

barang yang tak sesuai yang ditentukan dalam pemeriksaan atau sederetan 

pemeriksaan terhadap total barang yang benar-benar diperiksa (Eugene L. 
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Grant dan Richard S. Leavenworth, 1994:238). P-Chart memiliki kelebihan 

yaitu: 

1. Biaya pengumpulan data untuk bagan atribut kemungkinan akan lebih 

sedikit dari biaya pengumpulan data bagan variabel, karena pada 

umumnya bagan atribut menggunakan data yang sudah dikumpulkan 

untuk keperluan lain sedangkan bagan variabel sebaliknya 

memerlukan pengukuran khusus untuk keperluan bagan kendali.  

2. Penggunaan bagan kendali atribut melengkapi manajemen dengan 

catatan yang berguna mengenai sejarah kualitas atau mutu.  

Sedangkan kelemahan P-Chart, adalah : 

1. Jika unit-unit yang diperiksa cukup bervariasi dan sangat tergantung 

satu sama lain sehingga bila satu unit ditolak mungkin banyak unit 

yang berdekatan yang juga ditolak, dengan demikian batas- batas 

bagan p tidak akan menolong. 

2. Penggunaan P-Chart dengan batas- batas konvensional dapat 

menghilangkan kepercayaan atas bagan kendali dalam pikiran 

karyawan operasi.  

Rumus P-Chart untuk batas kendali atas dan bawah adalah sebagai berikut : 

UCL 
p

 = p  + z σ
p̂

 

LCL 
p

 = p  - z σ
p̂

 

Di mana : 
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p   =  rata- rata bagian yang ditolak dalam sampel 

z =  jumlah standar deviasi (z =2 untuk tingkat keyakinan 93,45%, z = 3 
untuk 99,73%) 

 σ
p̂

 =  standar deviasi distribusi sampel, dengan rumus : 

   σ
p̂

= 
n

pp )1( − , di mana n = ukuran setiap sampel.  

.  
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BAB IV 

HASIL  DAN  PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan 

 UD. Mulya Lestari didirikan oleh Bapak Sukijan selaku pemilik utama pada 

tanggal 27 April 1995, dengan surat ijin Industri Kecil                            

No. 245/JATIM/06/SKP/IV/1995. UD Mulya Lestari adalah sebuah perusahaan 

industri rumah tangga skala menengah, yang memproduksi beraneka ragam jenis 

barang dengan teknik  sablon, cetak stiker dan mika, simbol lokasi instansi dengan 

menggunakan teknik computer bordir, digital printing.  Pada awalnya perusahaan ini 

mulai berdiri pada tahun 1986.  Pemilik perusahaan ini adalah Bpk. Sukijan yang 

juga merupakan satu-satunya tenaga yang melakukan proses produksi.  Seiring 

dengan perkembangannya pemilik UD. Mulya Lestari mulai merekrut tenaga kerja 

untuk melakukan produksi barang-barang dengan teknik sablon.  Saat ini UD Mulya 

lestari berkembang menjadi industri rumah tangga dengan skala produksi tingkat 

menengah dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 60 orang. Perusahaan ini mampu 

bersaing di area Pulau Jawa khususnya Jawa Timur, dan mampu masuk ke pasar 

Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Timor Leste.   

Berkembangnya UD. Mulya Lestari diikuti dengan bertambahnya berbagai 

macam divisi yang masih terkait dengan percetakan dan sablon.  Saat ini UD. Mulya 

Lestari memiliki tiga divisi produksi, antara lain : sablon dan percetakan, computer 

bordir, digital printing.  Divisi yang terdapat di dalam UD. Mulya Lestari secara 
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langsung dibawah pemantauan pemilik perusahaan, dengan bantuan supervisor yang 

bertanggung jawab terhadap jalannya produksi.   

     

4.2.  Lokasi Perusahaan 

Lokasi UD. Mulya Lestari berada dalam beberapa lokasi yang berdekatan yaitu 

beralamat di Jalan Brigjend Katamso No. 31 c Kec. Jombang, sebagai tempat proses 

produksi, sedangkan untuk penjualan atau toko untuk melayani pengecer beralamat di 

Jalan Kusuma Bangsa No 58. Kec. Jombang. Kab. Jombang. 

  Lokasi perusahaan sangat menentukan kelancaran usaha. Pemilihan tempat atau 

lokasi perusahaan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, dimana 

penempatan lokasi yang salah akan menimbulkan hambatan dan kemunduran dalam 

kelangsungan hidup perusahaan.  

Pemilihan lokasi yang tepat dapat membantu perusahaan  untuk mendapatkan 

keuntungan yang lebih melalui meminimumkan beban biaya jangka pendek maupun 

jnagka panjang, dan ini akan meningkatkan daya saing perusahaan.  

Berdasarkan uraian diatas, ditinjau dari letak perusahaan UD. Mulya Lestari 

dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut: 

4.2.1.  Bahan Baku 

Bahan baku merupakan faktor utama dalam proses produksi, karena 

proses produksi akan berjalan lancar bila kebutuhan bahan baku telah terpenuhi. 

Bahan baku yang digunakan adalah dalam bentuk cat sablon, kain, plastik, mika, 

benang bordir,  yang didapatkan dari Surabaya dan  dearah di sekitar Jombang. 
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Untuk mendapatkan bahan tersebut ada beberapa bahan yang dapat dikirmkan 

langsung ke perusahaan atau melakukan pembelian secara langsung.  

4.2.2.  Pasar 

Dekat dengan pasar akan membuat perusahaan dapat memberikan 

pelayanan yang lebih baik kepada para pelanggan dan dapat mengurangi biaya 

pengiriman. Perusahaan memasarkan produknya ke daerah  Pasar Turi Surabaya, 

Madiun, Malang, Semarang, Solo, Palembang, Ujung Pandang, 

4.2.3.  Tenaga kerja 

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang perlu mendapatkan 

perhatian demi kelangsungan hidup perusahaan. Sebab  aktivitas perusahaan di 

dalam mencapai tujuan tidak terlepas dari peran tenaga kerja. Lokasi Perusahaan 

berada di daerah kecamatan yang tidak terlalu ramai dengan tingkat upah 

minimum tergolong sedang, sehingga mempermudah perusahaan untuk 

mendapatkan tenaga kerja yang dibutuhkan.  

4.2.4.  Transportasi 

Lokasi perusahaan cukup strategis karena berada dekat dengan jalan raya 

di Kota Jombang, sehingga memudahkan dalam hal pengangkutan bahan baku 

maupun pengiriman barang 

 

4.3.  Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi UD. Mulya Lestari berbentuk piramida vertikal. Tipe ini 

menunjukkan bahwa penugasan kerja berasal dari pimpinan dan ditujukan secara 
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langsung kepada semua bawahan sesuai dengan tingkatannya seperti terlihat pada 

gambar. 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi UD. Mulya Lestari 

Tahun 2008 

 

 

Sumber : UD. Mulya Lestari, 2008   

 

4.3.1. Rincian Pekerjaan dan Tanggung Jawab 

1. Pemilik : bertanggung jawab untuk mengawasi dan membuat keputusan  pada 

setiap penerimaan order, pembelian bahan baku, penjualan dan 

proses produksi.  

Pemilik 
 

Bp. Sukijan 

Sablon dan Percetakan 
 

Spv. Bp.Hari  

Computer Bordir 
 

Spv. Sdri. Mamiek 

Digital Printing 
 

Spv. Bp. Yong 

Graphis Designer 
 

Sdr. Wahyu 

Keuangan Utama 
 

Ibu  Sri Wahyuni  

Graphis Designer  
 

Sdr. Wahyu 

Graphis Designer 
 

Sdr. Mustofa 

Toko (pengecer) 
 

Kasir Sdr. Wulan 
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2. Keuangan Utama : bertanggung jawab untuk mengawasi dan melakukan 

pencatatan setiap transaksi keuangan berupa pembelian bahan baku, 

pembayaran utang dan piutang, penjualan hasil produksi, penggajian 

pegawai dan  perhitungan kas harian.  

3. Supervisor Produksi : bertanggung jawab atas jalannya poses produksi pada 

divisi sablon dan percetakan dan melaporkannya sebagai laporan 

harian produksi dalam bentuk lesan dan tulisan kepada pemilik.  

4. Supervisor Computer Bordir : bertanggung jawab atas jalannya poses 

produksi pada computer bordir dan melaporkannya sebagai laporan 

harian produksi dalam bentuk lesan dan tulisan kepada pemilik.  

5. Supervisor Digital Printing : bertanggung jawab atas jalannya poses produksi 

pada divisi digital printing dan melaporkannya sebagai laporan 

harian produksi dalam bentuk lesan dan tulisan kepada pemilik.  

6. Kasir :  bertanggung jawab untuk mengawasi dan melakukan pencatatan 

setiap transaksi keuangan yang terjadi di Toko Mulya Lestari  

berupa pembelian barang untuk dijual, pembayaran utang dan 

piutang, perhitungan kas harian dan melaporkan sebagai laporan 

harian dalam bentuk lesan dan tulisan.  

