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Analisis pengendalian kualitas produk akhir  

pada PT. Handuk Lumintu Ngendo Janti  

Polan Harjo Klaten  

Alfiyah 

F 3502096 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 
A. Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan sektor indutri akhir-akhir ini semakin meningkat dengan 

pesat terlebih-lebih di bidang konveksi, hal inilah yang menyebarkan serta 

mendorong suatu perusahaan berlomba-lomba untuk menghasilkan serta berusaha 

memberikan pelayanan produk-produk yang berkualitas. Kualitas suatu produk 

adalah keadaan dari suatu produk yang menunjukkan kemampuan dari produk 

tersebut di dalam menjalankan fungsi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. 

Kemampuan produk semakin tinggi dalam memenuhi kebutuhan konsumen 

berarti produk berkualitas tersebut dan suatu produk dikatakan berkualitas tinggi 

atau baik dapat memenuhi tujuan untuk apa produk itu dibuat (Produksi). Untuk 

menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasar, perlu adanya perhitungan 

dan perencanaan yang cukup, sebelum perusahaan mulai memproduksi atau 

memasarkan produknya. Dalam perencanan produksi yang menyangkut apa dan 

beberapa produk yang mampu bersaing dipasaran dan menarik konsumen 

seoptimal mungkin. Di situlah kualitas suatu produk menjadi alat persaingan yang 

cukup penting di samping harga, promosi, maupun pelayanan. 
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 Perusahaan berusaha menciptakan produk yang berkualitas maka 

perusahaan berusaha melakukan suatu yang dapat meningkatkan kualitas dari 

pada perusahaan salah satunya perusahaan melakukan pengawasan di setiap 

produksinya, baik dari awal yang berupa bahan mentah (baku) dan bahan 

pembantu lainnya dan tidak hanya itu ditunjang proses produksi, dan yang tak 

kalah penting adalah pengawasan di bagian akhir yang berupa hasil produksinya. 

 Pengawasan hasil produksi sangat diperlukan agar produk yang 

dihasilkan dapat dibagi antara produk yang berkualitas baik dan mana produk 

yang tidak sesuai dengan keinginan konsumen, pengawasan di bagian Manajemen 

daripada suatu perusahaan juga dilakukan untuk mengetahui secara pasti apakah 

produk itu sudah sesuai dengan yang diharapkan perusahaan. Dengan uraian di 

atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul “ANALISIS 

PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK AKHIR PADA PT. HANDUK 

LUMINTU NGENDO JANTI POLAN HARJO KLATEN”. 

 
B. Rumusan Masalah 

 Seperti yang telah diuraikan pada latar belakang di atas pengawasan 

khususnya hasil produksi mempunyai peranan yang sangat penting bagi 

perusahaan, sehingga maksud dari penulis melakukan penelitian tentang 

pengawasan kualitas produk akhir pada PT. HANDUK LUMINTU. Dan untuk 

mempermudah dalam melakukan penelitian maka penulis berusaha untuk 

meringkas hal-hal seperti : 

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengendalian kualitas yang diterapkan oleh 

PT. HANDUK LUMINTU? 
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2. Apa saja jenis kerusakan dan penyebab kerusakan bahab setengah jadi 

sampai produk akhir di PT. HANDUK LUMINTU? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini antara lain : 

1. Untuk mengetahui pengendaliaan kualitas produk yamg di hasilkan oleh 

PT. HANDUK LUMINTU. 

2. Untuk mengetahui cara pengendalian kualitas produk akhir                     

PT. HANDUK LUMINTU. 

 
D. Manfaat Penelitian  

 Penelitian ini dilakukan agar memberikan manfaat yang sesuai dengan 

keinginan baik bagi perusahaan dalam mengambil keputusan dimasa yang akan 

datang, penulis maupun pembaca. 

1. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam 

membuat, mengambil keputusan yang berhubungan dengan produksi 

terutama  standar kualitas produk perusahaan. 

2. Bagi Penulis 

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang pengendalian 

kualitas pada suatu perusahaan, serta untuk membuktikan apakah ilmu 

yang diterima dari bangku kuliah apakah sudah sesuai dengan prakteknya. 

3. Bagi Pembaca 
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Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengendalian 

kualitas pada suatu perusahaan serta sebagai masukan untuk 

pengembangan dan penelitian lebih lanjut. 

 

E. Landasan Teori 

1.  Produksi adalah : 

Produksi adalah kegiatan yang dapat menimbulkan tambahan manfaat atau 

penciptaan faedah baru. ( Agus Ahyari, 2002 : 6 ) 

Sedangkan produksi menurut  ( Pagestu Subagyo, 2000: 1 ) adalah suatu 

kegiatan untuk mengubah masukan yang berupa faktor – faktor produksi 

menjadi keluaran sehingga lebih bermanfaat dari pada bentuk aslinya. 

 Produksi: 

Produksi menurut ( Sofyan Assauri, 1999 :11 ) di artikan menjadi dua 

yaitu secara luas yaitu sebagai kegiatan yang menafsirkan masukan (input) 

menjadi keluaran (output) tercakup semua aktivitas atau kegiatan yang 

menghasilkan barang atau jasa serta kegiatan lain mendukung, menunjang 

usaha untuk menghasilkan prodak tersebut. 

Secara sempit produksi diartikan sebagai suatu kegiatan yang 

menghasilkan barang baik barang jadi, setengah jadi, bahan industri dan 

suku cadang  dan komponen 

2. Manajemen adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk mencapai 

tujuan dengan cara menggunakan atau mengkoordinasikan kegiatan-

kegiatan orang lain (Sofyan Assauri, 1999 : 12). 

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



 

 

5 

Manajemen Produksi adalah usaha-usaha pengelolaan secara optimal 

penggunaan sumber-sumber daya (faktor-faktor produksi) tenaga kerja, 

mesin-mesin, alat-alat, bahan mentah dan sebagainya dalam tranformasi 

bahan mentah dan tenaga kerja menjadi berbagai prodak dan jasa.( T. Hani 

Handoko, 2000 :3 ) 

      3.  Pengendalian 

Pengendalian adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

menjamin suatu kegiatan baik produksi dan operasi yang dilaksanakan 

sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan bila terjadi penyimpangan, 

maka hal tersebut dapat dikoreksi sehingga apa yang diharapkan dapat 

dicapai sesuai dengan diharapkan (Sofyan Assauri, 1993 : 33). 

Kualitas adalah suatu standar khususnya dimana kemampuannya, kinerja, 

kendalanya, kemudahan pemeliharaan dan karakteristiknya dapat diukur 

(Zulian Yamit, 1996:337). 

Sedangkan menurut (Heizer dan Reder, 2004:104) pengertian kualitas 

adalah suatu totalitas bentuk dan karakteristik barang dan jasa yang 

menunjukkan suatu kemampuan untuk memasukkan kebutuhan yang 

nampak jelas, maupun yang tidak jelas (tampak). 

4. Pengawasan Kualitas 

Pengawasan kualitas merupakan suatu kegiatan untuk memastikan apakah 

kebijaksanaan dalam hal kualitas atau standart dapat terjamin dalam hasil 

akhir. 
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Didalam pengawasan kualitas ini produk diperiksa menurut standart dan 

semua penyimpangan dicatat serta dianalisis dimana nantinya akan 

digunakan sebagai umpan balik untuk para pelaksana dalam melakukan 

tindakan perbaikan dimasa yang akan datang (Sofyan Assauri, 1993 : 227). 

5. Pengendalian Kualitas 

Menurut (Agus Ahyari, 1987:239) merupakan suatu aktivitas (manajemen 

perusahaan) untuk menjaga dan mengarahkan agar kualitas produk (jasa) 

perusahaan dapat dipertahankan sebagaimana yang telah direncanakan. 

Menurut (Sojan Assauri, 1997 : 218) secara garis besar pengendalian 

kualitas dikelompokkan menjadi : 

a. Pengendalian kualitas sebelum pengolahan atau proses yaitu 

pengendalian kualitas yang berkenaan dengan proses yang berurutan 

dan terarah termasuk bahan-bahan yang akan diproses. 

b. Pengendalian kualitas terhadap proyek akhir jadi barang hasil produksi 

untuk menjamin supaya produk jadi tidak mengalami kerusakan atau 

tingkat kerusakan sedikit. 

