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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini banyak perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, 

jasa, dan perusahaan lainnya dituntut dengan penggunaan teknologi yang 

maju. Dalam usaha menghadapi persaingan tersebut, pimpinan perusahaan 

dihadapkan pada berbagai masalah diantaranya masalah kualitas produk yang 

dihasilkan. Apabila perusahaan tidak dapat memenuhi standar kualitas yang 

diharapkan konsumen maka konsumen akan berpindah ke perusahaan lain 

sebagai akibat dari hal tersebut adalah citra perusahaan akan menjadi tidak 

baik, dan masa depan perusahaan akan menjadi suram. 

Pengendalian merupakan suatu tindakan yang perlu dilakukan untuk 

meyakinkan  bahwa tujuan, perencanaan, dan kebijaksanaan sudah dapat 

dicapai. Pengendalian akan efektif  bila didasarkan pada rencana yang sudah 

ditetapkan.  

Kualitas merupakan suatu keadaan dinamis yang dihubungkan dengan 

barang, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau bahkan 
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melampaui pengharapan. Keadaan yang dinamis memiliki fakta bahwa 

kualitas dapat berubah seiring dengan waktu dan keadaan lingkungan yang 

terdapat disekitarnya. Kegiatan pengendalian kualitas pada dasarnya 

merupakan keseluruhan kumpulan aktifitas, dimana untuk mencapai kondisi 

produk yang dihasilkan sesuai yang diinginkan konsumen. Pengendalian 

kualitas untuk mencapai produk yang mampu memenuhi harapan konsumen 

diperlukan perencanaan yang seksama, yang meliputi pemakaian peralatan 

yang sesuai. inspeksi yang terus menerus, dan tindakan korektif bila 

diperlukan. Dengan demikian hasil yang diperoleh dari kegiatan 

pengendalian kualitas dapat memenuhi standar yang telah direncanakan 

sebelumnya. 

Oleh sebab itu perusahaan harus memikirkan bagaimana cara agar 

output yang dihasilkan dapat memenuhi standar dari perusahaan. Untuk 

memecahkan masalah ini maka harus ada sistem yang dapat digunakan untuk 

menangani pengawasan dan pemeriksaan output perusahaan.  

Hal ini juga dapat dialami oleh Perusahaan Timbangan “SSS” Surakarta 

dimana banyak perusahaan lainnya yang memproduksi barang yang sama. 

Oleh karena itu, perusahaan harus benar-benar memperhatikan pengendalian 

kualitas produknya. Tidak hanya bagaimana cara perusahaan meningkatkan 

pengawasan produk, tapi juga harus ada upaya bagaimana cara 

mempertahankan kualitas produk sampai waktu yang tidak terbatas dan 

mengurangi adanya jumlah produk yang rusak. 
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Untuk itu perusahaan harus melakukan pengawasan yang ketat mulai 

dari bahan baku, proses produksi, sampai pada barang tersebut dibeli 

konsumen. Pihak perusahaan harus dapat meminimumkan biaya pengawasan 

agar tidak membebani biaya produksi yang berakibat harga jual semakin 

tinggi.  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini diberi 

judul : 

“ANALISIS PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK AKHIR 

TIMBANGAN MEJA DI PERUSAHAAN TIMBANGAN “SSS” 

SURAKARTA”. 

B. Rumusan Masalah 

Hal yang paling sensitif di dalam perusahaan adalah bagaimana 

memasarkan produknya dan tercapai kepuasan konsumen. Demikian pula 

dengan Perusahaan Timbangan “SSS” Surakarta. Hal-hal tersebut perlu 

diperhatikan oleh perusahaan agar konsumen tidak merasa kecewa dan 

kepercayaan mereka terhadap perusahaan tidak akan berkurang, lebih 

merugikan lagi bila konsumen merasa dikecewakan sehingga akan 

mempengaruhi konsumen lain untuk tidak memakai produk kita.  

Oleh karena itu pengendalian kualitas adalah suatu kegiatan yang 

sangat penting dalam kelangsungan perusahaan itu di masa depan. Melihat 

dari hal tersebut diatas maka dapat diambil suatu pokok permasalahan sebagai 

berikut: 
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1. Bagaimanakah pengendalian kualitas yang dilakukan Perusahaan 

Timbangan “SSS” Surakarta apakah sudah berjalan baik atau belum? 

2. Apa saja  penyebab kerusakan produk akhir timbangan meja yang  terjadi 

di Perusahaan Timbangan “SSS” Surakarta? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh usaha pengendalian kualitas 

yang dilakukan oleh Perusahaan Timbangan  “SSS” Surakarta. 

2. Untuk mengetahui jenis-jenis kerusakan yang sering terjadi di Perusahaan 

Timbangan “SSS” Surakarta dan penyebabnya agar dapat diantisipasi di 

masa yang akan datang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Sebagai masukan bagi perusahaan untuk mengadakan evaluasi 

terhadap pengendalian kualitas yang telah dilakukan Perusahaan 

Timbangan “SSS” Surakarta selama ini. 

2. Bagi Peneliti 

a. Dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang penerapan 

pengendalian kualitas yang sesungguhnya. 

b. Mendapat tambahan pengetahuan sebagai bekal terjun masuk ke dunia 

kerja. 

3. Bagi Peneliti lain 
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Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan di dalam melakukan 

penelitian sejenis. 

E. METODE PENELITIAN   

1) Ruang lingkup penelitian yaitu di Perusahaan Timbangan “SSS” 

Surakarta, terletak di jalan Kimangun Sarkoro No. 119 Sumber Solo. 

 

2) Sumber data dan jenis data 

• Sumber data diperoleh dari bagian produksi Perusahaan 

Timbangan “SSS” Surakarta. 

• Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, 

yang diperoleh secara langsung dan tidak langsung dari objek yang 

diteliti, biasanya dari buku maupun dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan orang lain. 

3) Teknik Pengumpulan data  

o Wawancara yaitu melakukan wawancara langsung dengan nara 

sumber yaitu dengan pimpinan perusahaan maupun dengan karyawan 

yang bersangkutan dalam lingkungan perusahaan. 

o Studi pustaka yaitu mencari data dengan cara membaca dan 

memahami buku-buku. 

o Observasi yaitu dengan mengamati secara langsung proses produksi. 

4) Teknik Analisa data 
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  Analisis dilakukan untuk menjawab permasalahan yang ada, untuk 

menjawab apakah pengendalian kualitas sudah dilakukan  dengan baik atau 

belum. 

a.  Diambil secara acak produk yang dihasilkan dan ditentukan proporsi 

produk rusak dengan rumus yaitu : 

Metode p-chart 

n

d
p =  

 

Keterangan : 

=p jumlah proporsi produk rusak 

d = jumlah produk rusak 

b. Menghitung rata-rata proporsi kerusakan (p) pada sejumlah sampel: 

M

PnPPP
Po

++++= ...321
 

Keterangan : 

Po = rata-rata presentase kerusakan 

P = jumlah proporsi produk rusak 

M = jumlah sampel dalam subgroup 

c. Menghitung standar deviasi : 

       σ 
n

PoPo
p

)1( −=  

Keterangan : 

σ p = standar deviasi 
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Po = rata-rata presentase kerusakan 

n = jumlah sampel 

d. Menentukan batas pengendalian : 

UCL =  Po + z σ p 

LCL = Po – z σ p 

Keterangan : 

UCL = Batas atas kendali  

LCL = Batas bawah kendali 

z = Jumlah standart deviasi dari rata-rata  

Po = Rata-rata presentase kerusakan 

σ p = Standart deviasi  

e.  Diagram tulang ikan  

Adalah untuk menganalisa faktor-faktor penyebab kerusakan timbangan 

meja di perusahaan timbangan SSS Surakarta. 

Cara untuk memulai suatu diagram tulang ikan adalah dengan menggunakan 

4 kategori : material, mesin, tenaga kerja, dan metode kerja. Keempat 

kategori ini merupakan “sebab”, 4 metode memberikan daftar yang baik 

untuk analisis awal. 

      

F. KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

 

Pemeriksaan : 
• Bahan Baku 
• Mesin  
• Tenaga Kerja 

Pengendalian Kualitas 

Produksi Baik 
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Gambar I.1 
Kerangka Pemikiran 

 
 
 
 

Pengendalian kualitas terhadap produk untuk menjaga dan mengarahkan 

agar kualitas produk dapat dipertahankan sesuai dengan spesifikasi yang 

ditetapkan, walau kualitas segala sesuatu dalam proses produksi telah 

direncanakan dan dilaksanakan dengan baik, mungkin saja ada sesuatu hal yang 

kurang sesuai dengan standar yang telah ditentukan. 

Pelaksanaan pengendalian kualitas yang dijalankan oleh PT SSS di 

dalam mengadakan pengawasan terhadap hasil produksi dilakukan mulai 

pengadaan bahan baku menjadi barang jadi. Sebelum dijalankan pengawasan 

terakhir terhadap hasil produksi telah dijalankan usaha pencegahan terhadap 

produk akhir yang bersifat preventif. Usaha tersebut antara lain: 

� Pengendalian kualitas terhadap mutu bahan baku 

� Pengendalian kualitas terhadap mesin produksi 

� Pengendalian kualitas terhadap tenaga kerja 

� Pengendalian kualitas terhadap proses produksi 

 

Proses Produksi 

Evaluasi 

Produk Rusak 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian kualitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas 

a. Pengertian Kualitas 

Peranan kualitas menjadi bertambah penting dengan adanya 

perkembangan peradaban manusia, dimana terdapat pengembangan 

keahlian manusia, sehingga terjadilah pemisahan antara kelompok 

produsen dan konsumen. Dengan adanya perkembangan teknologi dan 

perkembangan serikat pekerja, maka para produsen berusaha untuk 

menjaga reputasi atau nama baiknya. Usaha untuk menjaga reputasi (nama 

baik) ini dapat dilakukan melalui kualitas dari barang yang dihasilkan. 