7. Graphis Designer : bertanggung jawab untuk membuat softcopy gambar order 

yang diterima, menyerahkan  hasil gambar kepada supervisor 

produksi dan melaporkan kepada pemilik sebagai laporan harian 

dalam bentuk lesan dan tulisan kepada pemilik.  
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4.4.  Penjualan dan Hasil Penjualan 

4.4.1.  Daerah Penjualan 

Aktivitas pemasaran atau penjualan yang dilakukan oleh perusahaan 

adalah meliputi beberapa daerah, antara lain : 

Surabaya, Malang, Madiun, Solo, Semarang, Palembang, Samarinda. 

4.4.2.  Harga Jual 

Dalam penetapan harga jual, perusahaan menggunakan metode cost 

plus pricing yang berarti penetapan harga jual yang berpedoman pada 

jumlah yang biaya yang digunakan untuk membuat barang tersebut 

ditambah dengan keuntungan yang diharapkan yaitu 20% dari biaya 

produksi.  

4.4.3.  Saluran Distribusi 

Saluran distribusi adalah cara yang digunakan oleh perusahaan untuk 

menyalurkan hasil produksinya kepada konsumen. Adapun saluran 

distribusi yang dipakai oleh perusahaan adalah: 

• Produsen - pengecer- konsumen 

Pengecer secara langsung melakukan pembelian ke 

perusahaan. Dari pengecer akhirnya barang dapat sampai ke 

tangan konsumen. 
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• Produsen- pedagang besar- pengecer- konsumen 

Perusahaan melakukan pengiriman ke pedagang besar, 

seanjutnya dari pedagang besar menjual ke pengecer dan 

akhirnya sampai di tangan konsumen.  

4.4.4.  Promosi Penjualan 

Peranan promosi sangat penting dalam kegiatan pemasaran, 

tujuannya adalah untuk memperkenalkan atau mengkomunikasikan hasil 

produksi kepada konsumen, sehingga konsumen punya keinginan untuk 

membeli dan memanfaatkan produk tersebut. Promosi yang dilakukan 

UD. Mulya Lestari dengan cara melakukan hubungan langsung dengan 

beberapa toko besar di Surabaya yang menjadi pedagang grosir, 

mengikuti tender untuk pengadaan perlengkapan PEMILU yang sesuai 

dengan produk yang mampu diproduksi oleh UD.  Mulya Lestari.  

4.4.5.  Pesaing 

Persaingan yang terjadi diantara indutri kecil percetakan dan sablon 

mulai bermunculan karena banyak pengusaha industri yang mulai 

berkembang di daerah Jawa Timur. Namun hanya perusahaan dengan 

kapasitas mesin yang cukup besar salah satunya adalah UD. Mulya 

Lestari yang mampu memenuhi permintaan dalam grosir dan tender 

seperti pengadaan perlengkapan PEMILU, kampanye partai serta 

kebutuhan cetak dan sablon dari instansi pemerintah.  

 

 



 51

4.5.  Keuangan Perusahaan 

UD Mulya Lestari berdiri dengan menggunakan modal sendiri hingga sampai 

saat ini perusahaan ini tidak menggunakan bantuan keuangan dari pihak eksternal.  

Sumber keuangan untuk melakukan  pengembangan dan investasi yang telah 

dilakukan berasal dari hasil keuntungan penjualan barang-barang produksi.   

   

4.6.  Personalia dan Hubungan Karyawan 

Jumlah karyawan  sebanyak 60 orang, yang terdiri dari tenaga design graphis 

sebanyak dua orang, Supervisor Produksi berjumlah 3 orang masing- masing satu 

orang untuk tiap bagian divisi  produksi, total karyawan di bagian produksi sebanyak 

55 orang  yang dibagi menjadi 10 orang pada bagian computer bordir, 3 orang untuk 

bagian digital printing, 42 pada bagian sablon dan percetakan. 

4.6.1.  Jam dan Hari Kerja 

Jam kerja di UD Mulya Lestari berbeda untuk tiap divisi produksi. 

Pada bagian digital printing, sablon dan percetakan memiliki jam kerja 

normal yang sama yaitu di mulai pada pukul 07.00 sampai 16.00 dan jam 

istirahat pada pukul 11.30 hingga 12.30, namun pada saat jumlah order yang 

diterima meningkat maka ada penambahan jam kerja sebagai jam kerja 

lembur yaitu pada pukul 16.00 hingga 21.00 dan jam istirahat pada pukul 

17.30-18.30.  Bagian computer bordir jam kerja di bagi menjadi tiga shift 

yaitu, shift I mulai pada pukul 06.00-14.00, shift II mulai pada pukul 14.00-

22.00, shift III di mulai pukul 22.00-06.00.  Daftar jam kerja dapat dilihat 

pada tabel berikut. 
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Tabel 4.1 

Daftar Hari dan Jam Kerja 

 

Divisi Sablon dan 
Percetakan 
 

Divisi Computer Bordir Divisi Printing  

Jam kerja 
normal 

07.00-16.00 Jam kerja 
normal 

07.00-16.00 Shift I 
 

06.00-
14.00 

Jam kerja 
lembur 

16.00-21.00 Jam kerja 
lembur 

16.00-21.00 Shift II 14.00-
22.00 
 

Jam istirahat  11.30-12.30, 
17.30-18.30 

Jam istirahat 11.30-12.30, 
17.30-18.30 

Shift III 22.00-
06.00 
 

Sumber : UD. Mulya Lestari, 2008 

 

4.6.2.  Sistem Penggajian dan Upah 

Pada prinsipnya gaji dan upah yang dibayarkan pada karyawan diatur 

menurut status pekerja dan jabatan sesuai standar tertentu yang berlaku di 

perusahaan. Beberapa kebijakan yang dijalankan oleh perusahaan terkait dengan 

gaji dan upah antara lain : 

• Gaji Tetap Mingguan  

Gaji yang diberikan setiap satu minggu pada hari sabtu atau hari terakhir 

dalam satu minggu kerja. Selain gaji tetap setiap minggu, kebijakan 

perusahaan juga memberikan tambahan upah harian sebagai kompensasi 

untuk memberikan subsidi makan siang atau makan malam pada saat lembur.  

• Kesejahteraan Tenaga Kerja 

Pemberian pengharapan berupa bonus akhir tahun.  Dalam memberikan 

bonus akhir tahun kebijakan perusahaan  didasarkan pada prestasi kerja yang 
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dimiliki baik secara kualitas dan kuantitas yang dihasilkan oleh karyawan. 

Setiap akhir tahun karyawan diberikan kesempatan oleh perusaahan untuk 

melakukan rekreasi bersama dengan mendapatkan fasilitas transportasi dan 

kebutuhan selama wisata yang akan dipenuhi oleh perusahaan.  

• Tunjangan Hari Raya.  

Karyawan akan mendapatkan tambahan gaji sebagai bonus, berupa 

beras, minyak dan gula serta mendapatkan pakaian sebagai bentuk 

kompensasi bantuan perusahaan untuk membantu memenuhi kebutuhan pada 

saat hari raya.  

 

4.7.  Produksi dan Proses Produksi 

4.7.1.  Mesin dan Peralatan yang Digunakan  

Adapun mesin dan peralatan utama yang digunakan terdapat dalam 

sebagai berikut: 
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Tabel  4.2 

Daftar Mesin dan Peralatan 

 

No. Nama mesin atau alat Jumlah Kegunaan 
 

1. Mesin Digital Printing  1 Untuk mencetak banner, poster, 
produk cetak dalam ukuran besar.  
 

2. Mesin Computer Bordir 3 Untuk mencetak produk dengan 
spesifikasi teknik bordir, dalam bentuk  
perlengkapan symbol lokasi instansi 
atau pribadi.  
 

3. Alat cetak sablon  20 Untuk mengaplikasikan teknik sablon 
pada objek bidang sesuai dengan jenis 
 produk yang akan dihasilkan.  
 

4. Alat potong  2 Untuk memotong bahan dalam ukuran 
tebal dan besar.  
 

5. Gergaji mika 30 Untuk memotong hasil produksi 
dengan bahan dasar mika dalam 
ukuran kecil. 
 

6. Alat  Bor  20 Untuk melubangi gantungan kunci 
dengan bahan dasar mika dalam 
ukuran kecil. 
 

7. Alat penghalus mika 15 Untuk menghaluskan lapisan tepi 
mika. 
  

Sumber : UD. Mulya Lestari, 2008  

 

4.7.2.  Proses Produksi  

Proses produksi yang dilaksanakan pada usaha percetakan UD. Mulya 

Lestari pada saat ini merupakan proses produksi berdasarkan pesanan. 

