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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada saat ini banyak negara-negara yang terkena dampak dari 

krisis ekonomi global, yang menyebabkan semakin sulitnya 

perekonomian dunia. Dinegara kita juga mengalami dampak tersebut 

yang menyebabakan banyak industri-industri yang kesulitan untuk 

keluar dari masalah ini. Perusahaan mebel salah satu yang mengalami 

imbas dari krisis tersebut. Salah satu cara yang tepat untuk 

menghadapi masalah ini yakni dengan pengaturan manajemen yang 

baik dan profesional. 

Selain itu banyaknya persaingan yang harus dihadapi, diharapkan  

sosok pimpinan perusahaan yang kuat dan tegas yang dapat 

mengantisipasi apabila terjadi hal-hal yang dimungkinkan akan 

merugikan perusahaan. Usaha yang tepat untuk menghadapi 

persaingan tersebut adalah selalu meningkatkan kualitas produk yang 

dihasilkan. 

Pengendalian kualitas sangat diperlukan karena kualitas barang 

hasil produksi perusahaan itu adalah cermin keberhasilan perusahaan 

dimata masyarakat atau konsumen. Dalam upayanya, perusahaan 

perlu menetapkan pengawasan mulai dari bahan baku, proses, dan 

juga barang jadi. Kualitas produk maupun jasa pada perusahaan tidak 
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bisa diabaikan begitu saja, karena kualitas tinggi akan menyenangkan 

konsumen dan mendorong kemajuan bisnis. Selain itu mengurangi 

tingkat cacat atau kerusakan yang berarti mempertinggi produktifitas 

dan laba serta meningkatkan keamanan kerja. 

Pengendalian merupakan salah satu tindakan yang diperlukan 

untuk meyakinkan bahwa tujuan, perencanaan, dan kebijakan sudah 

dapat dicapai. Pengendalian akan efektif bila di dasarkan pada 

rencana yang sudah ditetapkan. Pengawasan produk harus bersifat 

terus-menerus dan mempunyai standar yang telah ditetapkan agar 

dapat selalu menjaga kualitas produk perusahaan tetap baik. 

Pada PT. INDONESIA ANTIQUE merupakan salah satu dari sekian 

banyak perusahaan mebel yang mengutamakan kualitas produksi. Hal 

ini diperlukan agar produknya dapat bersaing di pasar internasional. 

Kualitas merupakan atribut penting dalam penyampaian informasi. 

Informasi mutu yang tinggi adalah kunci untuk kebanggaan 

produktifitas dari suatu perusahaan. Berdasarkan uraian diatas, 

bagaimana pentingnya pengendalian kualitas, mendorong penulis 

untuk mengadakan penelitian dan menuangkan dalam bentuk tugas 

akhir dengan mengambil judul “ANALISIS PENGENDALIAN 

KUALITAS PRODUK MEBEL DENGAN METODE C-CHART PADA 

PT. INDONESIA ANTIQUE SUKOHARJO“.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Berapa batas pengendali atas (UCL) dan batas pengendali 

bawah (LCL) dengan metode C-chart ? 

2. Apakah pengendalian kualitas yang dilakukan oleh perusahaan 

sudah baik atau belum ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui batas pengendali atas (UCL) dan batas 

pengendali bawah (LCL) dengan metode C-chart. 

2. Untuk mengetahui pengendalian kualitas yang dilakukan oleh 

perusahaan sudah baik atau belum. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

1. Bagi Perusahaan 

Memberikan masukan mengenai hal-hal yang berhubungan 

dengan pengendalian kualitas yang dapat digunakan sebagai salah 

satu bahan evaluasi oleh perusahaan dalam mengambil 

kebijaksanaan untuk meningkatkan produktivitas, baik produk yang 

dihasilkan maupun mesin-mesin produksi yang digunakan. 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 4 

2. Bagi Mahasiswa dan pembaca lainnya 

Merupakan bahan tambahan referensi dan informasi bagi peneliti 

lain yang akan meneliti dengan pokok permasalahan yang sama.  

3. Bagi Penulis 

Untuk memantapkan pemahaman Pengendalian Kualitas yang 

diperoleh selama kuliah. 

E. Kerangka Pemikiran 
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Keterangan : 

Dalam proses penerapan pengendalian kualitas produk 

dihadapkan pada aturan-aturan yang dapat memisahkan produk 

menjadi dua jenis produk yaitu produk rusak dan produk tidak rusak. 

Dua karakter produk tersebut kemudian dievaluasi dan dihitung 

masing-masing dengan menggunakan analisa diagram C-chart 

sehingga dapat diketahui jumlah produk rusak dan produk tidak rusak. 

Data ini kemudian dipakai oleh perusahaan untuk melakukan evaluasi 

pada proses produksi, baik peralatan, bahan-bahan, juga termasuk 

sumber daya yang mengolahnya. Setelah semuanya dilakukan maka 

dapat terlihat produk yang lolos uji dan memiliki kualitas sesuai 

dengan standar yang telah ditentukan perusahaan. 

F. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian adalah pada PT. INDONESIA ANTIQUE yang 

berlokasi di Kluwang Rt 02 Rw 07, Trangsang, Gatak, Sukoharjo. 

2. Data yang diperlukan: 

a. Data Primer 

Data ini diperoleh dengan cara wawancara langsung 

dengan staff/ karyawan PT. INDONESIA ANTIQUE yaitu 

kaitannya dengan pengendalian kulitas produk seperti tentang 

kerusakan-kerusakan produk dan penyebab-penyebab 

kerusakan tersebut. 
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b. Data Sekunder 

Data ini diperoleh melalui studi pustaka yang berupa 

keterangan atau fakta dengan cara mempelajari buku-buku, 

dokumen-dokumen, laporan-laporan, jurnal perusahaan dan 

sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti 

diantaranya tentang Sejarah Perusahaan, Struktur Organisasi, 

dan data kerusakan. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

 Dengan cara mengadakan tanya jawab langsung atau 

tidak langsung yang dilaksanakan secara tatap muka dengan 

pihak PT. INDONESIA ANTIQUE. 

b. Observasi 

 Dengan pengamatan dan pencatatan langsung kegiatan 

yang dilakukan PT. INDONESIA ANTIQUE yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. 