Dalam perusahaan pabrik, istilah kualitas diartikan sebagai faktor-

faktor yang terdapat dalam suatu barang atau hasil yang menyebabkan 
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barang/hasil tersebut sesuai dengan tujuan untuk apa barang/hasil itu 

dibutuhkan. (Sofyan Assauri,1999:205) 

Sedangkan pengertian kualitas menurut beberapa ahli yang banyak dikenal 

antara lain (Dorethea Wahyu Ariani, 2004:6) 

• Juran (1962) “kualitas adalah kesesuaian dengan tujuan atau 

manfaatnya.” 

 

 

• Crosby (1979) “kualitas adalah kesesuaian dengan kebutuhan yang 

meliputi availability, delivery, reliabity, maintability, dan cost 

effectiveness.” 

• Deming (1982) “kualitas harus bertujuan memenuhi kebutuhan 

pelanggan sekarang dan masa datang.” 

• Feigenbaum (1991) “kualitas merupakan keseluruhan karakteristik 

produk dan jasa yang meliputi marketing, engineering, manufacture, 

dan maintenance, dalam mana produk dan jasa tersebut dalam 

pemakaiannya akan sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan.” 

• Scherkenbach (1991) “kualitas ditentukan oleh pelanggan, pelanggan 

menginginkan produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan 

harapannya pada suatu tingkat harga tertentu yang menunjukkan nilai 

produk tersebut.” 
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• Elliot (1993) “kualitas adalah sesuatu yang berbeda untuk orang yang 

berbeda dan tergantung pada waktu dan tempat, atau dikatakan sesuai 

dengan tujuan.” 

• Goetch dan Davis (1995) “kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang 

berkaitan dengan produk, pelayanan, orang, proses, dan lingkungan 

yang memenuhi atau melebihi apa yang diharapkan.” 

• Perbendaharaan istilah ISO 8402 dan dari Standar Nasional Indonesia 

(SNI 19-8402-1991), kualitas adalah keseluruhan ciri dan karakteristik 

produk dan jasa yang kemampuannya dapat memuaskan kebutuhan, 

baik yang dinyatakan secara tegas maupun tersamar. Istilah kebutuhan 

diartikan sebagai spesifikasi yang tercantum dalam kontrak maupun 

kriteria-kriteria yang harus didefinisikan terlebih dulu.”  

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas yaitu : 

� Fungsi suatu barang 

Suatu barang yang dihasilkan hendaknya mamperhatikan fungsi untuk 

apa barang tersebut digunakan, sehingga barang-barang yang dihasilkan 

harus dapat benar-benar memenuhi fungsi tersebut. Kualitas yang 

hendak dicapai sesuai dengan fungsi untuk apa barang tersebut 

digunakan atau dibutuhkan, tercermin pada spesifikasi dari barang 

tersebut seperti kecepatan, tahan lamanya, kegunaan, berat, bunyi, 

mudah atau tidaknya perawatan, dan kepercayaannya. 

� Wujud luar 
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Salah satu faktor yang penting dan sering dipergunakan oleh konsumen 

dalam melihat suatu barang pertama kalinya untuk menentukan  mutu 

barang tersebut adalah wujud luar barang tersebut. Kadang-kadang 

walaupun barang yang dihasilkan secara teknis atau mekanis telah maju, 

tetapi bila wujud luarnya kuno atau kurang dapat diterima, maka hal ini 

dapat menyebabkan barang tersebut tidak disenangi oleh konsunen , 

karena mutunya kurang memenuhi syarat. Faktor wujud luar yang 

terdapat pada suatu barang tidak hanya terlihat dari bentuk tetapi juga 

dari warna susunan (seperti pembungkusan) dan lain-lain. 

 

 

� Biaya barang tersebut 

Umumnya biaya dan harga suatu barang akan dapat menentukan mutu 

barang tersebut. Hal ini terlihat dari barang-barang yang mempunyai 

biaya atau harga yang mahal dapat menunjukkan bahwa kualitas 

tersebut relatif lebih baik dan begitu pula sebaliknya. 

Ini terjadi, karena biasanya untuk mendapatkan kualitas yang baik 

dibutuhkan biaya yang mahal.(Sofyan Assauri,1999:206) 

Menurut Gavin (1996), faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas 

meliputi: 

� Performance, yaitu kesesuaian produk dengan fungsi utama produk itu 

sendiri atau karakteristik operasi dari suatu produk. 
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� Feature, yaitu ciri khas produk yang membedakan dari produk lain yang 

merupakan karakteristik pelengkap dan mampu menimbulkan kesan 

yang baik bagi pelanggan. 

� Reliability, yaitu kepercayaan pelanggan terhadap produk karena 

kehandalannya atau karena kemungkinan kerusakan yang rendah. 

� Conformances, yaitu kesesuaian produk dengan syarat atau ukuran 

tertentu atau sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi 

standar yang telah ditetapkan. 

� Durability, yaitu tingkat ketahanan/awet produk atau lama umur 

produk. 

� Serviceability, yaitu kemudahan produk itu bila akan diperbaiki atau 

kemudahan memperoleh komponen produk tersebut. 

� Aesthetic, yaitu keindahan atau daya tarik produk tersebut. 

� Perception, yaitu fanatisme konsumen akan merk suatu produk tertentu 

karena citra atau reputasi produk itu sendiri. 

Zeithaml, Berry dan Parasuraman, 1985 telah melakukan berbagai 

penelitian terhadap beberapa jenis jasa, dan berhasil mengidentifikasi lima 

dimensi karateristik yang digunakan oleh para pelanggan dalam 

mengevaluasi kualitas pelayanan. Kelima dimensi karakteristik kualitas 

pelayanan tersebut adalah: 

� Tangibles (bukti langsung), yaitu meliputi fasilitas fisik, 

perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi. 
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� Reliability (kehandalan), yaitu kemampuan dalam memberikan 

pelayanan dengan segera dan memuaskan serta sesuai dengan yang 

telah dijanjikan. 

� Responsiveness (daya tangkap), yaitu keinginan para staf untuk 

membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan 

tanggap. 

� Assurance (jaminan), yaitu mencakup kemampuan, kesopanan, dan 

sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, resiko 

ataupun keragu-raguan. 

� Empaty, yaitu meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, 

komunikasi yang baik, dan perhatian dengan tulus terhadap kebutuhan 

pelanggan. (Drs. Zuhan Yamit, 2002:10) 

B. Pengertian pengendalian kualitas dan ruang lingkup pengendalian 

kualitas 

1. Pengertian pengendalian kualitas 

Adapun yang dimaksud dengan pengendalian kualitas adalah merupakan 

suatu aktifitas (manajemen produksi) untuk menjaga dan mengarahkan agar 

kualitas produk (dan jasa) perusahaan dapat dipertahankan sebagaimana yang 

telah direncanakan. 

Dari pengertian tersebut jelas-jelas dapat dilihat bahwa usaha 

pengendalian kualitas ini adalah merupakan usaha preventif dan dilaksanakan 

sebelum kualitas produk atau jasa tersebut terjadi, melainkan mengarahkan 
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agar kesalahan kualitas tersebut tidak terjadi di dalam perusahaan yang 

bersangkutan. 

Dengan demikian maka pengendalian kualitas ini akan mengandung dua 

macam pengertian utama, yaitu yang pertama adalah menentukan standar 

kualitas untuk masing-masing produk atau jasa dari perusahaan yang 

bersangkutan, sedangkan yang kedua adalah usaha perusahaan untuk dapat 

memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan tersebut. (Agus Ahyari, 

1990:239) 

Pengendalian kualitas, juga bisa didefinisikan sebagai kegiatan untuk 

memastikan apakah kebijaksanaan dalam hal kualitas (standar) dapat 

tercermin dalam hasil akhir. Di dalam pengendalian kualitas ini produk yang 

diperiksa menurut standar dan semua penyimpanan dicatat serta dianalisis 

dimana nantinya akan digunakan sebagai umpan balik untuk para pelaksana 

dalam melakukan tindakan-tindakan perbaikan dimasa yang akan datang. 

(Assauri, 1993:227) 

2. Ruang Lingkup Pengendalian Kualitas. 

Kegiatan pengendalian kualitas sangat luas, karena semua kualitas harus 

dimaksudkan dan diperhatikan. Secara garis besar pengendalian kualitas dapat 

dibedakan atau dikelompokkan ke dalam dua tingkatan, yaitu pengendalian 

selama pengolahan (proses) dan pengendalian dari hasil yang telah diproses. 

a) Pengawasan selama proses pengolahan (proses) 

Banyak cara-cara pengendalian mutu yang berkenaan dengan proses 

yang teratur. Contoh-contoh atau sample dari hasil diambil pada jarak 
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waktu yang sama dan dilanjutkan dengan pengecekan statistik untuk 

melihat apakah proses dimulai dengan baik atau tidak. Apabila mulainya 

salah, maka keterangan kesalahan ini dapat diteruskan kepada pelaksana 

semula untuk penyesuaian kembali. Perlu diingat bahwa pengawasan dari 

proses harus berurutan dan teratur. 

b) Pengendalian atas barang hasil yang telah diselesaikan 

Walaupun telah diadakan pengawasan mutu dalam tingkat-tingkat proses, 

tetapi hal ini tidak dapat menjamin bahwa tidak ada hasil yang rusak atau 

kurang baik atau tercampur dengan hasil yang baik. Untuk menjaga agar 

barang-barang hasil yang cukup baik atau yang paling sedikit rusaknya 

tidak keluar atau lolos dari pabrik sampai ke konsumen, maka diperlukan 

adanya pengawasan atas barang hasil akhir selesai. Adanya pengawasan 

seperti ini tidak dapat mengadakan perbaikan dengan segera. 