Adapun tahap- tahap dapat dilihat pada gambar berikut ini : 
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Gambar 4.2 

Skema Produksi Umum 

 

         

       

 

   

     

     

 

 

Sumber : UD. Mulya Lestari, 2008 

 

Keterangan garis panah: 

  : garis input 

  : garis output dan kontrol 

 

Penjelasan gambar : 

1. Order yang masuk  akan diterima oleh kasir utama oleh bagian keuangan 

utama dan dikontrol oleh pimpinan utama untuk memastikan spesifikasi 

produk dan harga yang dikenakan berdasarkan spesifikasi produk yang di 

pesan.  

Order  

Karyawan 
Produksi 

Supervisor 
Produksi 

Pimpinan 

Customer Keuangan Utama 

Graphis 
Designer 
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2. Kasir utama memberikan data order kepada designer graphis untuk 

disesuaikan berdasarkan kebutuhan cetak yang dipesan dan pembuatan file 

negative film  atau softcopy untuk proses produksi. Supervisor (SPV) juga 

mendapatkan arahan tentang spesifikasi prduk pesanan sehingga produk dapat 

diproduksi dengan benar. 

3. Spv. Produksi menerima softcopy design atau negative film yang kemudian 

ditentukan jenis bahan baku yang digunakan kemudian memberikan perintah 

kepada karyawan produksi untuk memulai proses produksi.  

4. Hasil produksi di kontrol oleh Spv. Produksi yang kemudian dilaporkan 

kepada kasir utama dan melaporkan kesulitan yang mungkin ditemui selama 

proses produksi kepada pimpinan.  

5. Kasir utama membuat perhitungan akhir dan pimpinan melakukan kontrol 

terhadap produk yang siap diberikan kepada konsumen. 

4.7.3. Bahan Baku  

Bahan baku merupakan syarat utama dalam suatu proses produksi, karena 

dengan adanya bahan baku yang mencukupi dan memenuhi syarat, maka proses 

produksi dapat berjalan lancar sesuai dengan yang telah direncanakan.  

• Bahan baku untuk sablon dan percetakan : kertas,  cat sablon, mika, plastic, 

lem khusus plastik dan mika.  

• Bahan baku untuk bordir : kain, benang bordir 

• Bahan baku untuk digital printing : tinta printer, kain  
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4.8. Pelaksanaan Pengawasan Kualitas pada Perusahaan 

 Menurut David Garvin (lovelock, 1994, pp.98-99; Ross, 1993, pp.97-98) 

dalam Fandy Tjiptono (2000:25) mengidentifikasi adanya beberapa pendekatan 

kualitas yang diterapakan untuk menentukan sebuah kualitas dalam produk. 

Dalam pendekatan kualitas yang dilakukan oleh UD. Mulya Lestari 

menggkombinasikan dua pendekatan yaitu User-based Approach dan 

Manufacturing-based Approach. Pendekatan User-based Approach menjelaskan  

bahwa pelanggan yang berbeda memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda 

pula, sehingga kualitas bagi seseorang adalah sama dengan kepuasan maksimum 

yang dirasakannya. Pendekatan User-based Approach mendukung jenis 

produksi UD. Mulya Lestari yang selalu menyesuaikan dengan keinginan 

konsumen dalam memenuhi pesanan yang diterima sehingga dapat menciptakan 

kualitas dari variasi produk yang dihasilkan. Pendekatan kedua yang digunakan 

adalah Manufacturing-based Approach. Pada produksi yang dilakukan oleh UD. 

Mulya Lestari, setiap kualitas  produk yang dihasilkan ditentukan oleh tujuan 

perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dan penekanan biaya sesuai 

dengan Manufacturing-based Approach.  

Divisi produksi dalam UD. Mulya Lestari yaitu divisi sablon dan 

percetakan, divisi computer bordir dan divisi printing memiliki variasi bahan 

baku, perbedaan proses produksi khusus, serta penggunaan alat- alat dan mesin 

yang tidak selalu sama. Keragaman ini disebabkan  karena setiap proses, bahan 

dan mesin  yang digunakan berdasarkan pada  jenis pesanan yang diterima oleh 

perusahaan.  Jenis pesanan yang diterima dibatasi oleh kapasitas produksi 
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perusahaan, kemudian dikelompokkan berdasarkan spesifikasi pengerjaan, 

sehingga tidak semua spesifikasi khusus dalam produk yang di pesan dapat 

dilayani. 

Pada perusahaan sablon dan percetakan UD. Mulya Lestari pengawasan 

kualitas  hanya dilakukan oleh bagian supervisor  produksi dan pimpinan. 

Sesuai dengan pendapat Fandy Tjiptono (2003:4) bahwa  untuk dapat 

melakukan pengawasan kualitas secara baik, maka pengawasan kualitas tidak 

hanya pada produk akhir tetapi setiap tahapan dan sumber daya yang terkait 

dalam produksi yaitu pada proses penerimaan input berupa bahan baku, proses 

produksi dan produk akhir. Kualitas yang baik dapat dihasilkan jika semua 

tahap dan spesifikasi produk sesuai dengan standar kualitas yang ditentukan 

perusahaan. UD. Mulya Lestari menerapkan pengawasan pada setiap divisi 

terkait dengan bahan baku, alat atau mesin yang digunakan serta tenaga kerja 

yang melakukan proses produksi.  

4.8.1.  Pengawasan Kualitas Pada Bahan Baku (Input) 

Pengawasan kualitas yang dilakukan pada tahap input produksi terkait 

dengan kualitas bahan baku yang digunakan pada setiap divisi produksi.  

• Divisi sablon dan percetakan menggunakan beberapa  bahan baku yang 

ditunjukkan pada tabel berikut.  
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Tabel 4.3 

Daftar Nama dan Idikator Kualitas Bahan Baku 

Divisi Sablon dan Percetakan 

No. Nama Bahan 
Baku 

Indikator Kualitas Bahan baku 

1.  Kertas Memiliki permukaan yang bersih dan tidak memiliki 
noda dan tanpa sobekan atau utuh  dengan ukuran 
grammature kertas : 60gsm, 70 gsm, 80gsm.  Jenis 
tampilan kertas akan disesuiaikan dengan spesifikasi 
pesanan. Kerusakan yang terdapat dalam kertas dapat 
ditunjukkan dengan banyaknya noda pada kertas, 
ukuran yang tidak sesuai dengan standar serta warna 
kertas yang telah pudar atau tidak cemerlang.  
 

2. Plastik Jenis plastik untuk stiker yang terdiri dari tiga jenis 
plastik kertas, plastik vinil, plastik transparan. Standar 
yang digunakan adalah jenis plastik yang masih 
memilki warna asli yang tidak usang dan lentur. 
Plastik yang mengalami kerusakan apabila jenis 
plastik yang digunakan tidak memiliki permukaan 
yang licin dan warna yang kusam.  
 

3. Mika Jenis bahan baku yang terbuat dari plastik berbentuk 
bahan yang keras, mudah tergores dan patah. Mika 
yang berkualitas adalah mika yang memiliki 
permukaan yang masih licin dan bersih serta dalam 
ukuran yang cukup lebar atau tidak dalam ukuran 
potongan-potongan kecil. Kualitas yang buruk pada 
mika dapat berupa permukaan mika yang banyak 
goresan dan bentuknya yang tidak lagi dalam ukuran 
besar namun terpotong- potong atau bahkan terdapat 
sobekan.  
 

4. Cat sablon Disesuaikan dengan jenis kebutuhan dan macam 
warna sesuai pesanan. Cat sablon yang berkualitas 
adalah warna cat yang dapat diserap dengan baik pada 
permukaan bahan yang di sablon dan dapat kering 
dengan cepat. Cat yang berkualitas buruk akan 
ditunjukkan pada saat proses pencampuran warna 
yang lebih sulit dan tidak cepat kering apabila 
disablon pada permukaan bahan.  
 

Sumber : UD. Mulya Lestari, 2008 
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Lanjutan Tabel 4.3 

5. Lem Terdiri dari dua jenis yaitu lem untuk merekatkan 
bahan mika dan bahan plastik atau kertas.  Jenis lem 
yang digunakan adalah lem dengan warna putih (lem 
super) dan warna kuning, kualitas lem ditentukan 
dengan daya tahan lem yang kuat, cepat kering serta 
mudah dibersihkan dengan menggunakan minyak 
tanah. Lem yang berkualitas buruk, jika lem tersebut 
tidak dapat merekat dengan kuat dan membutuhkan 
waktu yang lebih lama untuk mengering pada 
permukaan bahan.   
 

 Sumber : UD. Mulya Lestari, 2008 

 

• Divisi computer bordir menggunakan bahan baku berupa menggunakan 

beberapa  bahan baku yang ditunjukkan pada tabel berikut. 