4. Metode Analisis Data 

1. Metode Control C-chart 

 Analisis data yang digunakan dalam penulisan, tugas 

akhir ini adalah menggunakan analisis kuantitatif yaitu statiscal 

quality control  atau pengawasan kualitas secara statistik 

dengan metode c-chart. Metode tersebut digunakan untuk 
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mengetahui tingkat kerusakan produk yang terjadi dengan 

rumus: 

a. Menentukan garis pusat (center line) dengan rumus: 

  
g

Ci
C å=  

     Keterangan: 

 C = garis pusat atau tengah 

 Ci = jumlah produk rusak 

 g = banyaknya observasi yang dilakukan 

b. Menentukan batas kendali: 

     Batas atas / under control limit (UCL)  

  UCL = CC 3+  

     Batas bawah / lower control limit (LCL) 

  LCL = CC 3-  

  Batas kendali atas(UCL) dan batas kendali bawah(LCL) 

merupakan batasan-batasan pengawasan dari penyimpangan 

yang terjadi. Bila ada kerusakan dan turun lebih rendah dari batas 

bawah merupakan prestasi yang baik untuk perusahaan sehingga 

sedapat mungkin memperoleh kerusakan sekecil mungkin 

apabila kerusakan produk berada diluar batas kendali atas berarti 

terjadi kualitas penyimpangan produk yang dihasilkan. Bila 

demikian harus segera dilakukan tindakan perbaikan atau koreksi 
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terhadap pelaksanaan pengendalian kualitas tersebut. Sebelum 

penyimpangan yang lebih besar maka perlu diadakan tindakan 

yang intensif, misalnya: mengoreksi penyebab kesalahan, latihan 

bagi karyawan baru, memperbaiki atau mengganti mesin-mesin/ 

alat penyebab kesalahan penggunaan dan pelaksanaan terhadap 

bahan baku dan bahan-bahan penolong yang lebih baik.  

2. Diagram Pareto 

Menurut Render, Barry dan Heizer (2004:266). 

1) Pengertian 

  Metode untuk mengolah kesalahan, masalah, atau 

cacat untuk membantu memusatkan perhatian pada usaha 

penyelesaian masalah. Diagram ini berdasarkan pekerjaan 

Vilfredo Pareto, seorang pakar ekonomi di abad ke-19. 

2) Tujuan  

  Tujuan dari penggunaan Diagram Pareto ini 

adalah untuk mencari permasalahan kualitas yang pada 

umumnya sering terjadi kemudian merengking 

permasalahan yang ada. 

3) Tahapan 

  Pertama kita mencari permasalahan kualitas apa 

saja yang muncul, setelah itu menentukan kesalahan yang 

paling banyak terjadi hingga ke paling sedikit. Setelah 

menemukan porsi permasalahan yang terjadi, langkah 
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selanjutnya yaitu membuat grafik dari porsi permasalahan 

yang ada. 

4) Alat 

  Diagram Pareto bentuknya seperti Diagram 

Batang, namun tiap batangnya menunjukkan porsi 

permasalahan yang terjadi dari yang paling banyak ke 

yang paling sedikit.  

 

Gambar 1.2 
Diagram Pareto 

3. Diagram Sebab-Akibat (Fish-Bone Charts) 

Menurut Render, Barry dan Heizer (2004:265). 

1) Pengertian 

  Diagram sebab akibat merupakan salah satu dari 

banyak alat yang dapat membantu mengidentifikasi 

masalah kualitas dan titik inspeksi untuk masalah 
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pengendalian kualitas sehari-hari. Diagram Sebab-Akibat 

juga disebut Diagram Ishikawa atau Diagram Tulang Ikan. 

2) Tujuan 

  Tujuan dari penggunaan diagram sebab-akibat ini 

adalah untuk mengidentifikasi kesalahan sehari-hari dari 

pengendalian mutu. Diagram sebab-akibat juga 

digunakan untuk penelusuran akar penyebab terjadinya 

masalah secara aktif. 

3) Tahapan 

  Pada umumnya untuk memulai suatu diagram 

sebab-akibat adalah dengan menggunakan 2 kategori, di 

antaranya:     

a) Bagi manufacturing - 4 M 

 man, method, machine, material 

b) Bagi aplikasi layanan 

     equipment, policies, procedures, people  

 Dari beberapa kategori tersebut dapat 

memberikan daftar yang baik untuk analisis awal. Bila 

dikembangkan secara sistematis, maka masalah-

masalah mutu yang mungkin terjadi dan tempat 

pemeriksaan dapat diketahui. 
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4) Alat 

 Diagram Sebab-Akibat bentuknya menyerupai tulang 

ikan. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar 

berikut : 

    

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 
Diagram Sebab-Akibat 

(Fish Bone Chart) 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Kualitas dan Pengendalian Kualitas 

 Banyak sekali pakar ekonomi yang mendefenisikan pengertian 

kualitas maupun pengendalian kualitas, munculnya definisi yang 

berbeda-beda tersebut karena tergantung pada kegunannya. 

 Menurut Render, Barry dan Heizer (2004 : 253) Kualitas adalah 

keseluruhan fiture dan karakteristik produk atau jasa yang mampu 

memuaskan kebutuhan yang terlihat atau yang tersamar. 

   Menurut Handoko (1999 : 54) Kualitas merupakan faktor yang 

terdapat dalam suatu produk yang menyebabkan produk tersebut 

bernilai sesuai dengan maksud untuk apa produk tersebut di produksi. 

 Menurut Assauri (1999 : 205) kualitas diartikan sebagai faktor-

faktor yang terdapat dalam suatu barang atau hasil yang 

menyebabkan barang atau hasil tersebut sesuai dengan tujuan untuk 

apa barang atau hasil itu dimaksudkan atau dibutuhkan. 

 Sedangkan pengertian pengendalian kualitas juga banyak 

didefinisikan  oleh pakar ekonomi, diantaranya Ahyari (1994 : 57) 

pengendalian kualitas mengandung dua macam pengertian utama, 

yaitu yang pertama menentukan standar kualitas untuk masin-masing 

produk atau jasa dari perusahaan yang bersangkutan, sedangkan 
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yang kedua adalah usaha perusahaan untuk dapat memenuhi standar 

kualias yang telah ditetapkan tersebut. 

 Menurut Assauri (1999 : 227) pengendalian kualitas adalah 

kegiatan untuk memastikan apakah kebijaksanaan dalam hal mutu / 

standar dapat tercermin dalam hasil akhir atau usaha untuk 

mempertahan kan mutu / kualitas dari barang yang dihasilkan agar 

sesuai dengan spesifikasi produk yang telah ditetapkan berdasarkan 

kebijaksanaan pimpinan perusahaan.  

 Menurut Nasution (2003 : 20) pengendalian kualitas merupakan 

suatu pendekatan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya 

saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, 

tenaga kerja, proses, dan lingkungan.  

B. Tujuan Pengendalian Kualitas 

   Tujuan pengendalian kualitas menurut Assauri (1999 : 210) 

adalah: 

1. Agar hasil produksi dapat mencapai standar mutu dan kualitas 

yang telah ditetapkan. 

2. Menyesuikan biaya inspeksi dapat menjadi sekecil mungkin. 

3. Mengusahakan agar biaya design dari produk dan proses 

penggunaan mutu tertentu dapat menjadi kecil. 

4. Mengusahakan agar biaya produksi menjadi serendah mungkin. 
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 Menurut Ayari (1994 : 57) tujuan pengendalian kualitas adalah: 

1. peningkatan kepuasan konsumen. 

2. penggunaan biaya yang serendah-rendahnya. 

3. selesai tepat pada waktunya. 