            Tujuan dan fungsi pengendalian kualitas 

Menurut (Agus Ahyari, 1984 : 53) tujuan pengendalian kualitas : 

a. Agar bisa memproduksi selesai tepat pada waktunya 

b. Untuk meningkatkan kepuasan konsumen 

c. Untuk mengusahakan agar pengangguran bisa serendah mungkin. 

Menurut (Sofyan Assauri, 1997 : 208) Tujuan dilaksanakan pengendalian        

kualitas : 
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a. Agar hasil produksi dapat mencapai standar mutu dan kualitas yang 

telah ditetapkan. 

b. Mengusahakan biaya inspeksi dapat menjadi sekecil mungkin 

c. Mengusahakan agar biaya produksi dapat serendah mungkin 

d. Agar biaya desain dan produk dan proses mutu menjadi sekecil 

mungkin. 

Dari pendapat kedua di atas prinsipnya tujuan pengendalian kualitas    

adalah agar produk yang dihasilkan sesuai dengan yang telah ditentukan 

atau direncanakan semua. 

Fungsi pengendalian mengandung pelaksanaan, pengukuran dan pola 

tindakan korektif yang memungkinkan tercapainya tujuan secara luas.  

Akibat pengendalian adalah : 

a. Menilai dan melengkapi alternatif yang baik sesuai dengan 

kemampuan. 

b. Analisis penyimpangan, tujuan, rencana dan kebijaksanaan untuk 

mencapai penyebabnya. 

c. Komunikasi hasil pengukuran terhadap individu atau kelompok yang 

melaksanakan. 

d. Pengukuran pelaksanaan tujuan, rencana kegiatan kebijaksanaan yang 

telah ditetapkan lebih dahulu. 

6. Penentuan Standar Kualitas  

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam proses produksi adalah 

standar mutu produk. Pengaruhnya suatu produk dalam jangka pendek 
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seakan menambah beban biaya bagi perusahaan karena memerlukan 

tambahan biaya pengawasan tetapi dalam jangka panjang bagi perusahaan 

yang memperhatikan masalah kualitas akan memperkuat dan 

mempengaruhi posisi perusahaan. Sebaliknya bagi perusahaan yang tidak 

memperhatikan masalah kualitas, tetapi dalam jangka panjang perusahaan 

akan kesulitan dalam memasarkan produknya. Produk yang di hasilkan 

kurang baik perusahaan akan mengalami penurunan penjualan produknya 

akibatnya perusahaan mengalami kerugian. 

Walaupun standar kualitas telah di tetapkan dan di rencanakan dengan 

baik, pelaksanaanya mungkin terjadi penyimpangan-penyimpangan, 

sehingga dapat di ambil langkah-langkah yang perlu dalam penentuan 

standar kualitas adalah : 

a. Mempertimbangkan persaingan dan kualitas produk pesaing . 

b. Mempertimbangkan kegunaan terakhir produk . 

c. Kualitas harus sesuai dengan harga jual . 

d. Perlu tim yang terdiri dari mereka yang biasa mengeluti dalam bidang- 

bidang: 

1. Produksi yang menentukan biaya memproduksi berbagai kualitas 

alternatif. 

2. Tehnik yang mengatur desaing dan kualitas. 

3. Pembelian yang mentukan kualitas bahan . 
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e. Setelah di tentukan dan di sesuaikan dengan keiginan konsumen 

dengan tenik produksi tersedianya bahan, dan sebagainya maka perlu 

pengendalian kualitas ini dipertahankan. 

Apabila suatu perusahaan tidak ada ketentuan standar kualitas produk, 

maka perusahaan tidak mempuyai dasar secara pasti untuk menentukan 

apakah operasi proses produksi sudah baik atau belum. 

7. Ruang Lingkup Pengendalian Kualitas 

Pengendalian kualitas sangat luas namun secara garis besar dibedakan 

menjadi dua tingkatan yaitu : 

1. Pengendalian yang dilakukan terhadap hasil akhir produksi agar 

barang yang masih rusak atau kurang memenuhi syarat. 

2. Pengendalian kualitas yang dilakukan berkenaan dengan proses secara 

berurutan termasuk bahan-bahan yang akan diproses. 

Maka dari itu dalam mengendalikan kualitas yang baik, rencana dan 

kebijakan tentang pengendalian kualitas harus dikomunikasikan, 

direncanakan dengan baik dan lengkap sebelum proses produksi 

dilaksanakan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas antara lain: 

1. Fungsi suatu barang 

Suatu barang yang dihasilkan harus benar-benar memenuhi fungsinya 

pemenuhan fungsi tersebut mempengaruhi kepuasan konsumen. 

Kepuasan tidak semuanya dapat memenuhi fungsi kepuasan 
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pengunaan barang yang dapat dicapai sesuai dengan fungsi untuk apa 

barang tersebut digunakan atau dibutuhkan. 

2. Wujud Luar Barang 

Walaupun secara teknis atau mekanis barang yang dihasilkan telah di 

anggap maju, tetapi jika wujud luarnya kuno atau kurang dapat 

diterima, maka hal ini dapat menyebabkan turunnya ketertarikan 

konsumen atau pembeli karena dianggap mutunya kurang memenuhi 

syarat. 

3. Biaya Barang Tersebut 

Barang-barang yang mempunyai biaya atau harga yang mahal dapat 

menunjukan bahwa mutu barang tersebut relatif lebih baik. Ini terjadi 

karena biasanya untuk mendapatkan mutu yang baik dibutuhkan biaya 

yang lebih mahal. Kemungkinan dengan bahan atau teknis yang 

menggunakan biaya yang lebih mahal. (Sofyan Assaury,1997:229). 

8. Prosedur Pengawasan Kualitas 

a. Inspeksi 

Produk dan jasa selalu diperiksa agar sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan dalam golongan produk yang berkualitas baik maupun yang 

rusak, dari hal tersebut dapat dilakukan hal yang berpengaruh pada 

proses produksi dan dari produk rusak dapat disingkirkan. 

Pemeriksaan produk selama proses produksi juga bertujuan 

menghindarkan dari pengerjaan satuan yang sebenarnya telah rusak, 
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sehingga tujuan utama daripada inspeksi adalah menghentikan 

pembuatan produk yang rusak. 

Dalam hal melakukan inspeksi ada beberapa pedoman umum untuk 

menentukan kapan sebaiknya inspeksi dilakukan : 

1) Inspeksi setelah operasi-operasi  yang cenderung memproduksi 

barang-barang salah agar tidak ada kerja lebih dilakukan pada 

barang-barang jelek. 

2) Inspeksi sebelum operasi-operasi yang menekan biaya agar  

berbagai operasi ini tidak akan dilaksanakan pada barang-barang 

yang telah rusak 

3) Inspeksi sebelum operasi-operasi dimana produk-produk salah 

mungkin menghentikan dan akan memacetkan mesin-mesin 

4) Inspeksi sebelum operasi-operasi menutup kerusakan-kerusakan 

seperti pengecatan  

5) Inspeksi sebelum operasi-operasi perakitan yang tidak dapat 

dilakukan seperti: pengelasan komponen, pencampuran warna 

6) Pada mesin-mesin automatic inspesi dilakukan pada unit pertama 

dan unit terakhir tetapi hanya kadang-kadang untuk unit-unit 

diantaranya 

7) Inspeksi kompunen-kompunen akhir 

8) Inspeksi sebelum penggudangan 

9) Inspeksi dan pengujian produk jadi (T. Hani Handoko, 2000 .430 ). 

b. Acceptance Sampling 
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Sampling merupakan suatu proses observasi atau pengamatan yang 

dilakukan dengan cara mengambil sebagian kecil dari sekumpulan  

produk untuk mewakili populasi.   