 

Tabel 4.4 

Daftar Nama dan Idikator Kualitas Bahan Baku 

Divisi Computer Bordir 

No. Nama Bahan 
Baku 

Indikator Kualitas Bahan Baku 

1.  Benang bordir Memiliki  kualitas yang kuat tidak mudah putus atau 
berjamur selama waktu penyimpanan di gudang. 
Benang dengan kualitas yang buruk membuat 
kerusakan pada produk karena benang mudah putus 
pada saat proses bordir dengan menggunakan mesin 
bordir sedang berjalan.  
 

2. Kain Jenis kain tipis dengan tingkat campuran bahan  nilon 
yang lebih banyak daripada bahan  katun.  Jenis kain 
dengan standar kualitas bagus dapat ditunjukkan pada 
permukaan kain yang masih bersih dan utuh atau tidak 
sobek atau berlubang. Kerusakan yang biasa terjadi 
pada kain yang tidak berserat bagus sehingga tidak 
memiliki permukaan yang rapi dan utuh. 

      Sumber : UD. Mulya Lestari, 2008  
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• Divisi printing menggunakan bahan baku berupa menggunakan beberapa  

bahan baku yang ditunjukkan pada tabel berikut. 

Tabel 4.5 

Daftar Nama dan Idikator Kualitas Bahan Baku 

Divisi Digital Printing 

No. Nama Bahan 
Baku 

 

Indikator Kualitas Bahan Baku 

1.  Cat printer cat yang khusus digunakan untuk digital printing 
dan dalam volume ukuran per gallon. Kualitas cat 
ditentukan dengan melihat hasil warna print out 
yang tetap cemerlang. Kerusakan pada cat terjadi 
apabila cat terkena air, sehingga cat mudah luntur. 
  

2. Kain jenis kain terpal yang memiliki tingkat ketebalan 
dan kelenturan yang bervariasi.  Kain terpal yang 
berkualitas akan memiliki tingkat ketebalan dan 
kelenturan yang sebanding sehingga memudahkan 
pada proses pemasangan hasil produksi tersebut.  
Kerusakan pada kain terpal ditunjukkan pada 
permukaan kain yang kusut dan tidak berwarna 
putih bersih sehingga akan membuat hasil gambar 
tidak rapi dan kotor.   
 

Sumber : UD. Mulya Lestari, 2008 

 4.8.2.  Pengawasan Kualitas Pada Proses Produksi  

Proses produksi yang berjalan pada masing- masing divisi memliki 

perbedaan yang ditentukan oleh perbedaan spesifikasi produk yang 

diproduksi. 

• Proses produksi pada divisi sablon dan percetakan ditunjukkan pada gambar 

proses produksi berikut.  
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Gambar 4.3 

Proses Produksi Divisi Sablon dan Percetakan 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : UD. Mulya Lestari, 2008  

 

Pada proses produksi dengan teknik sablon dan cetak, diawali pada 

tahap pengerjaan design yang akan menghasilkan film yang sesuai dengan 

gambar produk yang dipesan oleh konsumen.  Pembuatan film atau softcopy 

file dikelompokkan berdasarkan jenis gambar, ukuran dan warna yang 

mempengaruhi cara memproduksi sehingga  semakin rumit gambar dan 

beraneka warna membutuhkan lebih banyak potongan film yang harus dibuat. 

Kerusakan  pada saat pembuatan design  terjadi pada kesalahan penulisan 

nama, nomer atau informasi yang terdapat pada gambar produk. 

Proses pengerjaan produk yang dipesan dilakukan setelah tahap 

pembuatan design film gambar telah siap.  Film yang diterima oleh supervisor 

bagian produksi selanjutnya di cetak pada sebuah bidang cetakan sesuai 

dengan ukuran gambar film yang akan dikerjakan.  Proses untuk mencetak 
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film pada bidang cetak sablon  menggunakan sedikit proses pemanasan  

dengan bantuan alat dryer atau di jemur.  Proses yang selanjutnya adalah 

proses penyablonan dengan cara menuangkan cat sablon secukupnya pada 

bidang cetakan sablon. Kemudian proses pengecatan dimulai dengan cara 

memulas searah dengan menggunkan alat pulas khusus dari bahan karet. 

Setelah gambar tercetak pada bidang produk, proses selanjutnya adalah 

pengeringan permukaan produk hingga kering dengan menggunakan kipas 

angin.  Kerusakan yang terjadi pada proses pengecatan gambar karena proses 

pemulasan yang tidak dijalankan searah, pemberian cat sablon yang terlalu 

banyak sehingga gambar menjadi kabur, dan kesalahan pemberian warna cat.  

Setiap tahap dalam proses produksi memiliki indikator kualitas yang 

digunakan sebagai standar untuk melanjutkan proses berikut sehingga pada 

kualitas pada produk hasil produksi dapat dikendalikan. indikator kualitas 

pada setiap proses produksi ditunjukkan pada tabel berikut.  

Tabel 4.6 

Daftar Proses Produksi dan Indikator Kualitas Proses 

Divisi Sablon dan Percetakan 

No. Nama Proses 
Produksi 

 

Indikator Kualitas Proses 

1.  Pembuatan 
softcopy design 
 

Design dibuat berdasarkan gambar yang dipesan. 
Setiap gambar dikelompokkan sesuai warna dan 
bentuk gambar sehingga setiap gambar utuh memiliki 
beberapa softcopy yang berbeda. Kualitas dari proses 
pembuatan design diukur dengan meneliti setiap 
kelompok gambar dan warna yang telah dicetak 
dalam bentuk softcopy sesuai dengan gambar pesanan 
tanpa ada ketidakcocokan.  

 Sumber : UD. Mulya Lestari, 2008 
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Lanjutan Tabel 4.6 

2. Pencetakan 
softcopy design 
pada bidang 
sablon  
 

Softcopy yang telah siap, dicetak pada bidang sablon. 
Setiap kelompok warna dan gambar dicetak secara 
utuh dan tanpa ada bagian yang kurang jelas atau tidak 
tercetak lengkap.   

3. Penyablonan 
pada bahan  
 

Proses penyablonan dengan pcncampuran warna harus 
sesuai dengan warna asli contoh produk yang dipesan. 
Pewarnaan pada proses sablon harus rapi, tidak ada 
cat yang melebihi batas pewarnaan. 
  

4. Pengeleman 
 

Setiap bahan yang telah di sablon akan di lem. Proses 
pengeleman harus dilakukan dengan rapi, tidak 
memberikan lem berlebihan sehingga ada sisa lem 
yang tertinggal.  
 

5.  Pemotongan 
 

Proses untuk memotong bahan yang telah di lem 
disesuaikan dengan batas garis tepi potong. 
Pemotongan harus rapid dan tidak terjadi goresan atau 
kesalahan memotong.  
 

6. Pengeringan 
hasil sablon  
 

Proses pengeringan dilakukan sampai bahan benar-
benar kering, tidak memiliki permukaan yang 
mengkilap tampak basah dan tidak lengket apabila 
disentuh.  
 
 

7.  Penghalusan tepi 
dan sisi  
 

Pada tahap penghalusan hasil produksi menunjukkan 
permukaan yang licin dan memiliki sisi tepi halus.  

8.  Pengepakan  
 

Pada proses ini hasil produksi telah siap untuk dijual, 
proses pengepakan akan disesuaikan dengan ukuran 
hasil produksi, kebutuhan untuk keamanan produk. 
Penyususan produk harus telihat rapi dan dibungkus 
dengan plastik yang tidak kusut.  
 

 Sumber : UD. Mulya Lestari, 2008 
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• Proses produksi pada divisi computer bordir ditunjukkan pada gambar proses 

produksi berikut.  

 

Gambar 4.4 

Proses Produksi Divisi Computer  Bordir 

 

 

 

 

 

 Sumber : UD. Mulya Lestari, 2008  

 

Proses pembuatan logo, gambar dan nama pribadi atau  instansi dimulai 

pada proses pembuatan design yang akan menghasilkan film yang sesuai 

dengan gambar produk yang dipesan oleh konsumen. Jenis film yang 

digunakan berupa softcopy  dari sebuah software  khusus yang dapat di baca 

oleh mesin bordir. Kerusakan  pada saat pembuatan design  terjadi pada 

kesalahan penulisan nama, nomer atau informasi yang terdapat pada gambar 

produk serta arah pengaturan alur serat untuk benang bordir.  

Softcopy gambar produk akan di simpan kedalam disket yang kemudian 

di masukan kedalam mesin bordir.  Setiap kepala mesin akan bergerak sesuai 

dengan arah serat gambar yang terdapat dalam file softcopy tersebut. 
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kesalahan terjadi pada saat pemasangan warna benang yang tidak sesuai 

sehingga warna yang ditampilkan tidak sesuai dengan gambar.  

Setiap tahap dalam proses produksi memiliki indikator kualitas yang 

digunakan sebagai standar untuk melanjutkan proses berikut sehingga pada 

kualitas pada produk hasil produksi dapat dikendalikan. indikator kualitas 

pada setiap proses produksi ditunjukkan pada tabel berikut. 