C. Faktor yang Mempengaruhi Kualitas 

 Kualitas suatu barang dipenuhi sejumlah faktor yang 

menentukan suatu barang dapat memenuhi tujuan. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualitas menurut Assauri (1999 : 206) antara lain: 

1. Fungsi suatu barang 

 Suatu barang yang dihasilkan harus dapat benar-benar 

memenuhi fungsinya. Pemenuhan fungsi tersebut 

memepengaruhi konsumen. Kualitas yang hendak dicapai 

sesuai dengan fungsi tercermin pada spesifikasi dari barang 

tersebut. 

2. Wujud luar 

 Kadang-kadang walaupun secara teknis maupun 

mekanis barang yang dihasilkan telah dianggap maju, tetapi bila 

wujud luarnya kuno atau kurang dapat diterima. Maka hal ini 

dapat menyebabkan turunnya ketertarikan konsumen atau 

dianggap mutunya kurang memenuhi syarat. 

3. Biaya barang tersebut 

 Barang-barang yang mempunyai biaya atau harga mahal 

dapat menunjukkan bahwa mutu barang tersebut relatif mahal. 
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Hal ini terjadi karena biasanya untuk mendapatkan  mutu yang 

dibutuhkan biaya yang lebih mahal, karena kemungkinan 

menggunakan bahan baku atau teknis yang membutuhkan lebih 

mahal. 

Menurut Yamit (2003 : 92) ada 2 faktor yang mempengaruhi 

kualitas, yaitu : 

1. Faktor-faktor secara umum dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut : 

a. Fasilitas operasi seperti kondisi fisik bangunan 

b. Peralatan dan perlengkapan 

c. Bahan baku atau material 

d. Pekerja ataupun staf organisasi 

2. Faktor-faktor secara khusus dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Pasar / tingkat persaingan 

Persaingan sering merupakan faktor penentu dalam 

menetapkan tingkat kualitas output suatu perusahaan, maka 

tinggi tingkat persaingan akan memberikan pengaruh pada 

perusahaan untuk menghasilkan produk yang berkualitas. 

b. Tujuan Organisasi 

Apakah perusahaan bertujuan untuk menghasilkan 

volume output tinggi, barang yang berharga rendah atau barang 

yang berharga mahal. 
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c. Testing produk 

Testing yang kurang memadai terhadap produk yang 

dihasilkan dapat berakibat kegagalan dalam mengungkapkan 

kekurangan yang terdapat pada produk. 

d. Pencari produk 

Cara mendesain produk pada awalnya dapat 

menentukan kualitas produk itu sendiri. 

e. Proses produksi 

Prosedur untuk memproduksi produk dapat juga 

menentukan kualitas produk itu sendiri. 

f. Kualitas input 

Jika bahan yang digunakan tidak memenuhi standar. 

Tenaga kerja tidak terlatih atau perlengkapan yang digunakan 

tidak tepat akan berakibat pada kualitas produk yang dihasilkan.  

g. Perawatan perlengkapan 

Apabila perlengkapan tidak dirawat secara tepat atau 

suku cadang tidak tersedia, maka kualitas produk akan kurang 

dari semestinya. 

h. Standar kualitas 

Jika perhatian terhadap kualitas dalam organisasi tidak 

tampak, tidak ada testing maupun inspeksi, maka output yang 

berkualitas tinggi sulit dicapai. 
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i. Umpan balik konsumen 

Jika kerusakan kurang sensitive terhadap keluhan-

keluhan konsumen kualitas tidak akan meningkat secara 

signifikan. 

D. Ruang Lingkup Pengendalian Kualitas 

 Menurut Assauri (1999 : 210) ruang lingkup pengendalian 

kualitas dapat dibedakan menjadi : 

1. Pengendalian selama pengolahan atau proses yaitu 

pengendalian kualitas yang dilakukan berkenaan dengan 

proses secara beruntun dan teratur terhadap barang-barang 

yang akan diproses. 

2. Pengendalian kualitas terhadap produk jadi, yaitu pengendalian 

yang dilakukan terhadap hasil akhir produksi agar barang yang 

masih rusak atau kurang memenuhi syarat tidak lolos kepada 

konsumen. 

  Menurut Purnomo (2003 : 163) untuk melaksanakan 

pengendalian kualitas, dalam hal ini pendekatan yang dilakukan 

adalah : 

1. Pendekatan bahan baku, digunakan apabila perusahaan 

menitikberatkan pada kualitas bahan baku. 

2. Pendekatan kualitas proses produk, digunakan apabila 

perusahaan menitikberatkan pada proses produksi . 
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3. Pendekatan produk akhir, digunakan pada produk akhir yang 

dihasilkan 

E. Teknik Pengendalian Kualitas 

1. Inspeksi  

   Menurut Render, Barry dan Heizer (2004 : 269) Inspeksi 

merupakan jalan untuk memastikan bahwa sebuah operasi 

menghasilkan tingkat kualitas yang diharapkan. Inspeksi 

meliputi : pengukuran, perasaan, peradapan, penimbangan, 

serta pengecekan produk. Tujuannya adalah menemukan 

proses yang buruk sesegera mungkin dan menghentikan 

pembuatan komponen yang rusak. 

2. Sampling 

   Acceptance sampling berarti penerimaan atau penolakan 

keseluruhan kumpulan produk atau jasa atas dasar jumlah 

cacat dalam sample. Sampling penerimaan acak dari kumpulan 

atau ”Lot” produk yang telah ditentukan sebelumnya. Sampling 

lebih ekonomis dari pada melakukan inspeksi 100%. 

3. Control Chrat 

 Control chart dibedakan menjadi dua yaitu : 

a. Untuk atribut 

1) P-Chart 

Digunakan untuk pengukuran kualitas produk selama 

proses produksi apakah produk yang dihasilkan masih 
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dalam batas yang diisyatkan dan ukuran cacat berupa 

proporsi, pengukuran didasarkan pada sampel yang 

diambil. 

Rumus : 

a) Menentukan proporsi rata-rata perusahaan ( p  ) 

=p  
diperiksahcacatyangtotaljumla

lahanjumlahkesa
 

b) Menentukan standar deviasi 

=p  
( )

n

pp -1
 

n = ukuran setiap sampel 

c) menentukan batas pengendalian 

( )
n

pI
pUCLp

-
+=  

( )
n

pI
pLCLp

-
-=  

2) C-Chart 

Digunakan untuk mengadakan pengukuran kualitas. 

Semua proses produksi dengan mengetahui banyaknya 

kesalahan pada suatu unit produk. 

Rumus: 

a) Menentukan rata-rata kerusakan ( c  ) 

n

c
c å=  
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Keterangan : 

=c  Rata-rata jumlah produk rusak 

å =c  Total jumlah kerusakan 

=n  Jumlah waktu yang diobservasi 

b) Menentukan standar deviasi 

cc =s  

Keterangan : 

=cs  Standar deviasi 

c) Menetukan batas pengendalian atas dan batas 

pengendalian bawah. 