9. Metode Control Chart  

Control Chart digunakan untuk menganalisis perubahan atau  

penyimpangan-penyimpangan dari spesifikasi produk atau jasa yang telah 

ditetapkan selama proses produksi berlangsung atau proses akhir 

dihasilkan. Melalui proses control chart dapat diketahui grafik variasi dari 

proses produksi apakah masih dalam batas control atau melebihi. Dari 

metode control chart dapat diketahui perubahan pada proses produksi 

sehingga, produk kurang memenuhi syarat atau cacat yang dihasilkan 

dalam proses produksi dapat diperbaiki atau bahkan mungkin dapat 

dihilangkan. 

Control Chart dapat dibagi menjadi dua, antara lain: 

A) Control Chart untuk atribut : 

Digunakan bila pengukuran dari sample diklafisikasi dalam dua katagori 

yaitu baik buruk, sukses atau gagal dan sebagainya. 

Control Chart dibagi menjadi beberapa macam : 

1. C – Chart 

Bagan pengawasan ini digunakan berkenaan dengan rasio-rasio 

kerusakan barang. Menggunakan sampel yang diambil secara acak dan 

menghitung standart error serta menentukan batas kontrol atas (UCL) 
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dan batas bawah (LCL) dari sampel yang diperiksa, kemudian 

menggambarkan bagan masing-masing batas kontrol tersebut. 

Rumus : 

 

 

 

 

 

Dimana : 

  = Rata-rata jumlah cacat 

åC  = Jumlah cacat 

n  = Jumlah produk yang diobservasi 

s C = Standar Error 

UCL = Upper Control Limit (batas kontrol atas) 

LCL = Lower Control Limit (batas kontrol bawah) 

(Sumber : Eugene L. Grant dan Richard S.L, 1089 : 272) 

 
2. P – Chart 

Bagian yang menunjukkan jumlah kerusakan produk yang didasarkan 

pada atribut dan digunakan jika kemungkinan kerusakan dari produk 

sejenis relatif besar. 

B) Control Chart Untuk Variabel 

Digunakan bila pengukuran dilakukan berdasarkan panjang, berat atau 

variabel-variabel lainnya. Yang termasuk dalam control chart ini adalah : 
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1) R-Chart 

Bagan R menunjukkan perbedaan antara pengukuran yang terbesar dan 

pengukuran yang terkecil. 

2) X – Chart 

Bagan X menunjukkan pengukuran rata-ratadari proses produksi  

(Menipez, Ehud, 1984 : 588). 

 

 

Sampel Fraction Defective 

 

 

 

 

Time 

Gambar 1.1 Bagan Pengawasan 

(Sumber : Menipaz, Ehud, 1984 : 565) 

Sedangkan mengenai pendekatan terhadap kualitas menurut Agus 

Ahyari dibagi menjadi tiga, yaitu : 

1. Pendekatan Kualitas Bahan Baku 

Bahan baku merupakan faktor yang cukup besar pengaruhnya 

terhadap kualitas produk akhir, bahkan beberapa produk tertentu 

pengaruh kualitas bahan baku sedemikian besarnya sehingga hampir 

seluruh produk akhirnya ditentukan oleh kualitas bahan bakunya. 

UCL 

Center line of p, c, R.X 

LCL 
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Yang dimaksud dengan pengendalian bahan baku adalah bahwa 

untuk menjaga kualitas produk yang dihasilkan, perusahaan akan 

menitikberatkan pengendalian kualitas bahan baku yang dipergunakan 

tersebut. 

 
2. Pendekatan Kualitas Proses Produksi 

Dalam pelaksanaan proses perlu adanya pengawasan-

pengawasan yang cukup memadai agar produk akhir mempunyai 

kualitas yang baik. Pengawasan kualitas pada tahap ini dimaksudkan 

agar pada awal proses sampai dengan akhir proses produksi dapat 

berjalan lancar. 

3. Pendekatan Kualitas Produk Akhir 

Yang dimaksudkan dengan pendekatan kualitas produk akhir adalah 

cara untuk melaksanakan pengendalian kualitas didalam suatu 

perusahaan dengan melihat atau mengadakan seleksi terhadap produk 

akhir perusahaan tersebut, sehingga dari kegiatan ini akan dipisahkan 

atau diketahui apakah produk dari perusahaan yang bersangkutan telah 

memenuhi standart kualitas yang telah ditentukan atau masih 

memerlukan beberapa perbaikan, atau justru merupakan produk gagal. 

 
F. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran ini dibuat untuk memberikan langkah dan arah 

pembuatan tugas akhir ini agar nantinya dapat terarah dan tidak terlepas dari jalur 

yang telah ditetapkan. 
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Gambar 1.2 

Kerangka Pemikiran 

Keterangan 

Produk 

Pengendalian 
kualitas 

Produk 
rusak 

Produk 
yang baik 

1. Diagram C-Chart 
2. Diagram Pareto 
3. Diagram Sebab-Akibat 

1. Prosentase Kerusakan 
2. Jenis Kerusakan 
3. Penyebab Kerusakan 
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Pengendalian kualitas terhadap produk dilakukan untuk menjaga dan 

mengarahkan agar kualitas produk dapat dipertahankan sesuai dengan 

spesifikasi yang ditetapkan. Berdasarkan pengendalian kualitas yang 

dilakukan, produk diklasifikasikan menjadi produk tidak rusak dan produk 

rusak dengan menggunakan alat analisis, diantaranya adalah diagram 

Control C – Chart, diagram Pareto dan diagram Sebab Akibat. Dari hasil 

perhitungan dapat diketahui apakah prosentase kerusakan produk masih 

dalam batas-batas pengendalian kualitas atau tidak. Dan hasil analisis 

dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam pengendalian kualitas 

selanjutnya untuk mengantisipasi kerusakan di masa yang akan datang. 

 
G. Metode Penelitian 

1. Ruang Lingkung Penelitian 

Sebuah perusahaan konveksi yang bergerak dalam bidang produksi 

handuk yaitu PT. LUMINTU.  

2. Lokasi Penelitian 

PT. LUMINTU yang bertempat Ngendo, Janti, Polanharjo, Klaten yang 

dijadikan pertimbangan dalam melakukan penelitian adalah: 

a. Letak dari perusahaan yang mudah dijangkau sehingga dapat 

menghemat waktu, tenaga dan biaya transportasi. 

b.   Data yang dibutuhkan untuk mendukung atau memperkuat penelitian 

yang dibutuhkan cukup.      

3. Sumber Data 

Data yamg diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu: 
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a. Data Primer 

Data yang didapat dari pengamatan secara langsung baik melalui 

wawancara baik dengan karyawan ataupun dengan pimpinan 

perusahaan secara langsung 

b. Data Sekunder 

Data yang didapat penulis di perusahaan. Yang termasuk data 

sekunder adalah : 

 

1. Proses produksi perusahaan  

2. Struktur organisasi  

3. Sejarah dan perkembangan perusahaan 

4. Jumlah perusahaan, alat atau mesin yang digunakan dalam proses 

produksi 

5. Data tentang kerusakan hasil produksi 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara (Interview) 

Mengadakan wawancara secara langsung dengan pimpinan 

perusahaan, petugas yang bersangkutan dalam lingkungan 

perusahaan. 

b. Pengamatan (Observasi) 

Dengan cara mengamati secara langsung kegiatan proses produksi di 

PT. LUMINTU. 

c. Studi Pustaka 
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Dengan mengumpulkan data mengenai teori-teori dan membaca 

buku khususnya yang berhubungan dengan pengendaliaan kualitas 

d.    Dokumentasi 

       Penulis diberi data pihak perusahaan dari awal mulai produksi 

sampai menjadi produk akhir  

5. Teknik Analisis Data 

Untuk menjawab apakah pengendalian kualitas sudah dilakukan dengan   

mengunakan metode: 

A. Metode Control C – Chart 

C-Chart merupakan bagan pengendalian untuk sifat-sifat barang 

berdasarkan proporsi produk yang ditolak. Sifat barang berarti 

krakteristik ya atau tidak, dapat juga dengan kata lain produk 

tersebut memenihi syarat atau tidak (Eugene L. Grant dan Richard S. 

L, 1989: 272)                                     

1. Pengambilan sempel secara acak  dari produk yang dihasilkan. 

Semua sempel akan diperiksa dan di rata-rata dari sample 

tersebut produk cacat dapat di tentuan .. 