C. Prosedur pengendalian kualitas 

1. Inspeksi 

Produk dan jasa harus selalu diperiksa agar sesuai dengan standar. 

Standar yang telah ditetapkan dan agar satuan-satuan yang rusak dapat 

disingkirkan. 

Tujuan utama inspeksi seharusnya pencegahan bukan perbaikan. Jadi 

tujuan inspeksi adalah menghentikan pembuatan komponen-komponen rusak 

(atau menghentikan jasa yang tidak berguna) 

Ada beberapa pedoman umum untuk menentukan kapan sebaiknya 

inspeksi dilakukan: 
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a. Inspeksi setelah operasi-operasi yang cenderung memproduksi 

barang-barang salah agar tidak ada kerja lebih dilakukan pada barang-

barang jalek. 

b. Inspeksi sebelum operasi-operasi yang memakan biaya agar berbagai 

operasi ini tidak akan dilaksanakan pada barang-barang yang telah 

rusak. 

c. Inspeksi sebelum operasi-operasi dimana produk-produk salah 

mungkin menghentikan atau memacetkan mesin-mesin. 

d. Inspeksi sebelum operasi-operasi menutupi kerusakan seperti 

pengecatan. 

e. Inspeksi sebelum operasi-operasi perakitan yang tidak dapat dilakukan 

seperti pengelasan komponen dan pencampuran cat. 

f. Pada mesin otomatik dan semi otomatik, inspeksi dilakukan pada unit 

pertama dan terakhir, tapi hanya kadang-kadang bagi unit-unit 

diantaranya. 

g. Inspeksi komponen-komponen akhir 

h. Inspeksi sebelum penggudangan 

i. Inspeksi dan pengujian produk-produk jadi. Perusahaan harus 

memeriksa bahwa tidak ada barang-barang yang dikirim tanpa 

inspeksi paling tidak pada sampel.(Handoko,1999:430) 

Inspeksi dapat dilakukan baik di tempat pekerjaan atau dalam suatu 

tempat pemeriksaan pusat. Bila inspeksi dilakukan di tempat pekerjaan, disebut 
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inspeksi floor. Baik inspeksi floor atau inspeksi terpusat mempunyai beberapa 

kelemahan dan kelebihan. 

Kebaikan inspeksi floor, yaitu : 

• Menghemat kegiatan penanganan bahan 

• Memungkinkan bahan-bahan bergerak lebih cepat 

• Mencegah kerusakan lebih parah 

Kelemahan unspeksi floor, yaitu : 

• Para karyawan dan mesin-mesin menunggu para pemeriksa 

• Pemeriksa harus membawa peralatan –peralatan inspeksi ke setiap tempat 

Kebaikan inspeksi terpusat, yaitu : 

� Menghemat waktu inspeksi 

� Peralatan inspeksi khusus dapat dipergunakan 

� Menghemat biaya inspeksi 

Kelemahan inspeksi terpusat, yaitu : 

� Menaikkan biaya transportasi 

� Penanganan bahan lebih mengakibatkan penundaan-penundaan 

� Menaikkan kerugian-kerugian dalam bentuk pekerjaan ulang dan sisa 

2. Acceptance Sampling 

Acceptance sampling adalah penerimaan atau penolakan keseluruhan 

kumpulan produk jadi atas dasar jumlah cacat dalam sampel. Acceptance 

sampling biasanya lebih merupakan pemeriksaan sifat-sifat barang daripada 

periksaan variabel. Selalu ada kemungkinan sekumpulan yang jelek akan lolos 

atau sekumpulan baik akan ditolak. 
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3. Bagan Control  

Digunakan untuk mendeteksi perubahan-perubahan atau penyimpangan- 

penyimpangan dari spesifikasi produk atau jasa yang telah ditetapkan selama 

proses produksi berlangsung atau produk akhir dihasilkan 

� Control chart untuk atribut 

a. P chart 

Dengan mengunakan metode ini sampel diambil secara periodik dari 

proses produksi dan oporsi dari barang yang rusak atau cacat dalam 

sampel ditentukan untuk melihat apakah proporsi tersebut masih tercakup 

dalam batasan control grafik. 

UCL = p + ZSp 

LCL = p - ZSp 

Dimana: 

p = sampel dari proporsi kerusakan 

Z = jumlah standar deviasi dari rata-rata proporsi 

Sp = 
( )

n

pp −1
 

Sp = Standar deviasi dari proporsi sampel 

b. C chart 

Rata-rata proses untuk c chart adalah mean kerusakan per item. 

Dihitung dengan membagi total jumlah kerusakan dengan jumlah sampel 

Rumus : 

UCL = c  + ZSp 
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LCL = c  - ZSp 

4. Control chart untuk variabel 

Digunakan bila pengukuran dilakukan berdasar panjang berat atau 

variabel –variabel lainnya. 

a) R – Chart = menunjukkan perbedaan antara pengukuran terbesar dan 

pengukuran terkecil. 

b) X – Chart = Bagian X menunjukkan pengukuran rata-rata dari proses 

produksi. 

D. Penentuan Standar Kualitas 

Standar kualitas merupakan pedoman bagi perusahaan dalam 

memjalankan proses produksinya. 

Sebelum pemeriksaan dimulai standar kualitas harus ditentukan terlebih dulu, 

langkah yang perlu diambil adalah: 

♦ Perusahaan harus mempertimbangkan persaingan dan kualitas produk 

pesaing 

♦ Perusahaan harus mempertimbangkan kegunaan terakhur daripada 

produk 

♦ Kualitas harus sesuai dengan harga jual 

♦ Diperlukan adanya suatu team : 

1) Penjualan yang mewakili konsumen 

2) Tehnik mengatur design dan kualitas tehnik 

3) Pembelian, menentukan kualitas bahan 
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4) Produksi, menentukan ongkos memproduksi berbagai kualitas 

alternatif 

5) Produksi, menentukan ongkos memproduksi berbagai kualitas 

alternatif 

6) Pemeriksa, yang memelihara kualitas 

♦ Setelah ditentukan (disesuaikan dengan keinginan konsumen dibatasi 

tehnik produksi, tersedianya bahan, dsb) maka perlu kualitas ini 

dipelihara dilaksanakan oleh staff pengamat produksi. Pemeriksaan 

hanya mengecek ke-efektifan pekerja bagian produksi dalam 

memproduksikan barang sesuai dengan kualitas standar. Oleh karena 

itulah para pekerja perlu disadarkan akan pentingnya pemeliharaan 

kualitas standar (Sukanto & Indriyono, 2000: 246) 

E. Tujuan Pengendalian Kualitas 

Tujuan pengendalian kualitas pada akhirnya adalah spesifikasi produk 

yang telah ditetapkan dalam tercemin dalam produk atau hasil akhir. 

Menurut Agus Ahyari, 1990:239 tujuan pengendalian kualitas adalah 

terdapatnya peningkatan kepuasan konsumen, proses produksi dapat 

dilaksanakan dengan biaya yang serendah-rendahnya serta selesai sesuai 

dengan waktu yang telah ditetapkan. Dengan demikian maka pengendalian 

kualitas tersebut harus dapat mengarahkan kepada beberapa tujuan secara 

terpadu, sehingga para konsumen dapat puas mempergunakan produk atau jasa 

perusahaan tersebut dapat ditekan menjadi serendah-rendahnya, serta proses 
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produksinya dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan 

sebelumnya di dalam perusahaan bersangkutan. 

Tujuan pengendalian kualitas, menurut Sofyan Assauri adalah : 

• Agar barang-barang hasil produk mencapai standar kualitas yang 

ditetapkan. 

• Mengusahakan supaya biaya inspeksi dapat ditekan menjadi sekecil 

mungkin. 

• Mengusahakan agar biaya desain produk dan proses dengan 

menggunakan kualitas produksi dapat mencapai sekecil mungkin. 

• Mengusahakan agar biaya produksi dapat menjadi serendah mungkin. 

Pengendalian kualitas harus dapat diarahkan pada beberapa tujuan 

tersebut secara terpadu sehingga tujuan-tujuan tersebut tercapai sekaligus 

(Ahyari, 1990:239) 

 

F. Pendekatan Pengendalian Kualitas 

a. Pendekatan bahan baku 

Dalam pendekatan bahan baku untuk pengendalian kualitas, terdapat 

beberapa hal yang sebaiknya dikerjakan oleh manajemen perusahaan agar 

bahan baku yang diterima perusahaan yang bersangkutan dapat dijga 

kualitasnya. Beberapa hal tersebut antara lain: 

♦ Seleksi sumber bahan 

Untuk pengadaan bahan baku di dalam perusahaan pada umumnya 

perusahaan yang bersangkutan akan mengadakan pemesanan atau 
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pembelian kepada perusahaan-perusahaan lain. Dari beberapa perusahaan 

pemasok ini belum, belum tentu semuanya dapat memenuhi persyaratan 

yang diterima perusahaan, baik dari segi harga bahan baku, waktu 

pengiriman bahan, serta dari sisi kualitas bahan baku yang dikirim 

tersebut. Oleh karena itu, maka sebaiknya perusahaan yang bersangkutan 

ini dapat melaksanakan seleksi sumber bahan baku sehingga bahan baku 

yang diperolehnya akan mempunyai kualitas yang memadai dengan 

harga yang cukup murah. 