Batas kendali atas ( Upper Control Limit ) 

CCUCLc +=  

Batas kendali bawah ( Lower Control Limit ) 

CCLCLc -=  

b. Untuk variabel 

1) R-Chart 

Digunakan untuk menunjukkan perbedaan terbesar dan 

terkecil. 

Rumus : 

RDUCLR .4=  

RDLCLR .3=  
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2) X-Chart 

Digunakan untuk menunjukkan pengukuran rata-rata 

untuk suatu proses. 

 

RAXUCL
X 2+=  

RAXLCL
X 2-=  

4. Diagram Pareto 

 Diagram pareto merupakan suatu grafik batang yang 

menggambarkan masalah menurut prioritas dan tingkat 

kepentingannya (dalam persen) jumlah total masalah adalah 

100%, penempatan grafik diurutkan dari prosentase masalah 

yang paling besar diletakkan dikanan sampai prosentase 

terkecil diletakkan dikiri. 

Adapun untuk mengetahui kerusakan produk dengan rumus : 

Prosentase kerusakan=
anruhKerusakJumlahSelu

odukenissakanPadaJJumlahKeru Pr
x100 

Adapun bentuk diagram pareto, tergambar dibawah ini : 
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Gambar 2.1  
Diagram Pareto 

 

5. Diagram Sebab-Akibat 

Digram ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengisolasi 

penyebab-penyebab dari suatu masalah kualitas yang disusun 

dengan suatu urutan dan dengan berlangsungnya suatu proses. 

Diagram ini sangat membantu untuk melihat aliran proses 

dimana masalahnya terjadi. 

Diagram ini menggunakan empat kategori (4M) : material, 

mesin, man, metode. 

Gambar diagram sebagai berikut : 
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Gambar 2.2 
Diagram Sebab-Akibat 

(Fish Bone Chart) 
 
 

 

Man Method 

Machine Material 

Masalah 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Perusahaan  

1. Sejarah Perkembangan Perusahaan 

 PT. INDONESIA ANTIQUE (PT IA) adalah perusahaan hasil 

“renkarnasi” dari PT. HANGGAJAYA WASKITA NUGRAHA (PT HWN) 

yang berdiri 2 Februari 1996. Fokus usaha PT. HWN adalah 

memproduksi dan memasarkan furniture ke pasar ekspor. Selama 

tujuh tahun beroperasi PT. HWN telah berhasil membentuk jaringan 

pasar dengan konsumen luar negeri. Inilah sebenarnya misi utama 

yang dicita-citakan para pendiri PT. HWN sjak awal mereka 

mendirikan perusahaan. 

 Perubahan terjadi pada PT. HWN ketika para pengurusnya 

menyadari bahwa memproduksi meubel sendiri membutuhkan 

investasi yang besar dan penanganan yang lebih serius menyangkut 

bahan baku dan pasar ekspor. Seperti diketahui bersama, kayu 

sebagai bahan baku utama furniture adalah barang yang sulit 

diprediksi keberadaannya. Selain itu harganya pun tidak stabil, kadang 

murah kadang harganya melambung tinggi. Inilah yang dirasa sebagai 

kendala perkembangan PT. HWN  dimasa yang akan datang. 
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 Untunglah para pemegang saham PT. HWN  segera melakukan 

reorganisasi perusahaan pada tahun 2003 setelah mereka mendengar 

masukan dari konsumen. Analisis yang tepat pada dimasa sekarang 

dan prediksi dimasa yang akan datang menyebabkan menjadi PT. 

INDONESIA ANTIQUE. Nama ini diambil karena lebih cocok untuk 

menunjukan fokus utama perusahaan dibidang perdagangan meubel 

antik untuk pasar luar negeri atau ekspor. 

 PT. INDONESIA ANTIQUE lebih lanjut akan dipopulerkan 

dengan nama Indoantique. Sebuah nama yang singkat namun sangat 

menonjolkan sisi keIndonesiaannya dan keantikan furniture yang 

dipasarkannya. Perubahan ini disyahkan dengan Akta Perubahan 

No.7 tanggal 26 Februari 2003 di hadapan Notaris dan PPAT 

Muhammad Budiman SH.,Sp.N yang berkantor di Surakarta, Jawa 

Tengah. 

2. Struktur Organisasi 

a. Direktur 

1) Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen perusahaan 

2) Bertanggung jawab atas keberhasilan perusahaan kedalam 

dan keluar  

3) Bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap 

kelangsungan hidup perusahaan 
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b. General Manager Factory 

1) Bertanggung jawab atas pencapaian kinerja departemen 

produksi spray,plitur, quality control dan PPIC 

2) Mengendalikan proses produksi secara kualitas dan 

kuantitas 

3) Memastikan pencapain kapasitas produksi sesuai 

target/planning 

4) Mengendalikan biaya sesuai budget perusahaan 

5) Melakukan sesuatu perbaikan untuk meningkatkan 

produktifitas dan efisiensi secara continouse improvement 

6) Menjalankan efisiensi baik SDM maupun material 

c. General Manajer Operasional 

1) Bertanggung jawab atas pencapaian kinerja departemen 

marketing, finance dan accounting, HRD, purchasing dan IT 

2) Mengendalikan biaya sesuai budget perusahaan 

3) Melakukan suatu perbaikan untuk meningkatkan 

produktifitas dan efisiensi secara continouse improvement 

d. Sistem Bagian Unit (SBU) Spray 
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1) Bertanggung jawab atas rencana kerja produksi dan skedul 

kirim barang spray 

2) Bertanggung jawab atas pelaksanaan produksi barang spray  

3) Bertanggung jawab atas prosedur catat barang spray 

4) Bertanggung jawab atas pelaporan barang spray  

5) Bertanggung jawab atas standar produksi barang spray 

6) Bertanggung jawab atas standar mutu barang spray 

7) Bertanggung jawab atas terciptanya pengendalian barang 

spray 

8) Bertanggung jawab atas pengembangan staff/karyawan 

9) Bertanggung jawab atas terlaksananya petunjuk lisan/tertulis 

dari pimpinan 

e. Sistem Bagian Unit (SBU) Plitur 

1) Bertanggung jawab atas recana kerja produksi dan skedul 

kirim barang plitur 

2) Bertanggung jawab atas pelaksanaan produksi barang plitur  

3) Bertanggung jawab atas prosedur catat barang plitur 

4) Bertanggung jawab atas pelaporan barang plitur 
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5) Bertanggung jawab atas standar produksi barang plitur 

6) Bertanggung jawab atas standar mutu barang plitur   

7) Bertanggung jawab atas terciptanya pengendalian barang 

plitur 

8) Bertanggung jawab atas pengembangan staff/karyawan 

9) Bertanggung jawab atas terlaksananya petunjuk lisan/tertulis 

dari pimpinan 

f. Quality Control (QC) 