Tabel 4.7 

Daftar Proses Produksi dan Indikator Kualitas Proses 

Divisi Computer Bordir 

No. Nama Proses 
Produksi 

  

Indikator Kualitas Proses 

1.  Pembuatan 
softcopy design 
 

Design dibuat berdasarkan gambar yang dipesan. 
Setiap gambar dikelompokkan sesuai warna dan 
bentuk gambar sehingga setiap gambar utuh memiliki 
beberapa softcopy yang berbeda. Kualitas dari proses 
pembuatan design diukur dengan meneliti setiap 
kelompok gambar dan warna yang telah dicetak 
dalam bentuk softcopy sesuai dengan gambar pesanan 
tanpa ada ketidakcocokan.  
 

2. Pencetakan 
softcopy design 
pada bidang 
sablon  

Softcopy yang telah siap, di input  pada computer 
head  mesin. Data yang telah diterima dan disimpan 
didalam computer head  mesin secara otomatis 
dijuntukkan.  

3. Pemasangan 
benang dan kain 
 

Jenis benang harus sesuai dengan contoh produk atau 
gambar yang dipesan dan ukuran kain yang dipasang 
pada mesin adalah  5 x 5 m.  
 

4. Pencetakan 
dengan mesin 
 

Bahan-bahan yang telah siap dicetak secara otomatis 
dengan mengoperasikan mesin. Setiap item  produk 
akan tercetak secara utuh, tanpa ada pemutusan 
benang yang disengaja oleh karyawan.  
 

5.  Pemotongan 
 

Proses memotong sesuai dengan jumlah unit yang 
dipesan.  

        Sumber : UD. Mulya Lestari, 2008 
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Lanjutan tabel 4.7  

8.  Pengepakan  
 

Pada proses ini hasil produksi telah siap untuk dijual, 
proses pengepakan akan disesuaikan dengan ukuran 
hasil produksi, kebutuhan untuk keamanan produk. 
Penyususan produk harus telihat rapi dan dibungkus 
dengan plastik yang tidak kusut.  
 

        Sumber : UD. Mulya Lestari, 2008 

 

• Proses produksi pada divisi printing ditunjukkan pada gambar proses produksi 

berikut. 

Gambar 4.5 

Proses Produksi Divisi Digital Printing 

 

  

 

 

 

 Sumber : UD. Mulya Lestari, 2008  

 

Proses yang divisi printing tidak berbeda jauh dengan beberapa divisi 

yang lain, yaitu dimulai dari proses pembuatan logo, gambar dan nama 

pribadi atau  instansi. Tahap pengerjaan design yang akan menghasilkan film 

yang sesuai dengan gambar produk yang dipesan oleh konsumen. Jenis film 

yang digunakan berupa softcopy  dari sebuah software  khusus yang dapat di 

baca oleh mesin digital printing. File softcopy yang telah siap akan langsung 
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dicetak dengan menggunakan mesin printing secara otomatis. Hasil dari 

printing akan di gulung atau dilipat dengan sisi yang berlawanan sehingga  

tidak terjadi pertemuan antara sisi dengan permukaan bergambar. Kesalahan 

pengerjaan terjadi pada saat pembuatan design karena kesalahan penulisan 

nama, nomer atau informasi yang terdapat pada gambar produk sehingga hasil 

printing tidak sesuai dengan gambar dan tahap penggulungan atau melipat 

gambar yang tidak sesuai standar akan  mengakibatkan gambar menjadi rusak 

karena lengket.  

Setiap tahap dalam proses produksi memiliki indikator kualitas yang 

digunakan sebagai standar untuk melanjutkan proses berikut sehingga pada 

kualitas pada produk hasil produksi dapat dikendalikan. indikator kualitas 

pada setiap proses produksi ditunjukkan pada tabel berikut.  

 

Tabel 4.8 

Daftar Proses Produksi dan Indikator Kualitas Proses 

Divisi Digital Printing 

No. Nama Proses 
Produksi 

 

Indikator Kualitas Proses 

1.  Pembuatan 
softcopy design 
 

Design dibuat berdasarkan gambar yang dipesan. 
Setiap gambar dikelompokkan sesuai warna dan 
bentuk gambar sehingga setiap gambar utuh memiliki 
beberapa softcopy yang berbeda. Kualitas dari proses 
pembuatan design diukur dengan meneliti setiap 
kelompok gambar dan warna yang telah dicetak 
dalam bentuk softcopy sesuai dengan gambar pesanan 
tanpa ada ketidakcocokan.  
 

        Sumber : UD. Mulya Lestari, 2008  
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Lanjutan Tabel 4.8 

2 Pemasangan kain 
 

ukuran kain yang dipasang pada mesin memiliki lebar 
6 m.  

4. Pencetakan 
dengan mesin 
 

Kain yang telah siap akan dicetak secara otomatis 
dengan mengoperasikan mesin. Gambar tercetak 
secara utuh, tanpa ada pemutusan yang disengaja oleh 
karyawan.  
 

5.  Pemotongan 
 

Proses memotong sesuai dengan jumlah unit dan 
ukuran gambar  yang dipesan.  
 
 

8.  Pengepakan  
 

Pada proses ini hasil produksi telah siap untuk dijual, 
proses pengepakan akan disesuaikan dengan ukuran 
hasil produksi, kebutuhan untuk keamanan produk. 
Penyususan produk harus telihat rapi dan dibungkus 
dengan plastik yang tidak kusut.  
 

       Sumber : UD. Mulya Lestari, 2008 

 Pengawasan yang dilakukan pada UD Mulya Lestari selama bulan September 

hingga Desember pada divisi percetakan dan sablon, computer bordir, printing secara 

singkat ditunjukkan dalam bagan pengendalian pengawsaan kerusakan berikut. 

Tabel 4.9 

BAGAN KENDALI PENGAWASAN KERUSAKAN 

DIVISI SABLON 

No. Masalah Bentuk Kerusakan  Sebab Akibat yang 
Terjadi 

1. Pembuatan gambar 
film . 

Salah membuat 
gambar film sesuai 
dengan kelompok 
warna yang 
berbeda . 

Designer yang 
tidak teliti 
dalam 
mengejakan 
design. 

Tidak semua 
warna dalam  
gambar dapat 
disablon sesuai 
dengan 
spesifikasi 
yang benar 
sesuai pesanan.

Sumber : UD. Mulya Lestari, 2008  
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Lanjutan Tabel 4.9 

2.  Pembuatan gambar 
film. 

Salah penulisan 
nama dan informasi 
tentang instansi 

Designer yang 
tidak teliti 
dalam 
mengejakan 
design. 

Produk hasil 
akhir 
menngalami 
kesalahan atau 
rusak dan perlu 
melakukan 
pengerjaan 
ulang.  
 

3.  Bahan baku kertas  Kertas yang 
digunakan tidak 
memiliki ketebalan 
standar.  

Supervisor 
produksi tidak 
melakukan 
pengecekan 
kualitas kertas 
sebelum proses 
produksi.  

Produk hasil 
akhir 
mengalami 
kerusakan, 
sehingga perlu 
melakukan 
pengerjaan 
ulang 
 

3. Penyablonan  Pemberian warna 
pada produk . 

Karyawan 
yang salah 
dalam 
memberikan 
warna pada 
saat 
menyablon 
produk. 

Produk hasil 
akhir 
mengalami 
kerusakan, 
sehingga perlu 
melakukan 
pengerjaan 
ulang 
 
 

Sumber : UD. Mulya Lestari, 2008  
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Tabel 4.10 

BAGAN KENDALI PENGAWASAN KERUSAKAN 

DIVISI  COMPUTER BORDIR 

No.  Masalah Bentuk Kerusakan  Sebab Akibat yang 
Terjadi 

1. 
 
 

Pembuatan gambar 
film. 

Kesalahan dalam 
pembuatan alur 
serat benang.p  

Designer yang 
tidak teliti dan 
kurang 
memahami  
pembuatan 
design khusus 
bordir.  

Produk hasil 
akhir 
mengalami 
sedikit 
kecacatan, dan 
tidak semua 
hasil produksi 
tersebut 
ditolak.  

2.  Pemakaian warna 
benang  

Warna yang tidak 
sesuai dengan 
spesifikasi standar. 

Kelalaian 
karyawan 
untuk 
memperhatikan 
nomer  jenis 
dan   warna 
benang.  

Produk hasil 
akhir 
mengalami 
kerusakan, dan 
perlu 
melakukan 
pengerjaan 
ulang 
 

Sumber : UD. Mulya Lestari, 2008 

 

Tabel 4.11 

BAGAN KENDALI PENGAWASAN KERUSAKAN 

DIVISI  PRINTING 

No. Masalah Bentuk Kerusakan  Sebab Akibat yang 
Terjadi 

1.  Pembuatan gambar 
film. 

Salah penulisan 
nama dan 
informasi  tentang 
instansi 

Designer yang 
tidak teliti 
dalam 
mengejakan 
design. 