♦ Pemeriksaan dokumen pembelian 

Beberapa perusahaan melaksanakan pengendalian kualitas bahan baku 

yang diperlukan tersebut melalui jalan melakukan pemeriksaan kembali 

terhadap dokumen-dokumen pembelian yang ada di dalam perusahaan 

tersebut. Dalam pemeriksaan ini dilihat apakah setiap informasiyang 

telah ditulis dalam dokumen pembelian tersebut sudah dilaksanakan atau 

belum. Pedoman yang jelas tentang kualitas kualitas bahan baku yang 

diinginkan perusahaan, jadwal pengiriman bahan yang jelas, harga dari 

bahan baku tersebut berikut cara pembayarannya, merupakan beberapa 

hal yang harus jelas-jelas tertulis di dalam dokumen pembelian yang 

disusun tersebut. 

♦ Pemeriksaan penerimaan bahan 

Dalam hubungannya dengan pengendalian kualitas bahan baku, maka 

pemeriksaan penerimaan bahan akan merupakan suatu hal yang cukup 

besar artinya dalam perusahaan tersebut. Apabila dokumen pembelian 
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yang disusun tersebut cukup lengkap maka dalam pemeriksaan 

penerimaan bahan tersebut akan dapat didasarkan pada dokumen 

pembelian tersebut. 

♦ Penjagaan gudang perusahaan 

Apabila bahan baku yang dikirimkan oleh perusahaan pemasok bahan ke 

dalam gudang perusahaan tersebut telah dinyatakan diterima, maka pada 

umumnya bahan-bahan tersebut akan disimpan di dalam gudang untuk 

suatu jangka tertentu. Jangka waktu penyimpanan bahan baku ini tidak 

sama, tergantung dari beberapa faktor.Mudah dan tidaknya bahan baku 

itu diperoleh dalam pasar bebas, tinggi atau rendahnya harga bahan yang 

dipergunakan, besar dan kecilnya resiko dalam penyimpanannya, dan 

lain sebagainya, agaknya merupakan faktor-faktor yang dipertimbangkan 

untuk menentukan kebijakan persediaan bahan baku yang diperlukan 

tersebut. 

b. Pendekatan proses produksi 

Pada beberapa perusahaan yang lain justru terdapat bahwa proses 

produksiyang akan lebih banyak menentukan kualitas produk akhir dan bukan 

bahan bakunya. Artinya didalam perusahaan-perusahaan semacam ini 

meskipun bahan baku yang dipergunakan untuk keperluan proses produksi 

bukanlah bahan baku dengan kualitas prima, namun apabila proses produksi 

diselenggarakan dengan sebaik-baiknya maka akan dapat diperoleh produk 

perusahaan dengan kualitas yang baik pula. 
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Untuk perusahaan-perusahaan semacam ini kiranya akan lebih baik 

apabila pelaksanaan pengendalian kualitas produk (atau jasa) yang 

dihasilkannya  dilaksanakan melalui pengendalian (atau pengawasan) kualitas 

proses yang berlangsung di dalam perusahaan tersebut. 

Pada umumnya untuk pelaksanaan pengendalian kualitas proses produksi 

di dalam perusahaan-perusahaan tersebut (untuk semua type produksi) akan 

dipisahkan menjadi tiga tahap. Tahap pertama disebut sebagai tahap persiapan, 

dimana pada tahap ini akan dipersiapkan segala sesuatu yang berhubungan 

dengan pelaksanaan pengendalian kualitas proses tersebut. Tahap kedua yaitu 

tahap pengendalian proses, pada tahap ini perusahaan benar-benar 

melaksanakan pengendalian kualitas proses selama proses produksi tersebut 

berjalan. Dan tahap ketiga adalah merupakan tahap pemeriksaan akhir. Pada 

tahap ini pada umumnya akan merupakan pemeriksaan yang terakhir dari 

produk yang ada dalam proses produksi sebelum dimasukkan ke dalam 

gudang barang jadi atau dilempar kepasar melalui distibutor produk 

perusahaan. 

Macam-macam type produksi : 

� Proses produksi type A 

Proses produksi type A adalah merupakan proses produksi dimana pada 

setiap tahap proses dapat diperiksa dengan mudah. Artinya di dalam proses 

produksi semacam ini, pemeriksaan akan dapat dilakukan pada kapan saja 

dan pada tahap apa saja pada saat dikehendaki dilaksanakan pemeriksaan. 
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Untuk perusahaan semacam ini manajemen perusahaan mempunyai 

keleluasaan yang cukup untuk menentukan dimana pemeriksaan kualitas 

proses akan dilakukan.  

Adapun beberapa contoh dari perusahaan-perusahaan yang termasuk di 

dalam kategori type A adalah 

• Perusahaan-perusahaan besi plat dan barang-barang pabrik pada 

umumnya 

• Perusahaan-perusahaan tempaan (pande besi dan sebagainya) dan 

perusahaan-perusahaan yang mempergunakan mesin-mesin pres. 

• Perusahaan-perusahaan yang mempergunakan mesin-mesin bubut 

yang baik yang full automatis ataupun yang semi automatis, mesin 

bor, mesin giling, dan sebagainya. 

� Proses produksi type B 

Proses produksi type B di dalam hubungannya dengan pengendalian 

kualitas proses ini adalah merupakan proses produksi dimana ciri utama 

dari proses produksi ini adalah bahwa masing-masing tahap proses 

terdapat ketergantungan yang kuat. Dengan demikian maka pemeriksaan 

proses produksi untuk mengawasi kualitas proses hanya dapat 

dilaksanakan pada tahap-tahap tertentu saja. 

Adapun beberapa contoh dari proses produksi type B, adalah: 

a) Proses produksi untuk bahan makanan atau makanan. Dalam 

proses produksi tidak dapat setiap saat produk (makanan) tersebut 

dapat diperiksa. Hal ini disebabkan pemeriksaan yang terlalu sering 

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



dan dilaksanakan pada setiap tahap proses justru akan berakibat 

menurunnya kualitas produk 

b) Beberapa proses kimiawi dan proses alami. Sebagai contoh 

misalnya, pembuatan obat-obatan dan barang-barang kimia 

lainnya.  

� Proses produksi type C 

Proses produksi yang dikategorikan menjadi proses produksi type C di 

dalam pengendalian kualitas proses ini adalah merupakan proses produksi 

assembling, atau sering dikenal dengan nama proses perakitan. Di dalam 

pelaksanaannya, proses produksi ini agak berbeda dengan proses produksi 

yang telah dibicarakan terdahulu, karena proses utama yang dikerjakan 

adalah melaksanakan perakitan dari komponen-komponen bahan yang 

telah diproduksikan oleh perusahaan-perusahaan lain (atau dapat juga 

perusahaan yang sama dengan bagian proses yang berbeda) 

Perbedaan antara proses produksi type C dengan proses produksi terdahulu 

adalah terletak pada intensitas dan kompleksitas dari pengawasan masing-

masing kegiatan yang ada di dalam perusahaan tersebut. 

� Proses produksi type D 

Perusahaan yang tergabung di dalam proses produksi type D ini adalah 

perusahaan-perusahaan dimana proses produksinya mempergunakan 

mesin dan peralatan produksi yang bersifat automatis. Di dalam kaitannya 

dengan proses produksi type D ini, maka perlu kiranya diketahui 

perbedaan yang ada antara mekanisasi dan automatisasi. 
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� Proses produksi type E 

Di dalam pelaksanaan pengendalian kualitas proses produksi, maka proses 

produksi type E adalah merupakan proses produksi untuk perusahaan-

perusahaan perdagangan dan perusahaan-perusahaan yang menghasilkan 

jasa. 

Adapun beberapa contoh dari perusahaan-perusahaan yang termasuk 

proses produksi type E, adalah: 

� Perusahaan-perusahaan titipan kilat, paket kilat, surat, dan lain 

sebagainya 

� Pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit, balai pengobatan, dll. 

� Distributor produk perusahaan, termasuk di dalamnya, distributor 

besar, menengah, kecil, dan perusahaan-perusahaan pengecer. 

c. Peranan Karyawan dalam Pengendalian Kualitas 

Di dalam pelaksanaan pengendalian kualitas dari sebuah perusahaan 

meskipun perusahaan yang bersangkutan (dengan berbagai macam 

pertimbangan yang dilakukan) telah menentukan pendekatan yang akan 

dipergunakan, maka keadaan tersebut belumlah menjamin akan terdapatnya 

kualitas produk perusahaan yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan. 