 

 

= Rata-rata Jumlah cacat 

S C     = Jumlah cacat 

S n     = Jumlah Produk yang diobservasi 

2. Menghitung Standart Error 

n
C

C
S
S

=
_

_

C
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_

CC =s  

3. Menentukan batas- atas (UCL) dan batas bawah (LCL) 

UCL (Upper Control Limit) = CC s3
_

+  

LCL (Lower Control Limit) = CC s3
_

-  

Dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi perusahaan 

khususnya dalam hal jenis produk atau hasil produksi yang sering 

terjadi serta perlu dilakukannya analisis dengan metode. 

1. Diagram Pareto 

Diagram pareto adalah suatu bentuk grafik yang menggambarkan 

urut-urutan masalah mulai dari proporsi tertinggi dari berbagai 

sumber penyebab. Diagram ini berguna dalam mengidentifikasi 

sumber-sumber masalah yang dihadapi perusahaan (Stanley dan 

Goetsch, 1997 : 382) 

Diagram pareto merupakan metode untuk mencari sumber 

kesalahan masalah-masalah atau kerusakan produk yang 

dihadapi perusahaan, untuk membantu memfokuskan diri pada 

usaha pemecahannya. Analisis pareto mengisyaratkan masalah-

masalah yang ditangani dapat memberikan manfaat (Render, 

Barry dan Jay Heizer, 2001 : 104). 

        

a %        
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b% 

 

       

c% 

 

       

  A  B  C  

 

Gambar 1.3 

Diagram Pareto 

Langkah Pembuatan : 

a. Menentukan Prosentase kerusakan untuk setiap jenis 

kerusakan. Misalnya terdapat kerusakan A, B dan C yang 

jumlahnya masing-masing sebanyak a%, b% dan c%. 

b. Membuat diagram pareto dengan mengurutkan jenis 

kerusakan yang jumlahnya paling besar ke jumlah paling 

kecil dari kiri ke kanan. Misalnya kerusakan paling banyak 

A lalu B dan paling kecil C. 

 
2. Diagram Sebab Akibat 

Dengan sebab akibat adalah suatu grafik yang menggambarkan 

hubungan antara masalah atau akibat dengan faktor-faktor yang 

menjadi penyebabnya. 

Diagram ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengisolasi 

penyebab-penyebab dari suatu masalah, yang disusun dengan 

Jenis Kerusakan 
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suatu urutan dan dengan acuan berlangsungnya suatu proses. 

Diagram ini sangat membantu untuk melihat aliran proses dan 

dimana masalah terjadi. 

Cara untuk membuat diagram sebab-akibat dimulai dengan 

menggunakan 4 kategori yaitu : material, mesin, tenaga kerja dan 

metode. Empat m tersebut memberi daftar yang baik untuk 

analisis awal. Bila diagram seperti ini dikembangkan secara 

sistematis, maka masalah kualitas yang mungkin terjadi dan 

tempat pemeriksaan dapat diketahui. (Render, Barry dan Jay 

Heizer, 2001:107). 

 Manusia    Metode 

 

 

 

           Mesin  Material  

 

Gambar 1.4 

Diagram Sebab Akibat 

Masalah 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

PT. HANDUK LUMINTU 

   

A. Sejarah Perkembangan Perusahaan 

 
  Perusahaan Lumintu pada awalnya merupakan perusahaan 

perseorangan yang didirikan pada tahun 1965 oleh Bapak Haji Marmo Sudirjo 

yang sekaligus bertindak sebagai pimpinan perusahaan tersebut. Perusahaan 

yang terletak didesa Ngendo, Janti Polanharjo Klaten ini bergerak dibidang 

pembuatan handuk, di mana semua biaya yang dikeluarkan perusahaan 

sehubungan dengan proses produksinya di biayai dengan modal sendiri. 

  Perusahaan Lumintu mula-mula hanya memiliki modal awal berupa 

tanah untuk bangunan seluasa 75x50 m2 untuk lokasi pabrik dan bangunan 

seluas 40x50 m2 untuk lokasi pencelupan, serta dana sebesar Rp 8.000.000,00 

untuk membeli mesin tenun dan bahan dasar,dengan jumlah tenaga kerja 75 

orang saja yaitu 40 orang tukang tenun, 12 orang tukang kellos, 8 orang 

tukang pallet, 8 orang tukang sekitar dan 7 orang tukang jahit. 

  Dengan kerja keras dan keuletan untuk memajukan, walaupun 

mengalami kesulitan dalam menjalankan perusahaanya dalam waktu yang 

tidak lama perusahaan mengalami perkembangan sangat baik, Bapak H. 

Marmo Sudirjo, sehingga dapat memperluasa lokasi baru untuk produksi 

diatas tanah seluas 50x30 m2 yang bertempat tidak jauh dari lokasi pertama. 

Enam tahun kemudian  tepatnya tahun 1971. Perusahaan ini mendapat 
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pengesahan izin usaha dari pemerintah dengan nomor 276/50/subtrak/80 

dengan kode 404/135. 1/B/296. Pada tahun 1975 perusahaan tersebut baru 

memproduksi banyak, sehingga untuk mencukupi semua kebutuhan 

perusahaan mencari pinjaman ke KIK sebesar  Rp. 6.000.000,00 dan ke Bank 

Rp. 5.000.000,00 dan tambahan modal sendiri sebesar Rp. 10.000.000,00. 

Penambahan modal tersebut digunakan untuk membeli peralatan baru dan 

bahan baku untuk mencukupi permintaan yang semakin meningkat dan pada 

awalnya tujuan pendirian perusahaan yang didirikan Bapak Haji Marmo 

Sudirjo sebenarnya untuk 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar, 2) 

Membantu pemerintah menciptakan lapangan kerja baru terutama untuk 

masyarakat sekitar, meningkatkan tarap hidup masyarakat, tetapi karena usaha 

yang di jalaninya yang semakin berkembang sampai sekarang menjadi usaha 

yang terus menerus. Sejalan dengan perkembangan di bidang konveksi yang 

terjadi pada sekarang ini, maka perusahaan Handuk Lumintu berusaha untuk 

meningkatkan kualitas prodaknya,  dengan adanya kualitas prodak yang baik 

di harapkan Perusahaan  akan dapat merebut pangsa pasar yang ada. 

  Perusahaan Handuk Lumintu mempunyai sistem produksi baik ada 

pesanan dari konsumen maupun tidak perusahaan tersebut tetap berproduksi 

Handuk dengan motif tertentu perusahaan juga melayani dengan kata lain 

perusahaan ini memproses pembuatan dari bahan baku benang  hingga 

menjadi  Handuk sehingga prodak  siap di pasarkan ke konsumen, prodak 

yang di hasilkan dengan  berbagai macam ukuran dan harga yang  beda. 
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1. Type Handuk dengan ukuran 80 cm x 160 cm Harga Rp 24.000 

2. Type Handuk dengan ukuran 70 cm x 140 cm Harga Rp 20.000 

3. Type Handuk dengan ukuran 60 cm x 130 cm Harga Rp 18.000 

4. Type Handuk dengan ukuran 50 cm x 110 cm Harga Rp 15.000 

 
B. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi di dalam sebuah perusahaan bertujuan untuk 

mencapai tujuan dan dari situlah dapat diketahui tingkatan jabatan yang 

bertujuan untuk mengkoordinasikan segala kegiatan yang dilakukan dalam 

suatu perusahaan yang sesuai dengan bagianya masing-masing. Selain itu 

perusahaan perlu menempatkan karyawan sesuai dengan ketrampilan, keahlian 

dan klasifikasinya, sehingga dalam perusahaan perlu di bentuk agar tujuan 

yang di harapkan  mudah dicapai. Seperti pada PT. HANDUK LUMINTU 

struktur organisasi yang digunakan garis artinya semua kegiatan di dalam 

perusahaan dikordinasikan langsung oleh pimpinan perusahaan atau pemilik 

perusahaan dengan dibantu oleh staf-staf di bawahnya. 