Produk hasil 
akhir 
mengalami 
kesalahan atau 
rusak dan perlu 
melakukan 
pengerjaan 
ulang.  
 

Sumber : UD. Mulya Lestari, 2008 
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Lanjutan Tabel 4.11 

2. Penyimpanan. Kesalahan dalam 
cara melipat kain 
yang telah tercetak 
gambar. 

Kelalaian 
karyawan 
untuk 
memperhatikan 
cara melipat 
dengan benar.  

Produk hasil 
akhir 
mengalami 
sedikit 
kecacatan, dan 
tidak semua 
hasil produksi 
tersebut 
ditolak. 
 

3. Proses printing.  Produk yang tidak 
tercetak sempurna 
atau terputus pada 
sebagian gambar 
yang di etak.  

Proses 
produksi yang 
terputus karena 
sumber tenaga 
listrik yang 
mati secara 
tiba- tiba. 

Produk hasil 
akhir 
mengalami 
sedikit 
kecacatan, dan 
tidak semua 
hasil produksi 
tersebut 
ditolak. 

Sumber : UD. Mulya Lestari, 2008 

 

4.9.  Analisis dan Interpretasi Data  

 Perhitungan yang dilakukan menggunakan metode Statistical Process Control 

dengan menggunakan P-Chart. Chart ini menghitung sejumlah data yang diterima 

untuk mendapatkan besarnya prosentase jumlah produk yang cacat terhadap 

keseluruhan produk yang telah dihasilkan.  Dalam analisis data yang telah dilakukan, 

jumlah barang hasil produksi merupakan sampel dan jumlah kerusakan  menjadi  dua 

variabel yang penting pada saat suatu perusahaan menggunkan perhitungan bagan-p 

untuk menentukan proporsi kerusakan. Menurut Jay Heizer (2005:234) terdapat 

beberapa rumus yang digunakan dalam tahapan analisa data, anatara lain : 
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• Menghitung nilai rata- rata  : 
∑
∑=

n
pj

p  

• Menghitung deviasi standar dengan rumus  : σ
p̂

= 
n

pp )1( −  

• Menghitung limit control :  UCL 
p

 = p  + z σ
p̂

 

LCL 
p

 = p  - z σ
p̂

 

Dengan keterangan : 

p   : rata- rata (mean) 

σ
p̂

  : standar deviasi distribusi sampel 

z  : jumlah standar deviasi (z = 3, untuk batas 99.73%)  

 

Berdasarkan hasil perhitungan P-Chart dalam prosentase dapat diketahui 

jumlah kerusakan yang berada di atas garis batas pengendalian atas, di garis 

pengendalian bawah atau di antara garis batas pengendalian. Data yang diambil 

dalam melakukan penelitian ini adalah  data jumlah produksi dan kerusakan produk 

dari bulan September hingga Desember 2008.  Untuk memudahkan dalam memahami 

data, maka data akan di bagi menjadi  tiga bagian,   sesuai dengan divisi usaha yang 

dijalankan oleh  UD. Mulya Lestari selama bulan September hingga Desember 2008. 
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4.9.1.  Hasil Perhitungan P Chart  

  Data Produksi dari masing-masing divisi telah diolah dengan 

menggunakan metode Statistical Quality Control  menghasilkan P-Chart 

Control, yang digambarkan  dalam grafik  P-Chart di bawah. Keterangan 

tentang titik kerusakan dan jumlah kerusakan secara rinci dapat dilihat pada 

lampiran Daftar Jumlah Produksi dan Kerusakan .  

 

1. Divisi  Sablon dan Percetakan  

P-Chart 4.1. Bulan September 
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                          Sumber : UD. Mulya Lestari,2008 

 

Dari P-Chart bulan September diperoleh data bahwa setiap kerusakan 

produk yang terjadi tidak melebihi batas pengendalian.  Dapat disimpulkan 

bahwa pada bulan ini divisi sablon dan percetakan telah melakukan 

pengawasan kualitas  dengan cukup baik dan semua aktivitas produksi 

berjalan sesuai dengan proses yang direncanakan. 

 

 



 75

Grafik 4.2. Bulan Oktober 
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Data yang diperoleh selama bulan Oktober, terdapat adanya kerusakan 

produk yang telah melampaui garis batas pengendalian atas, ditunjukkan 

dengan titik prosentase kerusakan berwarna merah. Titik merah pertama dari 

kiri merupakan sampel  nomor 11 dengan prosentase kecacatan sebesar 

0,006144. Titik merah kedua dari kiri merupakan  sampel  nomor 14 dengan 

prosentase kecacatan sebesar 0,005882.   

Grafik 4.3. Bulan November 

Sa mp le

Pr
op

or
ti

on

252219161310741

0 .018

0 .016

0 .014

0 .012

0 .010

0 .008

0 .006

0 .004

0 .002

0 .000

_
P=0 .00156

UC L=0 .00562

LC L=0

1

1

P  C ha r t o f  r e je c t

T e s ts  pe r fo rm ed w ith  unequa l sam p le  s iz e s  
      Sumber: UD. Mulya Lestari, 2008 
  
 



 76

Pada Bulan November P-Chart menunjukkan adanya dua sampel yang 

berada di luar batas kendali atas pada titik merah tertinggi yaitu sampel  

nomor 9 dengan prosentase kecacatan sebesar 0,017197.  Titik merah kedua 

yaitu sampel  nomor 17 dengan prosentase kecacatan sebesar 0,009249.  

Grafik 4.4. Bulan Desember 
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Pada Bulan Desember  P-Chart menunjukkan adanya satu sampel yang 

berada di luar batas kendali atas yaitu sampel  nomor 9 dengan prosentase 

kecacatan sebesar 0,029126. 
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2. DIVISI COMPUTER BORDIR 

Garfik 4.5. Bulan September 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : UD. Mulya Lestari, 2008 

 

Data yang diperoleh selama Bulan September, terdapat adanya kerusakan 

produk yang telah melampaui garis batas pengendalian atas. Sampel  nomor 5 

dengan prosentase kecacatan sebesar 0,004065.   

Grafik 4.6. Bulan Oktober 
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Pada Bulan Oktober P-Chart menunjukkan adanya sampel yang berada di 

luar batas kendali atas yaitu sampel  nomor 4 dengan prosentase kecacatan 

sebesar 0,00651.  

 

Grafik 4.7. Bulan November 
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Pada Bulan November P-Chart menunjukkan adanya dua sampel yang 

berada di luar batas kendali atas yaitu pada titik merah pertama dengan  

nomor sampel 12 dengan prosentase kecacatan sebesar 0,006793.  Titik merah 

kedua yaitu sampel  nomor 18 dengan prosentase kecacatan sebesar 0,009249. 
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Grafik 4.8. Bulan Desember 
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Pada Bulan Desember P-Chart menunjukkan adanya sampel yang berada 

di luar batas kendali atas yaitu sampel  nomor 9 dengan prosentase kecacatan 

sebesar 0,005291. 

 

3. DIVISI PRINTING  

Garfik 4.9. Bulan September 
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Dari P-Chart bulan September diperoleh data bahwa setiap kerusakan 

produk yang terjadi tidak melebihi batas pengendalian.  Dapat disimpulkan 

bahwa pada bulan ini divisi sablon dan percetakan telah melakukan 

pengawasn dengan cukup baik dan semua aktivitas produksi berjalan sesuai 

dengan proses yang direncanakan. 

Grafik 4.10. Bulan Oktober 
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Pada Bulan Oktober P-Chart menunjukkan adanya dua sampel yang 

berada di luar batas kendali atas pada titik merah pertama yaitu sampel  nomor 

6 dengan prosentase kecacatan sebesar 0,047619. Pada titik merah kedua yaitu 

sampel  nomor 13 dengan prosentase kecacatan sebesar 0,047619. 
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Grafik 4.11. Bulan November 
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Pada Bulan November P Chart menunjukkan adanya dua sampel yang 

berada di luar batas kendali atas pada titik merah pertama yaitu sampel  nomor 

8 dengan prosentase kecacatan sebesar 0,065217.  Pada titik merah kedua 

yaitu   sampel  nomor 16 dengan prosentase kecacatan sebesar 0.08889. 

Grafik 4.12. Bulan Desember 
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Pada Bulan Desember P-Chart menunjukkan adanya sampel yang berada 

di luar batas kendali atas yaitu sampel  nomor 11 dengan prosentase kecacatan 

sebesar 0,035294. 

 

4.10. Evaluasi Penerapan SQC  

Evaluasi penerapan SQC selama proses produksi berjalan, bertujuan untuk 

membantu  program pengendalian kualitas yang ingin diterapkan oleh perusahaan 

yaitu pemeriksaan dengan P-Chart yang merupakan salah satu teknik statistik dalam  

pengendalian kualitas untuk menentukan besarnya prosentase kerusakan produk 

terhadap hasil produksi secara keseluruhan.  P-Chart merupakan bagian dari Control 

Chart yang membantu menganalisa data kualitas berdasarkan atribut atau conformasi 

produk.   