Hal ini disebabkan oleh karena di dalam pelaksanaan pengendalian kualitas 

dari sebuah perusahaan itu disamping sangat dipengaruhi oleh pendekatan yang 

dipergunakan, masih akan tergantung kepada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi baik proses maupun hasil dari  proses produksi yang sedang 

dilaksanakan dalam perusahaan yang bersangkutan. Beberapa faktor tersebut 
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antara lain adalah karyawan yang bertugas dalam perusahaan tersebut (berikut 

latihan-latihan yang pernah dilaksanakannya, motifasi kerjanya), sistem dan 

prosedur yang dipergunakan dalam perusahaan tersebut untuk dapat mencapai 

tingkat kualitas yang diinginkan, serta peralatan teknis yang digunakan dalam 

perusahaan tersebut. 

d. Pengendalian Peralatan Produksi 

Peralatan produksi yang dipergunakan dalam suatu perusahaan akan 

mempunyai peranan yang besar di dalam pembentukan kualitas produk 

perusahaan. Pada umumnya di dalam pengendalian kualitas yang dilakukan, 

mesin dan peralatan produksi akan ditinggalkan begitu saja karena mesin dan 

peralatan produksi ini dianggap sebagai “barang tetap” yang tidak dapat 

dirubah atau direncanakan dalam rangka perbaikan kualitas produk. Padahal 

sebenarnya mesin dan peralatan produksi ini mempunyai peranan besar, 

sehingga tidak selanyaknya apabila kepada mesin dan peralatan produksi 

tersebut (baik penggunaannya maupun rencana jangka panjang tentang mesin 

dan peralatan produksi yang akan dipergunakan) tidak disusun dengan 

secermat mungkin dan tidak memperhatikan keterlibatan mesin dan peralatan 

produksi yang digunakan dalam rangka pengendalian kualitas produk tersebut. 
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BAB III 

SEJARAH PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN DATA 

 

A. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN TIMBANGAN SSS 

SURAKARTA  

A). Sejarah dan Perkembangan 

Perusahaan Timbangan SSS Surakarta didirikan oleh Bapak Stefanus 

Siswanto pada tahun 1983, sebelumnya merupakan perusahaan pembuatan 

pipa kuningan untuk bahan timbangan dacin. Adapun pendirian perusahaan 

perusahaan timbangan adalah untuk mengantisipasi kelebihan persediaan 

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



bahan baku untuk membuat dacin yang ada pada waktu itu. Juga atas 

himbauan dan kepercayaan dari Departemen Perdagangan Sie Metrologi, yang 

waktu itu dirasakan produksi dacin belum mencukupi kebutuhan nasional. 

Pada waktu pertama kali didirikan hanya memiliki tenaga kerja 

sebanyak18 orang dan mesin yang digunakan masih terbatas pada mesin bor 

dan mesin gerinda saja. Kapasitas produksinya hanya mencapai 25 buah dacin 

logam per minggu.  

Dalam perkembangan selanjutnya perusahaan mengadakan produksinya 

dengan membuat jenis-jenis timbangan yang lain. Pada tahun 1986 menambah 

produksinya dengan membuat timbangan meja, pada tahun 1987 membuat 

timbangan sentisimal, dan pada tahun 1990 menambah lagi produksinya 

dengan membuat timbangan bobot ingsut. Jumlah tenaga kerjanya juga 

meningkat menjadi 108 orang karyawan. Perusahaan ini merupakan industri 

rekayasa, dengan komposisi kurang lebih 55% (sebagian komponen dibeli 

jadi). 

Dalam kegiatan produksinya perusahaan timbangan SSS Surakarta 

bertanggung jawab pada Departeman Perdagangan, dengan misi mengisi 

kekosongan kebutuhan timbangan untuk kelas menengah. Dengan misi ini 

perusahaan dalam menjalankan kegiatan produksinya berusaha untuk 

memproduksi timbangan dengan kualitas yang baik dengan harga yang tidak 

terlalu tinggi (sedang). 
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Perusahaan memperoleh status badan hukum pada tahun 1983 dengan 

ijin : HO No. 503/3009/1/IV/1985 dan ijin perindustrian Kandep 12/2/VIII/91, 

dan bentuk perusahaan adalah perusahaan perseorangan. 

Pada mulanya perusahaan timbangan SSS Surakarta berlokasi di Jalan 

Sri Wijaya No. 5, namun dengan semakin berkembangnya perusahaan maka 

pabrik tersebut kurang mencukupi, maka perusahaan timbangan SSS Surakarta  

memperluas pabriknya dengan mendirikan pabriknya di Jalan Singosari No. 

26 dan kemudian di Jalan Singosari No. 15. Letak ketiga pabrik ini satu sama 

lain saling berdekatan. 

 

 

 

 

 

 

B). Alasan Pemilihan Lokasi 

   Pabrik, sebagai tempat dari fungsi teknis perusahaan berada, sangat 

penting untuk direncanakan lokasinya dengan tepat. Pemilihan lokasi pabrik 

ini mau tidak mau akan berhubungan dengan produk yang akan diproduksikan 

tersebut. Sehubungan dengan permasalahan pemilihan lokasi pabrik dalam 

perusahaan, ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi pemilihan lokasi 

pabrik. Menurut Drs. Agus Ahyari (1985:224) secara teoritis seluruh faktor 

pemilihan lokasi pabrik dipisahkan menjadi dua jenis, yaitu:  
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1. Faktor Utama, merupakan faktor-faktor yang diperlukan oleh seluruh 

industri                                        yang ada. Adapun faktor-faktor utama 

tersebut adalah: 

a) Lokasi sumber bahan baku. 

b) Letak pasar produk perusahaan (lokasi pasar) 

c) Fasilitas transportasi. 

d) Tersedianya tenaga kerja. 

e) Pembangkit tenaga (power). 

2. Faktor Bukan Utama, merupakan faktor-faktor yang mempunyai pengaruh 

yang berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang  lainnya. 

Beberapa faktor yang termasuk dalam faktor bukan utama, antara lain  

adalah sebagai berikut : 

a) Rencana masa depan perusahaan. 

b) Kemungkinan perluasan perusahaan. 

c) Kemungkinan perluasan kota 

d) Fasilitas pelayanan mesin dan peralatan produksi. 

e) Fasilitas pembelanjaan perusahaan. 

f) Terdapatnya persediaan air. 

g) Perumahan dan fasilitas-fasilitas lainnya. 

h) Biaya tanah dan gedung. 

i) Peraturan pemerintah daerah setempat. 

j) Sikap masyarakat setempat. 

k) Iklim.  
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l) Keadaan tanah. 

m) Keadaan lingkungan. 

Berkaitan dengan faktor-faktor diatas, awal berdiri Perusahaan 

Timbangan “SSS” Surakarta ini berlokasi di Jalan Sri Wijaya No. 5, namun 

dengan semakin berkembangnya perusahaan, baik berkembang dalam sisi 

jumlah yang diproduksi, maupun dalam sisi jenis atau macam yang 

diproduksinya, maka Perusahaan Timbangan “SSS” Surakarta memperluas 

pabriknya di Jalan Singosari No. 26 dan menyewa pabrik di Jalan Singosari 

No. 15. Pada dasarnya letak ketiga pabrik tersebut saling berdekatan, tetapi 

hal ini tetap menghambat proses produksi dikarenakan kegiatan produksi yang  

terpisah-pisah sehingga biaya produksi menjadi besar karena harus ada biaya  

pengangkutan dari satu pabrik ke pabrik yang lain. Untuk tujuan efisiensi, 

maka Perusahaan Timbangan “SSS” Surakarta melakukan pemindahan lokasi 

pabrik, yaitu di Jalan Kimangun Sarkoro No. 119 Surakarta pada tahun 2003. 

Pemindahan lokasi perusahaan dilakukan dengan alasan-alasan berikut: 

a. Letak perusahaan yang ditetapkan oleh pemerintah artinya daerah ini 

berdasarkan tata kota memang daerah yang ditetapkan sebagai 

kawasan industri. 

b. Letak perusahaan yang dipengaruhi faktor-faktor ekonomis, dikatakan 

demikian karena Perusahaan Timbangan “SSS” Surakarta memilih 

lokasi perusahaan berdasarkan: 

1. Tanah yang tersedia cukup luas dan harga relatif murah sehingga              

memungkinkan untuk perluasan di masa yang akan datang. 
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2. Faktor tenaga kerja yang tersedia disekitar perusahaan. 

3. Terletak di jalur ekonomi, yaitu di jalan raya yang menghubungkan 

kota-kota besar. 

4. Dekat dengan fasilitas perbankan, pembelanjaan, service dan lain-lain. 

C). Struktur Organisasi 

.   Organisasi adalah suatu sistem usaha kerja sama sekelompok orang 

untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pengertian kerjasama tersebut terdapat 

unsur pembagian kerja. Sedangkan sekelompok orang yang dimaksud adalah 

beberapa orang yang sudah sepakat untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan 

tersebut. Jadi organisasi itu sendiri terdiri dari beberapa unsur yang saling 

berhubungan yaitu sekelompok orang, kerjasama, pembagian pekerjaan dan 

tujuan tertentu. 

Untuk dapat melakukan perencanaan dengan baik perlu adanya 

pengertian pengorganisasian. Yang berarti menciptakan struktur serta 

penyusunan bagian-bagian dan menetapkan hubungan antara bagian–bagian 

dan menetapkan hubungan antara bagian-bagian tersebut. Sesudah itu 

ditetapkan personalia yaitu orang-orang akan melaksanakan pekerjaan serta 

kedudukan dan hubungan masing-masing. 

Adapun tujuan dibentuknya struktur organisasi untuk : 

1. Mempermudah pelaksanaan tugas atau pekerjaan. 

2. Mempermudah pimpinan dalam mengawasi pekerjaan bawahan. 

3. Mengkoordinasi kegiatan yang dilakukan oleh bawahan sehingga dapat 

mencapai tujuan yang telah direncanakan.    