1) Bertanggung jawab atas recana kerja QC 

2) Bertanggung jawab atas pengawasan dan peralatan yang 

masuk pabrik 

3) Bertanggung jawab atas pengawasan mutu proses 

treatment 

4) Bertanggung jawab atas pengawasan mutu proses amplas  

5) Bertanggung jawab atas pengawasan mutu proses finishing 

6) Bertanggung jawab atas pengawasan mutu proses QC final  

7) Bertanggung jawab atas pengawasan mutu proses  

packing/assesories dan barang siap pakai  
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8) Bertanggung jawab atas pengembangan staff/karyawan 

9) Bertanggung jawab atas terlaksananya petunjuk lisan/tertulis 

dari pimpinan 

g. Production Support 

1) Bertanggung jawab atas rencana kerja production support 

dan skedul kirim barang  

2) Bertanggung jawab atas tahapan persiapan order pesanan 

3) Bertanggung jawab atas tahap perencanaan order 

pesanaan 

4) Bertanggung jawab atas tahap pengadaan barang untuk 

kelancaran order pesanan  

5) Bertanggung jawab atas standar mutu kegiatan production 

support 

6) Bertanggung jawab atas terciptanya pengendalian 

production support 

7) Bertanggung jawab atas pengembangan staff/karyawan 

8) Bertanggung jawab atas terlaksananya petunjuk lisan/tertulis 

dari pimpinan 
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h. Marketing Support 

1) Bertanggung jawab atas rencana kerja marketing 

2) Bertanggung jawab atas design  

3) Bertanggung jawab atas strategi market development 

4) Bertanggung jawab atas pelayanan penjualan  

5) Bertanggung jawab atas pelayanan claim dan complain 

pelanggan  

6) Bertanggung jawab atas pengiriman barang (shipment) 

7) Bertanggung jawab atas pengendalian kegiatan marketing  

8) Bertanggung jawab atas pengembangan staff/karyawan 

9) Bertanggung jawab atas terlaksananya petunjuk lisan/tertulis 

dari pimpinan 

i. Purchasing Support 

1) Bertanggung jawab atas rencana umum kegiatan 

pengadaan dan pembelian  

2) Bertanggung jawab atas fingsi koordinasi pembelian  

3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan system dan prosedur 

pengadaan dan pembelian  
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4) Bertanggung jawab atas fungsi pelaporan pembeliaan  

5) Bertanggung jawab atas pelayanan claim dan complain dari 

pemasok  

6) Bertanggung jawab atas pelaksanaan strategi pembeliaan 

7) Bertanggung jawab atas pengendalian kegiatan pembelian  

8) Bertanggung jawab atas pengembangan staff/karyawan 

9) Bertanggung jawab atas terlaksananya petunjuk lisan/tertulis 

dari pimpinan 

j. Controller 

1) Bertanggung jawab atas rencana kegiatan controller 

2) Bertanggung jawab atas monitoring dan controle fungsi 

keuangan  

3) Bertanggung jawab atas fungsi koordinasi dengan bagian 

yang terkait  

4) Bertanggung jawab atas pelaksanaan sistem dan prosedur 

keuangan dan akuntansi 

5) Bertanggung jawab atas fungsi pelaporan bidang controller 
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6) Bertanggung jawab atas fungsi pemeriksaan atas transaksi 

keuangan  

7) Bertanggung jawab atas pengendalian perpajakan 

perusahaan  

8) Bertanggung jawab atas pengembangan staff/karyawan 

9) Bertanggung jawab atas terlaksananya petunjuk lisan/tertulis 

dari pimpinan 

k. General Affair dan HRD(human resource departement) 

1) Bertanggung jawab atas rencana umum kegiatan general 

affair dan HRD 

2) Bertanggung jawab atas fungsi rekruetmen, penempatan 

dan training ketenaga kerjaan 

3) Bertanggung jawab atas fungsi penggajian perusahaan 

4) Bertanggung jawab atas fungsi legal dan fungsi humas 

perusahaan 

5) Bertanggung jawab atas fungsi maentnance property 

perusahaan 

6) Bertanggung jawab atas prosedur catat dan pelaporan GA 

dan HRD 
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7) Bertanggung jawab atas pengembangan staff/karyawan 

8) Bertanggung jawab atas terlaksananya petunjuk lisan/tertulis 

dari pimpinan 

l. IT(information technologi) dan MIS(management information 

system). 

1) Bertanggung jawab atas rencana umum kegiatan IT dan MIS 

2) Bertanggung jawab atas fungsi pelayanan EDP(electronic 

data processing) dan LAN(local area network) 

3) Bertanggung jawab atas fungsi data dan backup server 

4) Bertanggung jawab atas fungsi koneksi internet dan website 

5) Bertanggung jawab atas fungsi search engine result pages 

(SERPs) 

6) Bertanggung jawab atas fungsi EDP dan IT untuk pelaporan 

sistem informasi manajemen 

7) Bertanggung jawab atas pengembangan staff/karyawan 

8) Bertanggung jawab atas terlaksananya petunjuk lisan/tertulis 

dari pimpinan 
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Gambar 3.1 Struktur Organisasi 
Sumber : PT. INDONESIA ANTIQUE 
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Finance Controller 
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QC 
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3. Kepegawaian 

Karyawan merupakan sumber daya manusia yang sangat 

penting bagi setiap perusahaan, baik itu perusahaan kecil, menengah 

maupun perusahaan  besar dan  karyawan merupakan penentu maju 

mundurnya sebuah perusahaan. Sebagai timbal baliknya karyawan 

mendapatkan perhatian dari perusahaan, baik berupa gaji, jaminan 

kesejahteraan, dan adanya jenjang karir melalui kesepakatan bagi 

karyawan. 

a. Status Karyawan  

1)   Karyawan Tetap 

Karyawan yang memiliki hak penuh untuk mendapatkan 

tunjangan. Jumlah karyawan tetap adalah 71 orang. 

2)   Karyawan Kontrak 

Karyawan yang dikontrak untuk bekerja dengan upah bulanan. 

Jumlah karyawan kontrak adalah ± 50 orang 

3)   Karyawan Borongan  

Karyawan yang bekerja secara borongan dengan upah 

mingguan. Jumlah karyawan borongan adalah ± 200 orang 

b. Jam Kerja Karyawan 

1) Hari Senin sampai Jumat : 08.00 – 16.30 WIB 
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a) Jam istirahat hari Senin sampai Kamis : 12.00 – 13.00 WIB dan 

15.00 – 15.15 WIB 

b) Jam istirahat hari Jumat : 11.30 – 13.00 WIB dan 15.00 – 15.15 

WIB 

2) Hari Sabtu : 08.00 – 12.15 WIB ( tanpa istirahat ) 

c. Sistem Penggajian  

Pemberian gaji pada PT. INDONESIA ANTIQUE diatur sebagai 

berikut : 

1) Untuk setiap macam pekerjaan ditentukan nama jabatan, tingkat 

kepangkatan (golongan jabatan) menurut bobot dan nilai jabatan 

masing-masing. 

2) Untuk menentukan bobot dan nilai masing-masing pekerjan, 

ditetapkan kriteria serta ukuran objektif secara sama bagi semua 

jabatan. 