Adapun susunan struktur organisasi pada PT LUMINTU dapat dilihat 

sebagai berikut :  
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Kasie  
Transport  

Kabag 
Penghanian 

Kasie 
Persia
pan 

Kasie 
Finish

ing   

 
QC 

Direktur 

Wakil Direktur 

Manajer  
Umum 

Manajer 
Personalia 

Manajer 
Keuangan  

Manajer 
Pemasaran 

Manajer 
Produksi  

Kabag 
Adm 

Kabag 
Pembelian 

Kabag 
Gudang 

KARYAWAN 

GAMBAR 2.1 

Struktur Organisasi Perusahaan 
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 Dari gambar diatas dapat diuraikan tugas dan wewenang serta 

tanggung jawab sebagai berikut : 

1. Direktur  

a. Tugas dan wewenangnya  

- Mengawasi pekerjaan direksi baik secara preventif maupun 

representif. 

- Mengadakan rapat umum pemegang saham . 

- Memberhentikan pengurus dari setiap jabatan.  

- Menjamin perusahaan berjalan dan melaksanakan aktivitas 

sesuai dengan kepentingan pemegang saham. 

- Meminta ke bagian administrasi khususnya laporan 

keuangan.  

- Mengambil keputusan khususnya yang berhubungan 

dengan masalah yang ada dalam perusahaan. 

2. Wakil Direktur  

a. Tugas dan wewenangnya 

- Bekerjasama dengan manajer yang ada di bawahnya dalam 

melaksanakan tugasnya. 

- Meminta laporan pertanggung jawaban pada manajer. 

- Mewakili perusahaan baik dalam maupun diluar 

perusahaan. 

 

 

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



 

 

28 

3. Manajer Umum 

Bertugas dan bertangung jawab atas hal-hal yang bersifat umum dalam 

perusahaan serta mendelegasikan persediaan umum kepada bawahanya. 

4. Manajer Personalia  

a. Tugas dan wewenangnya adalah  

- Menyelesaikan personalia yang berhubungan dengan masalah 

buruh atau karyawan  

- Mengarahkan,  mengkoordinasi dan mendelegasikan tugas 

kepada bawahanya. 

- Menangani admin istrasi kepegawaian  

b. Bertanggung jawab atas penarikan dan menyelesaikan tenaga kerja. 

5. Manajer keuangan  

a. Tugas dan wewenangnya adalah 

- Mengatur, mengawasi masalah administrasi dan keuangan. 

-  Mengawasi dan mengarahkan tugas kepada bagian yang ada          

dibawahnya. 

- Mengawasi, mengecek ulang semua pemasukan dan 

pengeluaran kas sesuai dengan kepentingan perusahaan. 

6.      Manajer Pemasaran  

              a.    Tugas dan wewenangnya adalah  

 -  Mengarahkan, mengkordinir dan mendelegasikan tugas atau       

kegiatan penjualan (pemasaran ). 

-    Mengawasi pelaksanaan tugas yang ada dibagian pemasaran. 
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-     Mengatur dan menetapkan cara penjualan prodak 

b.  Bertanggung jawab atas pencapaian data penjualan dan tugas 

yang di  delegasikanya. 

7.  Manajer produksi  

a. Tugas dan wewenangnya  

- Bertanggung jawab atas pelaksanan kelancaran jalanya 

produksi yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian dan pengawasan dalam mencapai produksi 

yang telah di targetkan perusahaan. 

- Berusaha meningkatkan kualitas ataupun standar mutu dari 

pada produk yang dihasilkan. 

8. Kabag Pembelian 

a. Tugas 

- Mengkordinir pembelian bahan baku yang diperlukan  

perusahaan serta pembelian peralatan dan perlengkapan yang 

diperlukan oleh perusahaan. 

- Mengecek ( mengawasi  ) atas bahan baku yang dibeli. 

b. Bertanggung jawab atas tugas-tugas yang didelegasikanpada 

bawahanya dan atas kelancaran penyediaan bahan kebutuhan 

proses produksi.         
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9. Kabag Penghanian 

Bertanggung jawab atas tugas atau kegiatan khususnya waktu 

prosesproduksi bagian penghanian pada bawahanya mengenai 

kelancaranya. 

10. Kabag Pewarnaan  

Bertugas dan bertanggung jawab atas penentuan standar warna untuk 

prodak handuk. 

11. Kabag Administrasi 

a. Tugas dan Tanggung jawab  

- Menerima serta mencatat permintaan harga serta menyiapkan 

penghitungan. 

- Membuat penawaran harga  

- Membuat file permintaan dan penawaran harga  

- Membuat file penghitungan harga  

12. Kabag Gudang 

Bertanggung jawab dan bertugas terhadap penerimaan terhadap prodak 

masuk dan keluar  yang ada dalam gudang. 

13. Kasie Persiapan  

Bertugas dan bertanggung jawab menyusunjadwal kerja daripada 

penghanian, pallet, cucuk, pewarnaann dan sebagainya masih tercakup 

dalam rencana  produksi. 
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14. Kasie Proses 

Bertugas untuk membantu mempersiapkan sarana atau peralatan kerja 

yang digunakan untuk proses produksi pada perusahaan. 

15. Kasie Finishing 

Bertanggung jawab atas kelancaran mesin produksi sehingga dapat di 

gunakan dengan baik.  

16. Kasie Quality Contrl ( QC ) 

- Bertugas atas kualitas prodak yang dihasilkan perusahaan 

- Mengawasi dan menilai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

bawahanya.  

17. Kasie Transportasi  

Bertanggung jawab dalam menyiapkan sarana transportasi yang 

digunakan di dalam kegiatan perusahaan. 

 

C . Lokasi  Pabrik 

PT.Handuk Lumintu yang berlokasi di desa ngendo,janti Polanharjo, 

Klaten. Penentuan lokasi pabrik ini atas anjuran dari pemilik perusahaan 

sendiri khususnya, disamping itu juga ada factor yang sangat mendukung 

keberadaan pabrik ini yaitu : 

1. Lahan Pabrik 

      Untuk lahan pabrik dekat dengan pemukiman penduduk  dan tidak hanya 

itu walaupun usaha yang dijalankan dekat dengan pemukiman penduduk 

tetapi tidak menggangu kegiatan mereka sehari-hari, dan lokasinya cukup 

strategis sehingga mudah dijangkau kendaraan. 
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2. Bahan Baku 

      Tempat usaha dijalankan walaupun jauh dari keramaian kota, untuk 

masalah bahan baku sangat mudah didapat yang berasal dari Surakarta  

untuk bahan pembantu berasal dari Klaten, Semarang.  

3. Transportasi 

Transportasi  tidak menjadi masalah karena letak perusahaan yang mudah 

dijangkau dan tidak mempunyai area yang sulit karena cukup dekat 

dengan jalan raya . 

4. Tenaga Kerja  

       Tenaga kerja mudah didapat karena masyarakat sekitarnya adalah 

masyarakat yang rajin dan ulet dalam uasaha  sehingga untuk untuk 

perekrutan tenaga kerja tidak menjadi masalah. 

 

D. Proses Produksi  

PT.Handuk Lumintu melakukan proses produksi barang yang meliputi 

beberapa tahap yaitu sebagai berikut: 

1.   Benang di tata atau di masukakan ke mesin penghanian lalu dipintal dan 

dalam pemintalan penarikan tidak boleh terlalu cepat karena dapat 

mengusutkan benang benang satu dengan yang lain atau putus, tetapi 

putusnya benang dapat juga disebabkan oleh kualitas benang yang 

memang kurang baik. Dalam proses ini benang yang masih dalam bentuk 

gulungan cheese akan digulung ke dalam boom, setelah itu boom di 

masukan ke dalam mesin tenun lalu di sambung atau dicucuk, selesai 

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



 

 

33 

penyambungan siap di masukakan ke dalam mesin tenun untuk dijadikan 

handuk.  

2. Benang pakan masuk ke dalam mesin palet di tata didalam bentuk 

gulungan yang lebih kecil. 

3.  Setelah masuk ke mesin tenun dan dalam penenunan ada du boom yang 

dipakai yaitu : 

-    Boom atas yang berfungsi untuk pembuatan bulu handuk.  