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



Menyadari pentingnya penyusunan struktur organisasi guna pembagian 

tugas, wewenang serta tanggung jawab dalam suatu organisasi, maka 

Perusahaan Timbangan “SSS” Surakarta menggunakan struktur organisasi 

bentuk langsung kepada bawahan. 
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Gambar III.1 
 Struktur Organisasi  

Perusahaan Timbangan “SSS” Surakarta 
 

 

Adapun tugas, tanggung jawab dan wewenang dari tiap-tiap bagian 

dalam Perusahaan Timbangan “SSS” Surakarta adalah: 

1. Direktur Utama 

a. Tanggung jawab  : 

a) Menyusun rencana dan kebijakan pemerintah. 

b) Mengelola, memimpin dan mengkoordinasikan fungsi-fungsi 

dalam perusahaan. 

c) Memutuskan tindakan koreksi yang diperlukan untuk 

efektifitas dan efisiensi kegiatan perusahaan. 

d) Mengatur pembelanjaan perusahaan dan mengalokasikan dana 

untuk produksi. 

e) Mengembangkan perusahaan. 

f) Mengatur gerak pemasaran sehingga tidak terjadi benturan 

diantara sales representative dan mengatur pemasaran agar 

dapat mengoptimalkan target penjualan. 

g) Menghitung rekapitulasi gaji karyawan. 

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



b. Wewenang  : 

1) Mengevaluasi pelaksanaan rencana dan kebijakan perusahaan. 

2) Menilai kegiatan fungsi-fungsi perusahaan 

3) Memerintahkan bagian produksi untuk memproduksi sesuai 

dengan kebutuhan pasar. 

4) Menetapkan target penjualan. 

c. Koordinasi  : 

Direktur utama melakukan hubungan secara langsung dengan 

bawahan yaitu manajer produksi dan sales representative serta bagian 

administrasi. 

2. Assisten Direktur 

Assisten direktur sebagai pimpinan yang membawahi setiap divisi, 

sales representative, administrasi kantor, manajer produksi, dan 

administrasi penjualan. 

a. Tanggung jawab  : 

1) Bertanggung jawab kepada Direktur Utama 

2) Mengajukan saran dan usulan baik diminta atau tidak, kepada 

Direktur Utama tentang permasalahan yang bersifat umum di 

perusahaan. 

3) Mengamankan dan melaksanakan kebijakan Direktur Utama. 

b. Wewenang  : 

1) Memberikan program kerja baik per bulan, per semester, atau 

pertahun yang disyahkan oleh Direktur Utama. 
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2) Memantau dan mengevaluasi atas program yang dilaksanakan oleh 

tiap divisi umum untuk dilaporkan kepada Direktur Utama. 

3) Mendelegasikan dan pengaderan atas tugas dan tanggung jawab 

Assisten Direktur. 

4) Melaporkan dan mengusulkan di forum litbang tentang jabatan, 

status dan kesejahteraan karyawan.  

c. Koordinasi  : 

Dengan administrasi kantor dan administrasi penjualan. 

3. Manajer Produksi 

a. Tanggung jawab  : 

1) Menjalankan instruksi Direktur Utama untuk mencapai target 

produksi yang telah ditetapkan. 

2) Terjaganya kualitas produksi dan terjaganya ketepatan jadwal 

produksi. 

3) Pengendalian bagian material untuk produksi. 

4) Berfungsi juga sebagai supervisor yang mengawasi dan mengatur 

kegiatan proses produksi pada unit mesin, unit timbangan dan unit 

timbangan dacin. 

b. Wewenang  : 

1) Mengatur alur pekerjaan pada unit-unit produksi. 

2) Memberikan pengarahan tentang proses produksi. 

3) Mengatur serta menjadwal kebutuhan bahan produksi agar alur 

produksi tidak terganggu. 
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4) Menyelesaikan masalah-masalah kepegawaian  bidang produksi. 

5) Melakukan koordinasi dan kontrol  pada tiap-tiap unit produksi 

melalui supervisor produksi. 

c. Koordinasi  : 

Dengan Assisten Direktur, bawahan langsung dari supervisor 

produksi, baik unit timbangan dacin, unit mesin, dan unit anak 

timbangan. 

4. Adminitrasi Kantor 

a. Tanggung jawab  : 

1) Melakukan pembukuan stok untuk barang jadi atau spare part 

sehingga dapat menjadi acuan untuk pengendalian stok. 

2) Melakukan korespodensi. 

3) Mengkoordinir kebutuhan permintaan bahan baku dari bagian 

produksi serta mengusahakan pengadaanya. 

4) Melakukan perhitungan gaji karyawan. 

b. Wewenang  : 

1) Mengelola kas kecil yang dipecayakan untuk menunjang 

operasional. 

2) Mengadakan pengecekan dari administrasi bagian-bagian yang 

ada, misalnya bagian gudang dan penjualan. 

c. Koordinasi  : 

Dengan Assisten Direktur, Direktur Produksi, Adminitrasi Penjualan, 

dan Administrasi Gudang. 
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5. Administrasi Penjualan 

a. Tanggung jawab  : 

1) Melakukan jurnal-jurnal pembukuan untuk mengetahui 

tercapainya target sales beserta collectionnya. 

2) Melakukan analisa berdasarkan forcasting sales sehingga dapat 

menentukan peta pemasaran timbangan. 

b. Wewenang  : 

1) Menentukan dan menilai efektivitas kerja salesman. 

2) Menilai aktivitas penyaluran di daerah. 

3) Mengatur alur pengiriman barang jadi. 

4) Melakukan perhitungan sehubungan dengan komisi dari peta sales 

representative. 

c. Koordinasi  : 

Dengan Adminitrasi kantor, sales representative dan Assisten 

Direktur. 

6. Sales Representative 

a. Tanggung jawab  : 

1) Melakukan kunjungan-kunjungan pada penyalur di daerah-daerah. 

2) Mengadakan pengawasan dan melapokan keadaan pasar 

menyangkut situasi pasar, pesaing, serta mengamati daerah 

booming pasar. 

b. Wewenang  : 

1) Mewakili perusahaan mengadakan transaksi dan negosiasi 

berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditentukan. 
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2) Memberi masukan berdasarkan pengamatan-pengamatan untuk 

menjadi acuan gerak produksi perusahaan. 

c. Koordinasi  : 

                   Dengan Manajer Produksi dan Administrasi Penjualan. 

D). Aspek Tenaga Kerja 

1. Sistem Tenaga Kerja 

Perusahaan timbangan SSS Surakarta pada waktu didirikan hanya 

memiliki tenaga kerja sebanyak 18 orang. Seiring dengan perkembangan 

perusahaan, tenaga kerja yang dibutuhkan pun bertambah. Pada saat 

inijumlah tenaga kerja di perusahaan timbangan SSS Surakarta berjumlah 

98 orang yangtersebar dalam berbagai unit produksi yang ada di perusahaan. 

Mengenai banyaknya tenaga kerja dimasing-masing unit kegiatan 

produksinya adalah sebagai berikut: 

a) Unit mesin terdiri dari 17 orang karyawan. 

b) Unit timbangan dacin terdiri dari 10 orang karyawan yang terbagi atas 

5 orang karyawan pada bagian spare parts dan 5 orang karyawan 

bagian rekayasa. 

c) Unit timbangan meja terdiri dari 23 orang karyawan  yang terbagi atas 

17 orang karyawan bagian spare parts dan 6 orang karyawan di 

bagian rekayasa. 

d) Unit timbangan setisimal terdiri dari 16 orang karyawan yang terbagi 

atas 12 orang karyawan bagian spare parts dan 4 orang bagian 

rekayasa. 
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e) Unit timbangan bobot ingsut terdiri dari 12 orang karyawan yang 

terdiri dari 6 orang atas bagian spare parts dan 6 orang karyawan 

bagian rekayasa. 

f) Unit anak timbangan terdiri dari 20 orang karyawan yang terbagi atas 

14 orang karyawan di bagian spare parts dan 6 orang karyawan di 

bagian rekayasa. 

g) Unit finishing terdiri dari 6 orang karyawan. 

h) Unit pengemasan terdiri dari 4 orang karyawan. 

Semua unit-unit tersebut kecuali unit finishing dan pengemasan 

dikepalai oleh seorang kepala unit yang memimpin unitnya masing-masing. 

Tetapi walaupun menjabat sebagai kepala unit, mereka masih tetap 

malakukan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan lainnya.  

Pengawasan pelaksanaan tugas oleh karyawan diawasi oleh 

supervisor. Pada Perusahaan Timbangan “SSS” Surakarta memiliki tiga 

supervisor yang tugasnya masing-masing adalah: 

a) Supervisor (A) mengawasi tiga wilayah produksi, yaitu unit mesin, 

unit timbangan dacin, dan unit anak timbangan.  

b) Supervisor (B) merangkap menjadi manajer produksi, mengawasi 

bagian unit timbangan meja, unit timbangan sentisimal, dan unit 

timbangan bobot ingsut. 

c) Supervisor  (C) mengawasi bagian finishing dan bagian pengemasan. 