3) Perusahaan memberikan upah untuk karyawan tetap, diatas upah 

minimum provinsi (UMP) 

d. Pemutusan Hubungan Kerja 

 Berakhirnya pemutusan kerja adalah putusnya status 

hubungan kerja antara perusahaan dengan karyawan berdasarkan 

sebab-sebab tertentu dan hanya dilakukan dengan berpedoman 

pada  UU No. 12 Tahun 1964. Adapun sebab-sebab terjadinya 

pemutusan hubungan kerja, sebagai berikut : 
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1) Meninggal dunia. 

2) Diberhentikan dengan hormat karena usia lanjut atau usia 

pensiun. 

3) Tidak mampu karena sakit . 

4) Berhenti karena permintaan sendiri. 

5) Pemutusan hubungan kerja karena pelanggaran. 

4. Bidang Usaha (Produksi) 

a. Produk 

      PT. INDONESIA ANTIQUE memproduksi furniture 

berdasarkan pengalaman serta analisis trend dan gaya furniture 

yang disukai oleh konsumen di luar negeri, seperti dari Eropa, Asia 

dan Amerika. PT. INDONESIA ANTIQUE selalu berusaha 

mempertahankan dan meningkatkan standar kualitas produknya 

dengan harga yang kompetitif sehingga bisa menjalin hubungan 

bisnis jangka panjang. PT. INDONESIA ANTIQUE juga sangat 

peduli dengan tren furniture dan bahkan sangat memperhatikan 

syarat dari konsumennya dalam hal desain dan variasi produk. 

b. Bahan Baku (Material) 

  Bahan baku utama furniture produksi PT. INDONESIA 

ANTIQUE adalah kayu jati dan kayu mahoni karena dua jenis itulah 

yang sangat diminati oleh konsumen di luar negeri. Di samping itu 

ketersediaannya pun di  Indonesia relatif lebih terjaga dengan 
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dilakukan peremajaan dan penanaman kembali jenis kayu ini oleh 

penduduk di pedesaan.   

c. Proses Produksi 

1) Pengendalian Kualitas Bahan Akhir 

Porses pengendalian kualitas bahan akhir dilakukan dengan 

mengecek kualitas bahan akhir dari pemasok yang masuk 

dan kelengkapan surat-suratnya. Dengan melihat kontruksi, 

panjang, lebar, kerataan, simetris dan lain-lain. Kemudian 

dibandingkan dengan surat atau dokumen dari bahan 

tersebut apakah sudah sesuai. 

2) Treatment 

 

Gambar 3.2. Proses Treatment 
Pada tahap ini dilakukan pemberian cairan kimia pada 

mebel, dengan cara pencelupan dan semprot agar kuat. 
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3) Amplas 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Proses Amplas 

Pada tahap ini mebel diamplas untuk memperhalus 

permukannya, dengan cara manual dan juga dengan mesin. 

4) Finishing Pewarnaan 

 

Gambar 3.4. Finishing pewarnaan 

Pada tahap ini dilakukan pengecetan pada mebel, dengan 

sprayer dan kuas agar lebih cepat dan efektif. 
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5) Pemasangan Assesoris 

 

Gambar  3.5. Pemasangan Assesoris 

Pada tahap ini dilakukan pemasangan assesoris pada 

mebel, seperti engsel, cermin, sekrup dan assesoris lainnya. 

6) Packing 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6. Proses Packing 

Pada tahap ini dilakukan pengemasan terhadap mebel yang 

telah difinishing. Proses packing ini membutuhkan bahan-

bahan seperti kardus box, gabus untuk menyangga agar 
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tidak bergeser dan sterofom untuk melapisi mebel agar tidak 

tergores. 

7) Loading 

 

Gambar 3.7. Proses Loading 

Pada tahap ini mebel yang telah dipacking mengalami 

loading atau menunggu untuk pengiriman. Menempatkan 

mebel yang telah dipacking ke dalam gudang. 

8) Pengkonteneran 

 

Gambar 3.8. Proses Pengkonteneran 
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Pada tahap ini dilakukan pemindahan mebel yang telah 

mengalami loading dari gudang kedalam kontainer untuk 

selanjutnya dilakukan pengiriman 

  Agar lebih jelasnya proses produksi mebel di PT. 

INDONESIA ANTIIQUE secara garis besarnya dapat dilihat 

pada bagan berikut : 
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                  Gambar 3.9. Proses produksi 
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B. Laporan Magang Kerja 

1. Pengertian Magang Kerja 

 Magang kerja merupakan kegiatan penunjang perkuliahan 

yang diadakan di luar kampus, dengan kata lain mahasiswa diajak 

untuk berinteraksi secara langsung dengan orientasi dunia kerja yang 

sesungguhnya atau dunia kerja yang nyata . Hal ini merupakan bentuk 

aplikasi dari teori-teori yang berikan pada bangku perkuliahan, 

sehingga mahasiswa tidak hanya diberikan teori saja tetapi mahasiswa 

bisa mengetahui kondisi kerja secara langsung di lapangan. 

Kegiatan magang kerja ini dilaksanakan oleh mahasiswa secara 

berkelompok maupun secara individu dengan langsung terjun 

langsung ke dunia kerja nyata maupun masyarakat luas , sebagai 

bentuk kegiatan intrakulikuler. Sasaran magang kerja adalah Usaha 

Kecil Menengah (UKM), Koperasi, Intansi Pemerintah maupun Swasta. 

2. Tujuan dan Target Magang Kerja 

a. Tujuan Magang Kerja  

1) Memperkenalkan kepada mahasiswa tentang dunia kerja 

secara nyata pada lembaga yang nantinya akan menjadi tempat 

bekerja pada masa depan. 

2) Menambah pengetahuan dan keterampilam mahasiswa 

sebelum memasuki dunia kerja.  
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b. Target Magang Kerja  

 Lebih memperdalam pengertian dan penghayatan mahasiswa 

tentang: 

1) Cara berfikir praktis. 

2) Kegunaan pendidikan bagi masyarakat umum dan masyarakat 

industri. 

3) Menambah pengalaman dan keterampilan bagi mahasiswa.  

3. Pelaksanaan Magang Kerja 

a. Tempat dan waktu pelaksanaan magang kerja. 

1) Tempat/objek : PT. INDONESIA ANTIQUE yang berada di 

Kluwang RT. 02 RW. 07 Kramat, Trangsang, 

Gatak, Sukoharjo. 

2) Waktu    : 6 Februari – 6 Maret 2009. 

b. Kegiatan magang kerja 

Kegiatan magang kerja dilaksanakan pada tanggal. 6 Februari – 

6 Maret 2009. Magang kerja dilaksanakan mulai pukul 08.30 – 

11.30 WIB, sesuai dengan jurusan penulis yaitu Manajemen 

Industri, maka didalam kegiatan magang kerja penulis difokuskan 

pada lokasi produksi. 

 Di dalam lokasi produksi, penulis banyak melakukan penelitian 

digunakan sebagai acuan dalam penulisan Tugas Akhir. Kegiatan 

yang dilakukan antara lain: 
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1) Diperkenalkan mengenai kondisi lingkungan perusahaan, baik 

lokasi perusahaan maupun terhadap para staff kantor dan 

karyawan. 