-    Boom bawah yang berfungsi untukdasar atau lungsen. 

Dalam proses ini dilakukan pemotongan satu persatu menurut ukuran 

misalkan  

80 x 160 cm harus mempunyai berat tidak boleh kurang dari 4,5 kg jika 

kurang maka kualitasnya kurang baik dan jika berat handuk lebih dari 4,5 

kg maka akan mengalami kerugian. 

4.   Perendaman  

      Handuk yang sudah jadi direndam atau dilakukan proses perndaman, yang 

meliputi beberapa tahap perendaman yaitu: 

a. Pertama direndam dalam bak dengan air dan larutan tepol dengan 

dengan ukuran tiap 1 ons dan ukuran air yang digunakan kurang lebih 

50 liter, lama rendaman kurang lebih 1 jam yang berfungsi untuk 

membasahi benang, menghilangkan kotoran, bintik-bintik klenteng dan 

mempermudah meresapnya sat selanjutnya. 
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b. Rendaman kedua adalah rendaman air dicampur dengan larutan kapurit 

tiap 5 ons  air sekitar sekitar 100 liter lama perendaman 1,5 jam yang 

berfungsi untuk memutihkan handuk. 

c. Rendaman ketiga adalah air yang dicampur dengan lem kovor dengan 

ukuran 50 liter air memerlukan lem kovor sekitar 20 gram dan untuk 

lama rendaman sekitar 15 menit setiap 4,5 kg benang yang berfungsi 

untuk mencerahkan handuk. 

d. Rendaman selanjutnya yang dilakukan karena telah melaluibeberapa 

proses perendaman, jika diras sudah bersih,tidak berbau zatnya itu 

maka dilakukan langkah selanjutnya. 

5. Pewarnaan  

      Dalam proses pewarnaan ini telah ditentukan atau ditetapkan zat pewarna 

yang akan di pakai untuk setiap handuk misalakan type A dengan ukuran 

80 x 160 cm memerlukan zat pewarna 8 gram lalu memerlukan zat 

pembantu garam ASG sekitar 8 gram, kustik 0,5 ons, water glas 0,5 ons 

lalu trawas 1 ons, malam 2 ons,  sedangkan fungsi dari pada zat yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Zat Warna fungsinya untuk menentukan warna dari pada handuk. 

b. Garam ASG fungsinya untuk dasar dari pada warna handuk untuk 

memperkuat warna supaya tidak cepat luntur. 

c. Zat Kustik fungsinya untuk pengancingan warna supaya tidak cepet 

luntur. 

d. Water Glass fungsinya untuk membersihkan warna.  
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e. Trawas fungsinya untuk membersihkan warna. 

f. Malam fungsinya untuk menentukan motif ( menutup motif ), sablon 

jika ada pesanandalam penyablonan harus menunggu kering baru bisa 

di sablon. 

Setelah dilakukan proses pewarnaan yang disertai zat-zat diatas, dilakukan 

proses pencucian dengan air bersih yang bertujuan untuk menghilangkan 

sisa-sisa kotoran yang masih tersisa. 

6.   Penjemuran  

      Penjemuran handuk harus sampai sekering mungkin jika cuam asal kering 

akan dapat menimbulkan bau apek pada handuk. 

7. Paking 

            Pada tahap ini mencakup proses penjahitan tepi handuk, pemasangan 

label,longsong semua dilakukan agar handuk tidak cepat rusak. 

            Secara sistematis proses produksi Handuk dapat diliat sebagai berikut: 
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Gambar 2.2 

Bagan Proses Produksi Handuk Di PT. HANDUK LUMINTU 
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E.  Hal-Hal Kritis Yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Produksi  

1.  Pada Bagian Potong 

     Pada bagian potong yang mempengaruhi hasil produk jika tidak sesuai 

andeling atau layot yang telah ditetapkan dalam printah produksi maka 

akan banyak bahan baku yang tidak terpakai sehingga akan mempengaruhi 

ketepatan dalam hasil produksi. 

 
2.  Pada Bagian Pewarnaan  

 Pada bagian pewarnaan yang mempengaruhi hasil produk adalah pada 

waktu proses pewarnaan jika tidak sesuai dengan setandar  pemberian 

warna yang telah ditentukan maka akan mempengaruhi warna prodak 

menjadi luntur. 

 
3. Pada Bagian Penjemuran  

  Pada bagian penjemuran yang mempengaruhi hasil produk adalah 

penjemuran harus sekering mugkin jika tidak akan menimbulkan bau tak 

enak. 

 
4. Perendaman Air  dengan Larutan Kapurit 

 Pada bagian perendaman air dengan larutan kapurit jika tidak sesuai yang 

ditentukan akan mempengaruhi warna prodak kurang terang. 
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F.    Kegiatan Operasi  

          PT. HANDUK LUMINTU mempunyai pembagian jam kerja yang 

diatur dengan ketentuan 6 hari kerja dan 5 hari kerja. 

1. Bagian Kantor  

Untuk staf kantor jam kerja hanya di tetapkan adalah 5 hari jam kerja 

dimulai dari jam 08.00 – 15.00 hari sabtu, minggu libur. 

2. Karyawan  

      Untuk karyawan jam kerja terbagi menjadi 6 hari dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a. Senin s/d kamis  =  07.30  - 15.00   ( Istirahat 1 jam ) 

b. Jumat                 =  07.30  - 15.00   ( Istirahat 1,5 jam ) 

c.  Sabtu                 =  07.30  - 15.00   ( Istirahat 1 jam    ) 

 
G.   Pemasaran Hasil Produksi 

       Pemasaran hasil produksi yang dilakukan oleh PT. Lumintu adalah 

secara langsung dan tak langsung melalui perantara sebelumke konsumen, 

untuk daerah pemasaran cukup luas antara lain 1) Surakarta, 2) Yogyakarta, 

3) Semarang, 4) Surabaya, 5) Bogor, 6) Cilegon dan tidak hanya itu tiap 

Instansi Rumah Sakit , Hotel seluruh Jawa Tengah. 
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Gambar  2.3 

Bagan Pemasaran secara langsung dan tak langsung 

 

 
PRODUSEN 

 
KONSUMEN 

 
PRODUSEN 

 
PENGECER 

 
KONSUMEN 

 
AGEN 
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BAB III 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A.    LAPORAN MAGANG KERJA  

             Magang kerja dilaksanakan di PT. HANDUK LUMINTU yang 

beralamat dijalan Ngendo,Janti,Polanharjo, Klaten. Magang kerja dilakukan 

pada tanggal 15 Januari-15 Februari 2005. kegiatan magang kerja dilakukan 

3 kali dalam seminggu yaitu hari  Senin, Rabu dan Sabtu. Dalam 

pelaksanaan magang kerja mahasiswa harus mentaati  ketentuan-ketentuan 

yang ditetapkan oleh perusahaan antara lain: 

1. Mahasiswa  masuk mulai pukul 08.30 – 15.00 WIB 

2. Mahasiswa mengenakan jaket almamater  

3. Mahasiswa berpakaian rapi dan sopan  

4. Mahasiswa harus taat dengan ketentuan atau peraturan di PT. HANDUK 

LUMINTU 

Berikut ini pelaksanaan magang kerja dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Senin, 17 -1-2005 

Mahasiswa diajak masuk ke bagian gudang untuk melihat secara 

langsung bahan baku yang ada di gudang dan kalau perlu mahasiswa 

disuruh mencatat berbagai jenis bahan baku utama dan bahan pembantu 

dan proses produksi handuk.  
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2. Rabu, 19 - 1-2005 

Mahasiswa diajak masuk kebagian mesin. Mahasiswa melakukan 

wawancara secara langsung dengan karyawan yang berada dalam bagian 

mesin penenunan, dalam bagian ini terdapat berbagai jenis mesin dengan 

setiap mesin dipegang dan diawasi oleh. 

3. Sabtu, 22 -1-2005 

Mahasiswa masuk bagian pengadaan. Mahasiswa melakukan wawancara 

secara langsung dengan karyawan bagian pengadaan tentang bagaimana 

proses pengadan bahan baku. 