Dasar yang digunakan oleh perusahaan untuk menetapkan rentang 

pengawasan pada masing-masing kepala unit adalah berdasarkan kesamaan 
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fungsi dan kesamaan produk Oleh karena penetapan rentang kendali 

pengawasan tersebut berdasarkan kesamaan fungsi dan produk, maka 

jumlah pengawasan yang harus diawasi oleh masing-masing supervisor 

tidak sama. Misalnya kepala unit timbangan dacin hanya mengawasi 10 

orang karyawan sedangkan unit timbangan meja mengawasi 23 orang 

karyawan, demikian juga pada supervisor (A) mengawasi 3 unit dengan 

variasi pekerjaan yang cukup besar, sedangkan supervisor (C) hanya 

mengawasi 2 unit dengan pekerjaan yang sederhana. 

2. Sistem Pengupahan 

Sistem pengupahan pada Perusahaan Timbangan “SSS” Surakarta 

adalah perbulan, kecuali pegawai atau karyawan produksi (lini produksi, lini 

finishing) 

Sistem pembayaran upah atau gaji karyawan produksi adalah 

berdasarkan banyaknya barang yang diselesaikan. 

Dibawah ini adalah contoh gaji pegawai produksi: 

a. Pembuatan batangan 

Kekuatan 110 kg = Rp 265,00/buah 

Kekuatan 50 kg  = Rp 230,00/buah 

Kekuatan 25 kg  = Rp 230,00/buah 

Kekuatan 10 kg  = Rp 210,00/buah 

b. Pemberian garis dan nomor 

Kekuatan 110 kg = Rp 325,00/buah 

Kekuatan 50 kg  = Rp 300,00/buah 
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Kekuatan 25 kg  = Rp 450,00/buah 

Kekuatan 10 kg  = Rp 400,00/buah 

c. Bahu timbangan 

Kekuatan 110 kg = Rp 550,00/buah 

Kekuatan 50 kg  = Rp 450,00/buah 

Kekuatan 25 kg  = Rp 450,00/buah 

Kekuatan 10 kg  = Rp 400,00/buah 

d. Pisau 

Semua kekuatan = Rp 70,00/sepasang 

e. Pemberat 

Semua kekuatan = Rp 70,00/sepasangf. Rakit 

Kekuatan 110 kg = Rp 900,00/buah 

Kekuatan 50 kg  = Rp 800,00/buah 

Kekuatan 25 kg  = Rp 800,00/buah 

Kekuatan 10 kg  = Rp 750,00/buah 

g. Finishing 

Kekuatan 110 kg = Rp 700,00/buah 

Kekuatan 50 kg  = Rp 600,00/buah 

Kekuatan 25 kg  = Rp 600,00/buah 

Kekuatan 10 kg  = Rp 500,00/buah 

3. Hari Kerja dan Jam Kerja 

Untuk hari kerja karyawan adalah 6 hari kerja, yaitu hari Senin 

hingga Sabtu, sedangkan hari Minggu dan Hari Besar yang telah ditetapkan 
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oleh pemerintah adalah hari libur. Mengenai jam kerja karyawan , yaitu 1 

hari sama dengan 7 jam kerja dan waktu istirahat 1 jam. Adapun pembagian 

jam kerja secara keseluruhan dapat dilihat dibawah ini: 

a) Jam kerja I : Jam 08.00-12.00 WIB 

b) Istirahat : Jam 12.00-13.00 WIB 

c) Jam kerja II : Jam 13.00-16.00 WIB 

E). Aspek Produksi 

1. Peralatan dan Bahan Baku 

Pada waktu pertama kali didirikan Perusahaan Timbangan “SSS” 

Surakarta memiliki peralatan yang terbatas yaitu mesin bor dan mesin 

gerinda. Kapasitas produksinya pun hanya mencapai 25 buah timbangan 

dacin logam per minggu. Dalam perkembangannya, perusahaan mengalami 

perbaikan dari jenis mesin dan segi jumlah maupun dari sisi jenis/macam 

barang yang diproduksi. Berkaitan dengan hal tersebut sudah dipastikan 

perusahaan membutuhkan jumlah dan jenis peralatan yang berbeda dan 

mencukupi. Adapun untuk kegiatan produksinya Perusahaan Timbangan 

“SSS” Surakarta menggunakan peralatan sebagai berikut: 

a) Mesin bubut 

� Untuk membuat jarum petunjuk untuk timbangan. 

� Untuk palangan timbangan dacin. 

� Untuk menghaluskan rumah pisau yang digunakan pada timbangan 

dacin. 

b) Mesin skrap 
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Untuk membuat alur bantalan timbangan aatau disebut pan. 

c) Mesin bor 

Untuk membuat lubang pada timbangan. 

d) Mesin gerinda 

Mesin gerinda ini dapat dibedakan menjadi mesin gerinda tangan, mesin 

gerinda potong dan mesin gerinda duduk. Mesin gerinda tangan dan mesin 

gerinda duduk digunakan untuk menghaluskan komponen-komponen yang 

belum halus pada proses produksi sebelumnya, dan mesin gerinda potong 

digunakan untuk memotong biasanya pisau dan girup. 

e) Power press (ponch) 

Untuk pembuatan komponen (spare part) 

f) Mesin poles 

Untuk membuat agar kuningan pada timbangan mengkilap. 

g) Mesin potong 

Untuk membantu agar proses pemotongan bahan lebih cepat sehingga 

mempercepat proses produksi. 

h) Open 

Untuk membantu proses pengeringan dalam pengecatan timbangan. 

i) Mesin kompresor 

Mesin kompresor digunakan sebagai alat untuk mengecat timbangan. 

j) Tanggem 

Alat ini digunakan untuk membantu proses pencengkraman dalam merakit 

komponen timbangan. 
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k) Mesin tap 

Digunakan untuk membuat uliran untuk tempat baut. 

l) Las 

Untuk mengelas cakar pende dengan bantalan dek (sambungan dek). 

Sesuai dengan jenis perusahaan ini yaitu perusahaan industri, maka 

perusahaan ini mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Bahan baku yang 

digunakan, yaitu: 

♦ Besi strep plat 

♦ Besi beton 

♦ Besi plat 

♦ Kuningan 

2. Proses Produksi 

Proses pembuatan atau perkitan timbangan pada perusahaan 

timbangan SSS Surakarta secara umum dapt dibagi menjadi beberapa 

tahapan, yaitu: 

a. Tahap Penyempurnaan dan Pembuatan Komponen. 

Pada tahap ini komponen-komponen yang telah dibeli dalam bentuk 

bahan jadi, disempurnakan bentuknya dan untuk komponen yang tidak 

dibeli dalam bentuk bahan jadi dibuat sendiri oleh perusahaan sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan. 

b. Tahap Penggabungan Komponen. 

Pada tahap ini diadakanpenyelesaian per unit komponen pendukung, 

dengan memasang atau menggabungkan komponen yang terkait. 

c. Tahap Body (perakitan). 
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Pada tahap-tahap ini unit-unit komponen yang telah digabungkan 

dalam penggabungan, dirakit sehingga membentuk timbangan yang 

dikehendaki. 

d. Tahap Pengujian. 

Pada tahap ini timbangan yang telah selesai dirakit, diuji ketepatan 

penimbangannya pada badan metrologi. Timbangan yang tidak sesuai 

dengan kondisi skalapenimbangannya disempurnakan kembali dan 

timbangan yang sudah sesuai dilakukan tahap finishing.   

e. Tahap Finishing 

Pada tahap ini timbangan yang telah selesai dan empurna dilakukan 

pengecatan dan pemberian lebel perusahaan. setelah tahap tersebut 

timbangan di pack atau dikemas kemudian dimasukkan ke gudang 

persediaan produk jadi. Pengepakan yang digunakan bisa berupa pack 

luar dan pack dalam. Pack dalam berupa kantong plastik sedangkan 

pack luar digunakan pack berupa dos maupun besek sesuai dengan 

permintaan konsumen.   

3. Produk yang di hasilkan   

Perusahaan melakukan ekspansi dengan menambah produksinya 

dengan cara membuat jenis-jenis timbangan lainnya. Pada tahun 1986 

perusahaan membuat timbangan meja, pada tahun 1987 membuat timbangan 

sentimal, dan pada tahun 1990 menambah produksinya dengan membuat 

timbangan bobot ingsut.  

Produk yang dihasilkan oleh perusahaan timbangan SSS Surakarta 

merupakan produk timbangan niaga yang terdiri dari: 
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a) Timbangan Dacin: 

� Kekuatan 10 Kg 

� Kekuatan 25 Kg 

� Kekuatan 110 Kg 

b) Timbangan Meja 

� Kekuatan 3 Kg 

� Kekuatan 5 Kg 

� Kekuatan 10 Kg 

c) Timbangan Sentisima 

� Kekuatan 150 Kg 

� Kekuatan 300Kg 

� Kekuatan 500 Kg 

d) Timbangan Bobot Ingsut 

� Kekuatan 25 Kg 

� Kekuatan 50 Kg 

4. Aspek Pemasaran 

a. Daerah Pemasaran 

Daerah pemasaran perusahaan timbangan SSS Surakarta  terbagi 

atas 5 wilayah pemasaran, yaitu: 

a) Wilayah 1 Jawa Tengah 

b) Wilayah 2 Jawa Timur 

c) Wilayah 3 Jawa Barat dan Jakarta 

d) Wilayah 4 Sumatra 
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e) Wilayah 5 Kalimantan, Sulawesi, dan Bali 

Pembagian ke dalam wilayah-wilayah pemasaran tersebut 

didasarkan atas pertimbangan bahwa tiap-tiap daerah pemasaran 

mempunyai karakteristik dan tradisi yang berbeda-beda dalam 

memilih jenis timbangan yang akan dibeli, dan pembagian ini 

dilakukan untuk meminimumkan biaya transportasi sekaligus 

menghindari persaingan diantara salesman sehingga wilayah 

salesman satu dengan yang lainnya tetap terjaga.  

b. Promosi Penjualan 

Kegiatan promosi ini ditangani  langsung oleh Sales 

Representative, dengan menggunakan promosi personal selling. 