2)   Mengawasi proses produksi yang sedang berlangsung dari 

setiap departemen. 

3) Diperkenalkan pada setiap jenis alat yang digunakan dalam 

proses produksi. 

4)   Mengamati bagaiman alat-alat produksi tersebut bekerja. 

5)   Diperkenalkan pada jenis-jenis komponen yang dihasilkan. 

C. Pembahasan Masalah 

1. Analisis C-chart   

Peta pengendalian C-chart ini digunakan untuk mengadakan 

pengujian terhadap kualitas proses produksi dengan mengetahui 

banyaknya kesalahan pada unit produk sebagai sempelnya dan 

untuk mengetahui kerusakan produk masih dalam batas 

pengendalian atau tidak. 

Untuk perhitungan dengan analisis C-chart ini dilakukan dengan 

mengambil 10 observasi dari beberapa proyek mebel pada PT. 

INDONESIA ANTIQUE tahun 2008. 
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Tabel  3.1 
Kerusakan Produk Mebel Pada PT. Indonesia Antique 

Tahun 2008 

No Nama Proyek Jumlah Produk Jumlah Produk Rusak 

1 AK BRANDS 002 145 1 
2 CAMINO 23 205 2 
3 CAMINO 24 208 2 
4 CAMINO 25 243 1 
5 CHARLGO 02 111 1 
6 DAHER 001 201 1 
7 DIAZ 10  105 2 
8 INDO 80007 123 0 
9 INDO 80009 126 0 
10 KAMAYA 8 125 2 
Jumlah 10   12 

Sumber : PT.  INDONESIA ANTIQUE 

Dari data diatas kemudian dilakukan perhitungan dengan 

menggunakan C-chart, langkah-langkah perhitungannya adalah: 

a. Menentukan rata-rata kerusakan dengan menggunakan rumus: 

g

c
C å=  

=
10
12

 

= 1,2 

b. Menentukan batas kendali atas dan batas kendali bawah, dengan 

menggunakan batas toleransi 3(tiga), rumus: 

1)  Batas kendali atas (UCL) 

UCL = CC 3+  

= 2,132,1 +  

=  4,486 
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2)  Batas kendali bawah (LCL) 

LCL = CC 3-  

= 2,132,1 -  

= -2,086 atau 0 

c. Menentukan batas kendali atas dan batas kendali bawah, dengan 

menggunakan batas toleransi 2(dua), rumus: 

 1)  Batas kendali atas (UCL) 

UCL = CC 2+  

= 2,122,1 +  

=  3,390 

 2) Batas kendali bawah (LCL) 

LCL = CC 2-  

= 2,122,1 -  

= -0,990 atau 0 

d. Menentukan batas kendali atas dan batas kendali bawah, dengan 

menggunakan batas toleransi 1(satu), rumus: 

 1) Batas kendali atas (UCL) 

UCL = CC 1+  

= 2,112,1 +  

=  2,295 

 2) Batas kendali bawah (LCL) 

LCL = CC 1-  

= 2,112,1 -  

= 0,104atau 0 
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2. Analisis C-chart  dengan software POM for Windows 

Tabel 3.2 
Kerusakan Produk Mebel      

 

series 

1 2 3 4 5 6 7 

 +3sd  +2sd  +1sd   -1sd  -2sd  -3sd 

4,486335 3,39089 2,295445 1 0,104555 -0,99089 -2,08634 

4,486335 3,39089 2,295445 2 0,104555 -0,99089 -2,08634 

4,486335 3,39089 2,295445 2 0,104555 -0,99089 -2,08634 

4,486335 3,39089 2,295445 1 0,104555 -0,99089 -2,08634 

4,486335 3,39089 2,295445 1 0,104555 -0,99089 -2,08634 

4,486335 3,39089 2,295445 1 0,104555 -0,99089 -2,08634 

4,486335 3,39089 2,295445 2 0,104555 -0,99089 -2,08634 

4,486335 3,39089 2,295445 0 0,104555 -0,99089 -2,08634 

4,486335 3,39089 2,295445 0 0,104555 -0,99089 -2,08634 

4,486335 3,39089 2,295445 2 0,104555 -0,99089 -2,08634 
(Data yang telah diolah) 
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Gambar 3.10 
Bagan kendali C-chart dengan POM for Windows 

 
  Berdasarkan perhitungan dengan analisis C-chart 

dengan rumus dan software POM for Windows tingkat kerusakan 

pada produk mebel memiliki rata-rata kerusakan sebesar 1,2. 

Dengan menggunakan batas toleransi sebesar 3(tiga), batas 

kendali atas (UCL) sebesar 4,486 serta batas kendali bawah (LCL) 

sebesar -2,086 atau 0, jika dengan batas toleransi sebesar  2(dua), 

batas kendali atas (UCL) sebesar 3,390 serta batas kendali bawah 

(LCL) sebesar -0,990 atau 0, dan jika menggunakan batas toleransi 

sebesar 1(satu) batas kendali atas (UCL) sebesar 2,295 serta 

batas kendali bawah (LCL) sebesar 0,104 atau 0. Sehingga dari 

diagram C-chart tersebut terlihat bahwa kerusakan produk tiap 

proyeknya masih dalam batas kendali. Dengan demikian 

pengendalian kualitas yang dilakukan pada PT. INDONESIA 

ANTIQUE sudah berjalan baik. Hal ini terbukti dengan kerusakan 
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produk yang terjadi masih dalam batas kendali atas dan kendali 

bawah. 

  Dari hasil analisis diatas, dengan batas toleransi 1(satu) 

sebagai acuan untuk melaksanakan pengendalian kualitas di 

perusahaan, sehingga menjaga kualitas produk dan memperketat 

pengendalian kualitas produk. Dengan melihat batasan kendali 

tersebut terdapat sampel 8 dan sampel 9 yang tanpa cacat, dapat 

dijadikan acuan perusahaan untuk memberikan spesifikasi produk 

kepada pemasok secara detail dan spesifik agar meminimumkan 

kesalahan. 

3. Diagram Pareto 

 Sebelum masuk kedalam Diagram Pareto, penulis akan 

mengidentifikasi jenis kerusakan yang sering dijumpai dalam proses 

produksi mebel pada PT. INDONESIA ANTIQUE yaitu sebagai 

berikut: 

a. Cat mengelupas 

Adalah cacat yang sangat fatal, karena sangat nampak secara 

langsung. 

b. Kurang rapat 

Adalah kurang lengketnya lem yang menyatukan bahan-bahan 

kayu pada produk mebel tersebut. 
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c. Melengkung 

Adalah kerusakan yang terjadi karena struktur yang tidak sama 

atau bengkok. 

d. Kasar 

Adalah kerusakan yang sering terjadi karena kurang teliti pada 

proses pengamplasan. 

e. Lecet 

Adalah cacat yang terjadi akibat terjadi benturan-benturan yang 

disebabkan gesekan dengan produk lain. 