4. Senin, 24 -1-2005 

Meliat peralatan pengangkutan bahan kemudian masuk masuk bagian 

gudang untuk melihat bentuk bahan baku datang serta melihat suatu 

bentuk laporannya. 

5. Rabu, 26 -1-2005 

Melakukan wawancara denganbagian personalia tentang jam kerja 

karyawan baik karyawan dalam lingkup kantor maupun yang berada 

bagian dari masing-masing bagian dan perusahaan. 

6. Sabtu, 29-1-2005 

Mahasiswa diajak masuk bagian cost control. Melakukan wawancara 

langsung dengan dengan karyawan bagian cost control disini mahasiswa 

menanyakan tentang jumlah produksi setiap Bulan,Tahun dan dari 

wawancara tersebut mahasiswa mengetahui apakah frekuensi permintaan 

pasar semakin meningkat atau justru mengalami kemunduran. 
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7. Senin, 31-1-2005 

Masuk bagian laborat disini mahasiswa dapat melihat bagaimana proses 

pengawasan kualitas dibagian laborat, dan tidak hanya itu mahasiswa 

dapat melakukan wawancara secara langsung mengenai prosedur 

pemeriksaan bahan baku dari awal hingga akhir.       

8. Sabtu, 12-1-2005 

Mahasiswa masuk bagian finishing melakukan wawancara dengan 

karyawan tentang kegiatan dibagian finishing sera melihat secara 

langsung bagaimana prosedur atau proses sortir dan bisa jenis produk 

yang kurang memenuhi syarat dengan  berbagai kerusakannya. 

Dalam pelaksanaan magang kerja penulis mendapatkan banyak manfaat 

antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Mahasiswa dapat lebih menguasi dan mendalami materi–materi 

perkuliahan di DIII Manajemen Industri FE UNS. 

2. Mendapat pengalaman secara langsung dan pengalaman tentang 

berbagai aktivitas dalam dunia usaha. 

3. Memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan Tugas Akhir. 

4. Mengetahui bagaimana prosedur atau proses pengawasan kualitas 

dibagian laborat. 

5. Mengetahui apasaja peralatan yang digunakan untuk pengangkutan 

bahan baku dan selam aproses produksi berlangsung. 

6. Mengetahui bagaim ana proses pengawasan kualitas dibagian finishing 

yang dilakukan dalam perusahaan. 
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7. Mengenal karyawan dan menjalin hubungan yang baik dengan karyawan 

yang masih dalam lingkup perusahaan. 

Demikian laporan magang kerja yang telah dilaksanakan di PT. HANDUK 

LUMINTU, yang dijadikan sebagai obyek penulisan Tugas Akhir, serta 

data yang dipakai untuk penulisan Tugas Akhir adalah data tentang proses 

produksi serta factor yang dapat mempegnaruhi hasil produksi yang 

dilakukan perusahaan, tentang proses pengawasan kualitas dibagian 

finishing, laporan tentang jumlah kerusakan serata sebabnya dari hasil 

produksi di bagian finishing  dalam PT.HANDUK LUMINTU. 

 

B.    ANALISIS  DATA DAN PEMBAHASANYA  

 Berdasarkan dat yang diperoleh dalam penelitian di PT.HANDUK 

LUMINTU Klaten baik melalui pengamatan, wawancara secara langsung. 

Maka penulis berusaha mengalisis dan membahas masalah pengawasan 

kualitas prodak akhir dan teknik analisis yang digunakan yang dugunakan 

yaitu tentang pengawasan kualitas dibagian akhir dengan mengunakan 

analisis C- Chart digunakan untuk mengetahui tigkat kerusakan, 

keberhasilan perusahaan dalam menghasilakan prodak yang sesuai dengan 

standart kualitas yang telah ditentukan oleh perusahaan berdasar atribut atau 

sifat barang dengan kata yang lain, analisis C- Chart ini digunakan untuk 

mengetahui dan menentukan apakah kerusakan prodak akhir tersebut masih 

dalam batas pengawasan atau tidak. 
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Kriteria dan prosentase kerusakan prodak akhir apakah masih dalam 

batas pengawasan atau tidak,  serta memenuhi batas dari pada pengendalian 

atau tidak jika : 

1.Jika kerusakan prodak dalam batas penerimaan apabila prosentase 

kerusakannya masih berada diantara batas pengendalian atas ( UCL ) dan 

batas pengendalian bawah ( LCL )  

 
Analisa ini diawali dengan mencari persentase kerusakan roduk tiap bulan 

dengan cara membagi jumlah produk rusak pada bulan 1 dengan jumlah 

produk pada bulan itu. 

Dengan menggunakan rumus 

Dimana  

 

 = Rata-rata jumlah cacat 

å C = Jumlah produk cacat 

å n = Jumlah produk yang diobservasi 

Maka akan diperoleh prosentase/proporsi produk rusak yang tampak 

pada    tabel III 

 

å
å=

n

C
C

C
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TABEL 3.1 

Presentase kerusakan produk pada PT. Handuk Lumintu  

Bulan Januari  - Desember 2004 

Bulan  Total Rusak  

Januari  

Februari 

Maret 

April 

Mei 

Juni 

Juli 

Agustus 

September 

Oktober  

November 

Desember 

10 

4 

11 

7 

3 

4 

3 

8 

2 

4 

1 

4 

Jumlah  61 

 

  Sumber : Data yang diolah 
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Dari data perhitungan di atas akan dihitung rata-rata produksi dengan 

membagi jumlah produk rusak (å) dengan jumlah produk yang diawasi 

(ån) : 

  

 

 

 
Dari hasil di atas selanjutnya dengan mencari standar error kerusakan 

dengan rumus 

 

 

 
 

Batas pengendalian atas (UCL)  = C   + 3 s C 
       = 0,0833 + 3 (0,288) 

       = 0,9494 

 

Batas pengendalian bawah (LCL)  = C  - 3 s C 

       = 0,0833 – 3 (0,288) 

       = - 0,7827 

 
Suatu produk diklasifikasikan sebagai produk rusak bila produk 

tersebut tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan, 

produk-produk tersebut dapat diperbaiki lagi dengan cara 

memodifikasikan sehingga tetap menjadi suatu produk yang baik.  

0833,0
700
61

=

=

=
å
å

n

C
C

288,0

0833,0

=
=

= CCs
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Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana posisi titik-titik terhadap batas 

pengendalian atas dan batas pengendalian bawah, maka digambar 

diagram Control C-Chart yaitu gambar III.I. 

 

Gambar 3.1 
Diagram C-Chart  

Januari – Desember 2004 
 

Dari diagram C-Chart tersebut secara keseluruhan terlihat bahwa 

kerusakan produk setiap bulannya dari 700 unit sampel yang diperiksa 

selama 300 kali yaitu dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 

2004 adalah kurang 5 % yang merupakan standar kerusakan yang 

ditetapkan perusahaan, dengan toleransi kerusakan UCL, sebesar 4 % 

serta LCL sebesar 2 %. 
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Kerusakan tertinggi terjadi pada bulan Januari yaitu sebesar 3%. 

Kerusakan tersebut merupakan kerusakan tertinggi yang terjadi selama 

periode Januari – Desember 2004 meskipun masih dalam batas 

pengendalian.  

Berdasarkan pengecekan yang dilakukan oleh PT. HANDUK 

LUMINTU ditemukan penyebab kerusakan yang tinggi adalah pada saat 

belum finishing (barang mentah) dan pada posisi finishing. Faktor 

terjadinya proporsi kerusakan yang tinggi disebabkan oleh kualitas bahan 

baku/kayu kadang tidak dioven oleh pengrajin padahal dari perusahaan 

menginginkan bahan berkualitas baik dan dioven, disamping adanya 

faktor kelelahan dan kurang konsentrasi dari para karyawan. 

2. Untuk menjawab permasalahan mengenai jenis-jenis kerusakan yang 

sering terjadi dan penyebabnya dilakukan dengan metode : 

a) Diagram Pareto 

Diagram Pareto adalah grafik batang yang menunjukkan masalah 

berdasarkan urutan banyaknua kejadian. Diagram ini digunakan 

untuk : 

1. Menentukan urutan pentingnya masalah-masalah atau penyebab-

penyebab dari masalah-masalah yang ada. 