Penerapan SQC dalam peneletian ini menganalisa variasi buatan yang menjadi 

dasar dari analisis P-Chart dalam data-data tersebut sehingga hasil dari penerapan 

mununjukkan pola yang digambarkan sebagai sebuah distribusi normal.  Parameter 

yang menjadi dasar dari analisa data adalah rata- rata (mean) dan standar deviasi (σ ).   

Hasil produksi dan kerusakan produk yang dikendalikan dalam P-Chart akan 

membantu pihak manajemen untuk dapat mengetahui proses produksi yang berada di 

luar kendali, sehingga dari data tersebut pihak manajamen akan melakukan evaluasi 

penyebab kerusakan dan mengetahui waktu dan proses produksi yang menyebabkan 

kecacatan produk yang melebihi batas kendali. 

Dalam pembuatan P-Chart untuk proporsi, jumlah sampel dapat tetap atau tidak 

tetap (bervariasi), sehingga control chart ini sangat sesuai untuk jumlah sampel yang 
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bervariasi, karena yang menjadi titik ukur adalah prosentase produk yang cacat atau 

di tolak, untuk menetapkan berapa persen dari angka-angka defektif.  

Penerapan Statistic Quality Control yang diterapkan oleh UD. Mulya Lestari, 

yang bertujuan untuk melakukan kontrol kualitas diterapkan dengan cara melakukan 

pengawasan di setiap tahapan proses produksi.  Pemeriksaan akhir  setiap produk 

yang bertujuan untuk menyeleksi kualitas produk dilakukan pada produk akhir yang 

merupakan output produksi.  Pendapat Sofjan Assauri (1993:274) tentang salah satu 

tujuan Quality Control adalah agar barang produksi dapat mencapai standar mutu 

yang telah ditetapkan, oleh karena itu UD. Mulya Lestari  menggunakan hasil 

pelaporan dari pengawasan kualitas tersebut sebagai dasar untuk mengevaluasi 

kinerja dari waktu ke waktu yang terus mengalami peningkatan dan mengukur 

pencapaian standar mutu.  Evaluasi tentang pencapaian kualitas pada perusahaan 

dilakukan oleh pimpinan perusahaan dan setiap supervisor pada bagian produksi 

untuk membuat kebijakan yang dapat mendukung proses kemajuan perusahaan.  

Divisi usaha yang terdapat di UD. Mulya Lestari terdiri dari tiga bagian, yaitu 

divisi sablon dan percetakan, computer bordir dan printing masing- masing dari 

divisi tersebut menggunakan bahan baku, karyawan dan mesin yang berbeda sehingga 

diperlukan pengawasan secara khusus pada setiap divisi untuk dapat melihat kualitas 

produk hasil akhir dengan teliti.   

Data yang telah dianalisa menunjukkan data kerusakan dengan frekuensi yang 

tertinggi berada pada divisi computer bordir. Dapat dilihat pada lamipiran Daftar 

Jumlah Produksi dan Kerusakan secara lebih rinci selama bulan September hingga 
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bulan Desember terdapat enam sampel yang memiliki nilai prosentase kerusakkan di 

atas garis batas kendali atas, digambarkan pada tabel berikut : 

 

Tabel 4.12 

Data Kerusakan Produk 

No.  Tanggal 
Produksi 

Jumlah 
Produksi(unit) 

Jumlah Kerusakan 
(unit ) 

 

Prosentase 
Kerusakan 

1. 5 September 1525 6 0,003934 
 

2. 12 September 1230 5 0,004065 
 

3. 9 Oktober 768 5 0.006793 
 

4. 14 November 736 5 0,006793 
 

5. 21 November 981 5 0,009249 
 

6. 10 Desember 1890 10 0,005291 
 

Sumber : UD. Mulya Lestari, 2008 

Dari hasil wawncara yang dilakukan kepada supervisor produksi dan pimpinan 

menunjukkan penyebab kerusakan produk selama produksi dalam divisi computer 

bordir karena jam kerja yang berlangsung selama 24 jam.  Karyawan yang bekerja 

dalam kondisi yang kurang optimal karena terdapat shift kerja pada malam hari dan 

sebagian dari karyawan tersebut memiliki aktivitas pekerjaan lain pada siang hari.  

Divisi yang memiliki jumlah unit dan prosentase kerusakan  produk yang paling 

besar adalah divisi sablon dan percetakan.  Divisi sablon dan percetakan memiliki 

proses produksi dalam skala besar dan sangat bervariasi dalam spesifikasi produk 

yang diproduksi serta sebagian besar aktivitas produksi dikerjakan oleh tenaga 



 85

manusia sehingga lebih mudah terjadi kesalahan selama proses produksi.  Data 

jumlah kerusakan produk dalam unit selama bulan September hingga Desember 2008 

ditunjukkan pada tabel berikut  : 

Tabel 4.13 

Data Kerusakan Produk 

No.  Tanggal 
Produksi 

Jumlah 
Produksi(unit) 

Jumlah Kerusakan 
(unit ) 

 

Prosentase 
Kerusakan 

1. 10 November 1163 20 0,17197 
 

2. 10 Desember 1133 33 0,29126 
 

Sumber : UD. Mulya Lestari, 2008 

 

Dari hasil wawancara menunjukkan penyebab kerusakan dengan prosentase 

terbesar yaitu :  

1. Kerusakan pada proses produksi ini disebabkan karena kesalahan pembuatan 

gambar yang dilakukan oleh designer dan tidak adanya kontrol kualitas yang 

dilakukan oleh supervisor produksi sebelum memulai proses produksi 

tersebut.  

2. Kerusakan pada proses produksi ini disebabkan karena kesalahan pemberian 

warna pada produk yang dilakukan oleh karyawan bagian produksi dan tidak 

adanya kontrol kualitas yang dilakukan oleh supervisor produksi sebelum 

memulai proses produksi tersebut.  
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Data yang diperoleh menunjukkan besarnya standar deviasi pada masing-masing 

periode pemeriksaan dalam P-Chart. Standar deviasi dapat menunjukkan besarnya 

nilai yang berada di daerah rata-rata bagian yang ditolak dalam sampel.  Pada           

P-Chart untuk menentukan batas pengendalian akan dipengaruhi oleh besarnya 

jumlah standar deviasi yang ditentukan oleh perusahaan sebagai standar untuk 

menolak dan menerima hasil produksi. Dari data yang diambil selama bulan 

September hingga Desember dapat menunjukkan nilai-nilai standar deviasi, yaitu : 

1. Standar deviasi tertinggi terdapat pada divisi printing karena jumlah 

sampel dari kaseluruhan hasil produksi yang lebih sedikit dibandingkan 

dengan divisi computer bordir dan sablon. Standar  deviasi yang tertinggi 

terdapat pada bulan Sepetember dengan nilai standar deviasi 0.001998. 

2. Standar deviasi terendah terdapat pada divisi sablon dengan jumlah 

sampel dari hasil produksi yang terbesar.  Standar deviasi terendah 

terdapat pada bulan Desember dengan nilai standar deviasi 0.0004078.  

UD Mulya lestari memiliki kebijakan untuk menentukan batas kendali sebesar     

5 % kerusakan dari keseluruhan produk pada tiap proses produksi sebuah produk. 

Sehingga pada penerapannya terdapat beberapa kali produksi yang melewati batas 

kendali yang telah ditetapkan.  Pada penelitian yang dilakukan pada PT. Mentari 

Massen Toys Indonesia oleh Maria Hana (2000) perusahaan menentukan batas 

kendali kecacatan produk sebesar 20 persen, sehingga UD. Mulya Lestari memiliki 

keunggulan yang lebih pada proses pengendalian kualitas.  

Pada setiap divisi yang beroperasi di UD. Mulya Lestari memiliki kinerja yang 

kurang baik karena hanya terdapat satu bulan yaitu pada bulan September yang 
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mengalami kondisi yang terkendali sehingga setiap kerusakan produk berada pada 

batas kendali. Pengawasan yang dilakukan pada perusahaan  menunjukkan penyebab 

kerusakan terbesar adalah aspek tenaga manusia.  Pada penelitian yang dilakukan 

oleh Nurhasanah (2005), Pada Perusahaan Garmen PT Pesona Remaja Malang 

menunjukkan kesamaan penyebab kesalahan produk  terbesar adalah pada aspek 

tenaga manusia.   
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Dari hasil analisis dan pembahasan pada bab IV dapat di ambil beberapa 

kesimpulan : 

1. Standar kualitas yang ditetapkan oleh perusahaan adalah kesesuaian 

spesifikasi produk yang dihasilkan dengan spesifikasi produk yang di pesan 

oleh konsumen. UD. Mulya Lestari memiliki kebijakan untuk menentukan 

batas kendali sebesar 5% kerusakan dari keseluruhan produk pada tiap proses 

produksi sebuah produk.  