Tabel 3.3 
Jenis dan jumlah kerusakan produk mebel 

Pada PT. INDONESIA ANTIQUE 

No Jenis Kerusakan Jumlah Kerusakan Dalam % 
1 Cat mengelupas 2 16,67 
2 Kurang rapat 4 33,33 
3 Melengkung 2 16,67 
4 Kasar 3 25 
5 Lecet 1 8,33 
Jumlah   12 100 

Sumber: PT. INDONESIA ANTIQUE 

 Berdasarkan jenis kerusakan diatas maka dapat dibuat uraian 

bahwa kerusakan tertinggi terjadi akibat: produk mebel kurang 

rapat sebanyak 33,33 persen, kasar sebanyak 25 persen, cat 

mengelupas sebanyak 16,67 persen, melengkung sebanyak 16,67 

persen, dan lecet sebanyak 8,33 persen. Dapat dibuat diagram 

Pareto, sebagai berikut:  
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Gambar 3.11 
Digram Pareto 

 
4. Diagram sebab-akibat 

 Diagram sebab-akibat juga disebut Diagram Ishikawa atau 

Diagram Tulang Ikan. Tujuan dari penggunaan diagram sebab-

akibat ini adalah untuk mengidentifikasi kesalahan sehari-hari dari 

pengendalian mutu. Diagram sebab-akibat juga digunakan untuk 

penelusuran akar penyebab terjadinya masalah secara aktif. 

Berikut adalah permasalahan dalam proses produksi mebel dan 

penyebab-penyebab kesalahan tersebut muncul. 

a. Faktor Mesin 

1) Servis yang kurang rutin 

2) Kondisi mesin yang sudah tua 

3) Pengoperasian melebihi maksimal 
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b. Faktor Manusia 

1) Kurang bertanggung jawab 

2) Kurang pelatihan 

3) Kurang pengawasan 

c. Faktor Material 

1) Bahan baku kurang lancar 

2) Kurang tersedia pasokan 

3) Bahan rusak dari pemasok 

d. Faktor Metode 

1) Metode yang kurang tepat 

2) Kesalahan metode kualitas 

3) Sosialisasi metode kurang merata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Material              Metode  

Gambar 3.12 
Diagram Sebab-Akibat 

Manusia Mesin 

Kurang bertanggung jawab 
jawab. 

Kurang pelatihan 

          Kurang pengawasan 

Bahan Baku Kurang lancar 

Kurang tersedia pasokan 

Bahan rusak dari pemasok 

Servise kurang rutin 

Kondisi mesin tua 

Pengoperasian melebihi maksimal  

Metode yang kurang tepat 

Kesalahan metode kualitas 

Sosialiasi metode kurang tepat 

Produk 
Mebel 
Cacat 
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Untuk menghindari proporsi cacat pada produk mebel yang tinggi 

maka faktor-faktor di atas harus dapat diatasi perusahaan. Sedangkan 

untuk proporsi kerusakan terendah baiknya digunakan sebagai acuan 

perusahaan untuk dipertahankan dan ditingkatkan sehingga 

perusahaan tidak mengalami kerugian yang berkelanjutan. 

Dengan adanya pengendalian kualitas produk secara konsisten, 

keuntungan perusahaan dapat meningkat dan kepercayaan konsumen 

atas kualitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan dapat terjaga 

bahkan dapat ditingkatkan. Perusahaan juga dapat memberikan 

penghargaan kepada karyawan agar tetap bersemangat dalam 

melakukan pekerjaannya dan yang lebih penting adalah para 

karyawan dapat meningkatkan kinerja mereka. Sehingga produk yang 

dihasilkan dapat  memenuhi standar kualitas yang ditetapkan PT. 

INDONESIA ANTIQUE Sukoharjo. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari penelitian, pengamatan, pembahasan, serta 

evaluasi terhadap data informasi yang telah diperoleh maka dapat 

disusun beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan 

metode C-Chart, tingkat kerusakan pada produk mebel pada PT. 

INDONESIA ANTIQUE masih dalam batas penerimaan. Hal ini 

ditunjukkan dengan grafik yaitu tidak adanya titik yang berada diluar 

batas kendali dari observasi yang dilakukan. Dari analisis C-Chart 

dapat diketahui rata-rata kerusakan produk mebel sebesar 1,2. 

Dengan batas toleransi sebesar 3(tiga), batas kendali atas(UCL) 

sebesar 4,486 dan batas kendali bawah(LCL) sebesar -2,086 atau 0, 

jika dengan batas toleransi sebesar  2(dua), batas kendali atas(UCL) 

sebesar 3,390 serta batas kendali bawah(LCL) sebesar -0,990 atau 0, 

dan jika menggunakan batas toleransi sebesar 1(satu), batas kendali 

atas(UCL) sebesar 2,295 serta batas kendali bawah(LCL) sebesar 

0,104 atau 0. Berdasarkan uraian pengecekan yang dilakukan oleh 

PT. INDONESIA ANTIQUE penyebab kerusakan / cacat tertinggi 

adalah kurang rapat antara sambungan kayu-kayu pada mebel.  
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2. Dengan melihat batasan pengawasan yang dilakukan terhadap produk 

mebel pada PT. INDONESIA ANTIQUE sudah berjalan dengan baik , 

karena kerusakan produk yang terjadi masih dalam batas normal dan 

bahkan terdapat juga dalam beberapa proyek yang tanpa kerusakan / 

cacat.  

B. Saran 

Berdasarkan pembahasan analisis data dan kesimpulan hasil 

penelitian yang telah dikemukakan diatas maka peneliti memberi saran 

yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak perusahaan 

untuk menentukan langkah lebih lanjut mengenai pengendalian kualitas: 

1. Perusahaan harus menjaga kualitas produksi dengan meningkatkan 

pengendalian kualitas yang lebih ketat. Serta melaksanakan 

pengawasan terhadap beban mesin-mesin agar tidak overload dan 

melaksanakan pengendalian karyawan dengan menggunakan waktu 

longgar jam karyawan. Selain itu melaksanakan pembuatan spesifikasi 

pesanan kepada pemasok secara spesifik agar meminimumkan 

kesalahan. 

2. Perusahaan sebaiknya menggunakan pengendalian kualitas seperti 

yang yang telah di contohkan dalam Tugas Akhir ini dengan model 

pengontrol C-Chart, dengan batasan toleransi 1(satu) standar deviasi. 

3. Ketika memuat barang didalam kontainer, harus dalam keadaan rapat 

dan tidak ada celah antara barang satu dengan lainnya.  
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Data Hasil Analisis Dengan POM For Windows 
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                  Lapis – TV – Drawers                                  Aru-Dining-Table 

  
        Java – Opium – Dining – Table                             Ibiza – Coffee - Table 
 

  
             Himalaya-glass-cabinet                                        Estela-glass-cabinet 

       
                  Madrid – Sideboard                                  bathromm15-hanging-shelf 
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