2. Memberi perhatian pada hal kritis dan penting melalui pembuatan 

rangking terhadap masalah atau penyebab dari masalah itu. 
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Langkah pembuatan dari diagram Pareto itu sendiri adalah sebagai 

berikut : 

1. Menentukan prosentase kerusakan untuk setiap jenis kerusakan 

Misalnya terdapat kerusakan a, b, atau c yang jumlahnya masing-

masing sebesar A%, B%, dan C%. 

2. Membuat diagram Pareto dengan mengurutkan jenis kerusakan 

yang jumlahnya paling besar ke jumlah paling kecil dari kiri ke 

kanan. 

Misal kerusakan paling banyak a lalu b dan paling kecil c. 

Jenis kerusakan yang terjadi bisa bermacam-macam. Data yang 

diolah untuk mengetahui prosentase kerusakan dihitung dengan 

rumus : 

 
Jumlah kerusakan pada jenis i 

% kerusakan = 
Kerusakan seluruh kerusakan 

x 100% 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari perusahaan, kerusakan produk 

terjadi diantaranya adalah : 

A = Pemotongan yang tidak sesuai ukuran 

B = Pewarnaan yang berlebih 

C = Penjemuran kurang kering 

D  = Perendaman yang berlebih 
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TABEL 3.2 

DAFTAR PEMERIKSAAN KERUSAKAN PRODUK  

BULAN JANUARI– DESEMBER 2004 

Jenis Kerusakan 
Bulan 

A B C D 

Totak 

Rusak 

Januari  2 4 1 3 10 

Februari  4 - - - 4 

Maret  7 2 2 - 11 

April  5 - - 2 7 

Mei  - 3 - - 3 

Juni  - - 4 - 4 

Juli - 2 - 1 3 

Agustus 3 2 3 - 8 

September - 2 - - 2 

Oktober - 2 1 1 4 

November - - 1 - 1 

Desember 4 - - - 4 

 25 17 12 7 61 

 

Sumber : Data yang diolah 
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Berdasarkan tabel diatas, prosentase kerusakan yang terjadi 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

Pemotongan tidak tepat ukuran 

 

 
Pewarnaan berlebih 

 

 
Penjemuran kurang kering 

 

 
Bagian perrendaman berlebih 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 

Diagram Pareto  

%98,40%100
61
25

=´  

%86,27%100
61
17

=´  

%67,19%100
61
12

=´  

%47,11%100
61
7

=´  
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Dari hasil perhitungan tersebut di atas, dapat digambarkan 

dalam suatu diagram Pareto yang menggambarkan perbandingan 

jenis kerusakan yang terjadi. Dari diagram dapat dilihat bahwa jenis 

kerusakan dalam pemotongan tidak tepat sebesar 40,98%, jenis 

kerusakan dalam perendaman tidak sesuai sebesar 11,47%, 

kerusakan pemberian zat yang digunakan sebesar 27,86% dan 

kerusakan dalam masalah penjemuran atau pengeringan sebesar 

19,67 %. 

Kerusakan-kerusakan tersebut dapat terjadi karena faktor 

bahan baku, tenaga kerja, metode yang digunakan bisa juga mesin 

yang digunakan dalam proses produksi. 

 
b) Diagram sebab akibat 

Diagram sebab akibat digunakan untuk menganalisa suatu 

masalah dan mengetahui penyebabnya. Dengan diketahui 

penyebabnya yang dominan maka dapat dicari penyelesaiannya. Dari 

permasalahan adanya kerusakan pada produk dapat dicari 

penyebabnya dengan membuat diagram sebab akibat. 
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Gambar 3.3 

Diagram Sebab-akibat 

 
Berdasarkan diagram sebab akibat di atas, dapat diketahui 

bahwa terdapat 4 kategori yang dapat dianalisis sebagai penyebab 

terjadinya kerusakan produk pada PT. HANDUK LUMINTU. 

Keempat kategori yang ada adalah bahan baku, tenaga kerja, metode 

dan mesin. 

Untuk kategori bahan baku, PT. LUMINTU sudah 

meningkatkan dan mengingatkan karyawan agar kualitas bahan 

baku/benang yang benar-benar baik dan harus dicek ulang, tetapi 

Produk Rusak 

Tidak sesuai 
pesanan/standar 

Kualitas 

 
Bahan Baku  

Persediaan kurang 
mencukupi 

Keteledoran dan 
kelelahan 

Tenaga 
kerja 

 
Tenaga kerja 

Tenaga kerja 

kurang 

Tenaga kerja kurang 
konsentrasi 

Tidak  

Tersedianya 
mesin lain 

Mesin 

Penundaan akibat 
macet mesin 

Pembagian 
karyawan  Kedisiplinan   

 karyawan 

Metode 
controling 

Metode  
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bahan baku benang kadang-kadang tidak cek ulang, sehingga benang 

akan timbul sambungan tidak kuat sehingga mengakibatkan benang 

cepat putus dalam pemintalan. 

Untuk kategori tenaga kerja, ketrampilan dan konsentrasi 

merupakan faktor utama dalam setiap pekerjaan yang dilakukan, 

tetapi karyawan masih ada yang kurang memfokuskan pada 

pekerjaannya. Dan kurangnya konsentrasi karyawan bisa juga 

disebabkan karena pesanan yang terlalu banyak dari buyers. 

Untuk kategori mesin, merupakan sarana atau faktor utama  

dalam proses produksi dan perusahaan cukup mempunyai meisn 

yang baik untuk mendukung proses produksi dan tidak hanya itu 

perusahaan juga menyediakan mesin sebagai cadangan untuk 

mendukung lancarnya proses produksi. 

Untuk kategori metode, kebijakan dalam kedisiplinan, 

metode controling sudah cukup baik yaitu dapat dilihat daripada 

banyaknya karyawan dan staff yang datang tepat waktu dan langsung 

menempatkan diri ke bagiannya masing-masing. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
A. KESIMPULAN  

 Berdasarkan data yang diperoleh dari perusahaan PT. HANDUK 

LUMINTU beserta hasil analisis dan pembahasan, maka penelitian dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil dari analisis data, maka dapat dilihat bahwa tingkat 

kerusakan selama 1 tahun ini masih konstan atau relatif menurun, tetapi masih 

ada kerusakan yang sangat menonjol khususnya pada pemotongan yang tidak 

tetap dengan ukuran yang telah ditentukan, hal ini disebabkan oleh macetnya 

mesin karena terputusnya aliran listrik bahkan disebabkan oleh rusaknya 

mesin itu sendiri. 

2. Dari hasil analisis tersebut juga dapat diketahui bahwa pelaksanaan 

pengawasan pengendalian kualitas yang dilakukan perusahaan relatif baik, 

perusahaan terlalu tinggi atau longar dalam penentuan standar kualitas dari 

pada produk.  

3. Dari hasi analisis di atas dapat pula diketahui sebenarnya kerusakan produk 

relatif mengalami penurunan dari tiap bulannya, dan untuk tahun 2004 jumlah 

proporsi kerusakan sebesar 61. Sehingga pada tahun 2004 sudah menunjukkan 

hasil yang cukup baik, terbukti pada tahun itu produk rusak pada perusahaan 

PT HANDUK LUMINTU masih dalam batas pengendalian. 
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B. SARAN 

1. Sebaiknya pihak perusahaan menyediakan alat pendamping untuk menyertai 

arus listrik dari PLN menggunakan genset, untuk mengantisipasi jika dalam 

proses produksi terjadi arus listrik terputus, proses produksi tersebut masih 

tetap bisa berjalan 

2. Sebaiknya perusahaan tidak melakukan proses pemotongan pada periode 

tertentu jika terjadi arus listrik terputus, karena hal tersebut akan 

mempengaruhi kualitas dari pada produk, tetapi perusahaan sebaiknya juga 

membayar upah yang sama seperti biasanya kepada karyawan dalam 

melakukan pekerjaanya. 
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