2. Data yang telah di analisis selama bulan September hingga bulan Desember 

menunjukkan  divisi yang memiliki jumlah unit dan prosentase kerusakan 

produk tertinggi adalah divisi sablon dan percetakan dan data kerusakkan 

dengan frekuensi yang tertinggi berada pada divisi computer bordir.  Standar 

deviasi tertinggi terdapat pada divisi printing pada bulan September dengan 

nilai standar deviasi 0.001998 dan standar deviasi terendah terdapat pada 

divisi sablon pada bulan Desember dengan nilai standar deviasi 0.0004078. 

3. Kerusakan produk pada perusahaan tidak selalu terjadi pada proses produksi 

yang dimulai dari proses penerimaan order atau pesanan. Namun beberapa 

kesalahan yang terjadi dapat disebabkan karena perusahaan tidak melakukan 

pengawasan kualitas dengan teliti dalam setiap tahapan proses produksi. 

Beberapa kesalahan dapat berawal dari penerima order yang tidak memahami 
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spesifikasi sehingga spesifikasi produk yang diterima pada bagian designer 

juga terjadi kesalahan dan berlanjut pada bagian produksi yang mengerjakan 

spesifikasi produk yang tidak benar.  Kesalahan lain yang juga terjadi  berasal 

dari bagian design yang melakukan kesalahan dalam pembuatan design atau 

gambar model produk sehingga akan mengakibatkan terjadi kesalahan pada 

proses produksi yang selanjutnya .  

4. Pada prakteknya perusahaan sablon dan percetakan UD. Mulya Lestari hanya 

menerapkan pemeriksaan sebagai salah satu program pengawasan kualitas 

terhadap kerusakan produk yang terjadi, tanpa menyertakan perhitungan dan 

analisa secara statistik terhadap produk akhirnya. 

 

5.2. Saran- Saran Kepada UD. Mulya Lestari  

1. Untuk melengkapi pemeriksaan yang telah dijalankan, maka P-Chart perlu 

diterapkan pada setiap perusahaan yang memiliki data kerusakan barang 

dalam proses produksi.  

2. Pada waktu proses produksi berlangsung supervisor produksi dapat 

melakukan pencatatan tentang jumlah produksi dan kerusakan produk.  

Pencacatatan tersebut dapat dibuat dalam bentuk Check Sheet, dapat dilihat 

pada lampiran contoh Check Sheet.  

3. Perusahaan perlu memberikan pelatihan yang terkait dengan pengembangan 

ketrampilan kepada supervisor dan designer  yang memiliki peran penting 

dalam penentuan  kualitas sehingga dengan memahami kualitas akan 

membantu perusahaan untuk mencapai target kualitas.  
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4. Setiap divisi produksi yang ada di UD. Mulya Lestari memiliki keunggulan 

dan permaslahan masing-masing, sehingga secara khusus saran-saran  yang 

dapat digunakan sebagai berikut :  

• Divisi Sablon dan Percetakan  

Untuk dapat mengatasi penyebab utama kerusakan produk, maka 

supervisor produksi melakukan kontrol kualitas dengan melakukan 

pencacatan dalam check Sheet pada setiap proses dimulai yaitu 

berawal dari  penerimaan softcopy gambar  hingga proses pengepakan 

dan memantau setiap aktivitas produksi yang dilakukan oleh 

karyawan.  

• Divisi Computer Bordir  

Pihak manajamen perlu membuat kebijakan untuk menerima pegawai 

yang bekerja pada shift malam (shift III) sebaiknya tidak berkerja 

secara penuh pada pagi hingga sore hari, hal ini bertujuan untuk 

mencegah masalah kerusakan produk karena kelelahan karyawan 

selama bekerja.  

• Divisi Printing  

Proses produksi yang terhenti secara tiba-tiba menjadi penyebab utama 

kerusakan produk pada divisi Printing, oleh karena itu untuk 

menghindari hal terssebut perlu adanya penggunaan UPS (Utility 

Power Stabilizer) sebagai alat untuk menyimpan tenaga listrik 
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sementara hingga proses produksi dapat berhenti sesuai dengan 

kebutuhan.  
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Lampiran 1 : Daftar Jumlah Produksi (sampel) dan Kerusakan (reject) 
 Bulan Inspeksi  

Nama Divisi  September Oktober  November  Desember 

  
sampel 
(unit) 

reject 
(unit ) 

sampel 
(unit) 

reject 
(unit ) 

sampel 
(unit) 

reject 
(unit ) 

sampel 
(unit) 

reject 
(unit ) 

Sablon dan 
Percetakan  850 1 1250 0 1120 1 450 3
  650 1 460 0 956 0 650 0
  1212 0 760 0 825 0 1102 2
  1520 0 460 2 750 0 112 2
  1230 2 650 0 980 2 850 0
  982 0 1120 3 760 0 645 0
  850 1 1130 0 853 1 850 0
  980 2 890 0 945 0 562 0
  1250 2 921 0 1163 20 1133 33
  1890 0 856 1 1540 0 1540 5
  1365 0 651 4 650 0 1236 1
  1450 0 450 0 1520 0 860 0
  1265 1 586 0 985 1 985 0
  970 2 850 5 786 2 768 2
  894 1 765 0 1564 0 895 1
  853 0 851 1 1892 0 869 0
  765 0 956 0 865 8 1150 3
  1248 1 540 2 725 0 1082 5
  496 0 726 0 861 0 1560 0
  1230 0 750 0 950 0 1825 4
  861 1 830 0 1250 4     
  946 0 1250 2 1120 0     
  896 0 965 0 1815 0     
  1250 0     1650 2     
          756 1     
          854 2     

 



Lampiran 2: Daftar Jumlah Produksi (sampel) dan Kerusakan (reject) 
  Bulan Inspeksi  

Nama Divisi  September Oktober  November  Desember 

  
sampel 
(unit) 

reject 
(unit ) 

sampel 
(unit) 

reject 
(unit ) 

sampel 
(unit) 

reject 
(unit ) 

sampel 
(unit) 

reject 
(unit ) 

Computer Bordir 1882 2 850 1 1210 1 1230 1
  1525 0 1213 0 870 0 1880 2
  1425 0 568 0 956 0 1850 0
  1235 0 768 5 865 2 1562 0
  1525 6 1215 2 953 0 1560 0
  1042 2 469 0 1215 3 1890 0
  1560 3 892 0 1860 0 1470 2
  1720 1 758 0 1250 1 1450 0
  1450 1 698 3 987 0 1890 10
  1560 0 1259 0 956 2 1223 0
  1230 5 756 1 851 0 1550 0
  1568 0 1358 0 736 5 1450 1
  1750 0 486 1 1218 0 1785 0
  1532 0 972 0 1062 1 1655 3
  1560 3 756 2 784 2 1480 0
  1825 1 812 0 864 3 1470 4
  1452 3 1369 3 826 0 1650 0
  1652 4 1458 0 981 5 980 0
  1650 0 469 1 1415 2 1150 1
  1435 1 894 4 1319 3 1460 2
  1486 2 1278 0 1285 0     
  1450 0 1620 3 1470 0     
  1650 0 1860 0 1965 1     
  1230 0     893 2     
          790 0     

 



Lampiran 3 : Daftar Jumlah Produksi (sampel) dan Kerusakan (reject) 
  Bulan Inspeksi  

Nama Divisi  September Oktober  November  Desember 

  
Sampel 
(unit) 

Reject 
(unit ) 

sampel 
(unit) 

reject 
(unit ) 

sampel 
(unit) 

reject 
(unit ) 

Sampel 
(unit) 

Reject 
(unit ) 

Printing 350 2 65 0 235 1 350 1 
  100 1 46 0 89 0 125 0 
  50 0 52 0 110 0 89 0 
  23 0 28 0 82 0 78 0 
  120 2 53 0 125 0 65 2 
  250 0 42 2 46 1 121 3 
  121 1 110 0 76 2 250 0 
  43 2 52 0 46 3 121 0 
  56 2 64 0 65 0 260 1 
  52 0 23 1 112 0 312 2 
  46 0 85 0 113 0 85 3 
  82 0 23 0 89 0 45 0 
  110 1 63 3 121 1 115 0 
  112 2 84 0 85 0 86 1 
  50 1 85 1 65 0 59 0 
  12 0 64 0 45 4 86 0 
  36 0 23 0 58 0 130 0 
  43 1 150 1 85 1 76 1 
  23 0 212 0 76 0 150 0 
  39 0 49 0 85 0 210 2 
  58 1 86 0 95 0     
  60 0 156 1 54 1     
  75 0 67 0 72 0     
  83 0     50 0     
          30 0     
          125 1     
 



Contoh Check Sheet 
 
 
Tanggal Produksi :  
 
No.  Nama Produk Jumlah Produksi (unit) Jumlah 

kerusakan 
(unit) 

Prosensate 
Kerusakan 
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