Akan tetapi di dalam menjalankan kegiatan promosinya tidak 

hanya terfokus pada satu jenis promosi, tetapi ada beberapa 

kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yaitu : 

1. Memberi discount pada moment-moment tertentu 

Pemberian potongan dilakukan pada perusahaan yang akan 

memasuki pasar baru atau jika ada perusahaan lain yang ingin 

merebut bagian pasar Perusahaan Timbangan “SSS” Surakarta.   

2. Mengirimkan surat edaran ( Direct Mail ) 

Hal ini dilakukan untuk mengenalkan dan memberi informasi 

produk kami  lewat surat yang dikirimkan kepada calon pembeli. 

3. Melakukan hubungan dengan retailer yang ada di daerah-daerah 

pemasaran 
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Pendistribusian produk dari produsen ke konsumen di lakukan 

melalui perantara retailer. 

4. Melakukan kerjasama dengan dealer  

Di dalam pendistribusian produk dari produsen ke konsumen 

dilakukan melalui dealer. 

Dari kegiatan diatas ditujukan untuk mendukung program promosi 

Personal Selling. Karena ada beberapa daerah yang tidak dapat dicapai 

salesman. Perusahaan Timbangan “SSS” Surakarta juga melakukan 

penjualan dengan pesanan yang diinginkan setiap konsumen, kemudian 

mengantarkannya hingga ditempat.  

Kegiatan penjualan tidak berakhir pada saat pesanan dari pembali 

telah dipenuhi, tetapi masih perlu dilanjutkan dengan memberikan 

pelayanan atau servis kepada mereka. Beberapa pelayaan yang diberikan 

oleh Perusahaan Timbangan “SSS” Surakarta sesudah penjualan dilakukan 

antara lain berupa :  

1. Pemberian garansi. 

2. Pemberian jasa reparasi. 

3. Latihan  tenaga-tenaga operasi dan cara penggunaanya. 

Pelayanan lain yang juga diberikan sesudah penjualan adalah 

memberikan jaminan kepada pembeli bahwa keputusan yang diambilnya 

tepat, barang yang dibelinya betul-betul bermanfaat dan hasil kerja produk 

tersebutr memuaskan. 

5. Saluran Distribusi 
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Saluran distribusi yang digunakan oleh perusahaan timbangan SSS 

Surakarta melalui 2 sistem saluran distribusi. Saluran distribusi 

satu tingkat (one level Channel), saluran distribisi ini dilakukan 

untuk daerah pemasaran Jawa Tengah dan Jawa Timur. Saluran 

distribusi satu tingkat merupakan pendistribusian produk dari 

produsen ke konsumen dilakukan melalui perantara retailer. 

Sedangkan saluran distribusi yang kedua yang digunakan olrh 

perusahaan adalah saluran distribusi dua tingkat (two level 

chanel). Saluran distribusi dua tingkat merupakan proses 

pendistribusian  

produk dari produsen ke konsumen melalui dealer dan retailer. 

Saluran distribusi dua tingkat dilakukan untuk daerah Jakarta, 

Jawa Barat, Bali, Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan. 

Berdasarkan hasil analisis perusahaan dari kelima wilayah 

pemasaran tersebut daerah di pulau Jawa masih menduduki pada 

tingkat pertama yaitu sebesar 65% dari total penjualan, wilayah 

Sumatra 20%, dan sisanya sebesar 15% pada wilayah Kalimantan, 

Sulawesi, dan Bali. 

 

B. ANALISIS DATA 

1. Analisis Kuantitatif 

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang penulis peroleh dari 

Perusahaan Timbangan “SSS” Surakarta selama periode bulan Januari 

sampai dengan Desember 2004, yang mengkhususkan produk timbangan 
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meja. Peneliti akan mencoba menganalisis dan membahas pengaruh usaha 

pengendalian kualitas produk yang telah dilaksanakan perusahaan tehadap 

produk akhirnya. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu metode P-Chart (bagan control P). Bagan kontrol ini dipakai untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan produk akhir yang sesuai dengan standar 

kualitas yang telah ditentukan oleh perusahaan dan bagaimana cara 

memperhatikan kualitas produknya. 

Untuk perhitungan dengan analisis P-Chart ini akan diambil sampel 

pemeriksaan sebesar 1300 unit sampel (n) setiap bulannya, dimana 

didalamnya terdapat sejumlah produk rusak atau cacat (d) selama 12 bulan 

yang dimulai bulan Januari sampai dengan Desember 2005. 

Dengan menggunakan rumus P= 
n

d
 maka akan dapat diperoleh 

persentase atau proporsi kerusakan produk yang tampak seperti pada tabel 

berikut: 

Tabel III.1 
Proporsi Produk yang Rusak 

 
Bulan Sampel Produk rusak dalam 

sampel 
Proporsi produk 

rusak 
Januari  1300 50 0,0385 

Februari 1300 54 0,0415 
Maret 1300 44 0,0338 
April 1300 52 0,04 
Mei 1300 60 0,0462 
Juni 1300 56 0,0431 
Juli 1300 55 0,0423 
Agustus 1300 54 0,0415 
September 1300 62 0,0477 
Oktober 1300 50 0,0385 
November 1300 40 0,0308 
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Desember 1300 42 0,323 
Jumlah   0,4762 

Dari tabel diatas, kemudian dicari rata-rata proporsi kerusakan produk selama 

periode tersebut, adalah: 

P  = 
m

PnPPP ++++ ...321
 

P  = 
12

4762,0
 

    =0,0396 

dengan deviasi standar : 

σ p = 
n

PP )1( −
 

σ p = 
1300

)0396,01(0396,0 −
 

σ p =
1300

03803184,0
 

      = 0,0054 

Dengan Z =3 (angka batas toleransi yang ditetapkan oleh perusahaan) 

sehingga diperoleh batas control sebagai berikut : 

a. Batas control atas atau Upper Control Unit (UCL) adalah sebesar: 

UCL = P  + 3σp 

UCL = 0,0396 + 3 (0,0054) 

UCL = 0,0396 + 0,0162 

         = 0,0558 

b. Batas control bawah atau Lower Control Unit (LCL) adalah sebesar : 
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LCL = P - 3σp 

LCL = 0,0396 – 3 (0,0054) 

LCL = 0,0396 – 0,0162 

        = 0,0234 

Dari batasan diatas, dapat digambar bagan P-chart sebagai berikut : 

 
 
 
 
 

Gambar III.3 
Bagan P-Chart 
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Keterangan : 

Januari  0.0385 

Februari 0.0415 

Maret 0.0338 

AVE  
0,0396 

UCL  
0,0558 

LCL 
0,0234 
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April 0.0400 

Mei 0.0462 

Juni 0.0431 

Juli 0.0423 

Agustus 0.0415 

September 0.0472 

Oktober 0.0385 

November 0.0308 

Desember 0.0323 

 

Dari bagan P-chart tersebut secara keseluruhan terlihat bahwa kerusakan 

produk setiap bulannya dari 1300 unit sampel yang diperiksa selama 12 bulan 

yaitu dari bulan Januari 2004 sampai dengan bulan Desember 2004 adalah kurang 

dari 10 % (yang merupakan standar toleransi kerusakan yang ditetapkan oleh 

perusahaan). Dengan batas control atas (UCL) sebesar 5,58% dan control bawah 

(LCL) sebesar 2,34%. 

Dilihat secara keseluruhan, fluktuasi dari presentase kerusakan yang terjadi 

selama periode bulan Januari 2004 sampai dengan bulan Desember 2004 tidak 

terlalu tinggi. Hal itu berdasar tingkat kerusakannya yang masih berada di dalam 

batas pengendalian. Tingkat fluktuasi kerusakan agak tinggi terjadi pada bulan 

September, sejumlah 62 unit. Sedangkan tingkat kerusakan terendah terjadi pada 

bulan November sejumlah 40 unit. 

2. Analisa kualitatif 

Analisis Kualitatif adalah analisis yang tidak menggunakan angka dan 

rumus. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pelaksanaan kebijaksanaan 

pengendalian kualitas dan mengetahui faktor-faktor penyebab kerusakan 
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yang terjadi dalam produk timbangan meja pada Perusahaan Timbangan 

“SSS” Surakarta. 

Setelah penulis melakukan observasi langsung serta mengadakan 

wawancara dengan pimpinan dan karyawan perusahaan, maka penulis akan 

menganalisa permasalahan berdasar data yang ada. 

A. Kegiatan pengendalian kualitas dilakukan terhadap semua hal yang 

berhubungan dengan proses produksi hingga menjadi produk akhir, 

antara lain: 

� Bahan baku dan bahan pembantu 

Bahan baku yang digunakan pada Perusahaan Timbangan “SSS” 

Surakarta dibagi menjadi dua yaitu bahan yang dibuat sendiri dan 

bahan yang dibeli jadi. Agar menghasilkan produk akhir yang benar-

benar berkualitas perusahaan memperhatikan benar kualitas dari bahan 

bakunya, walaupun tidak sampai membelinya secara import.  

�  Pengendalian mesin-mesin produksi 

Pengendalian terhadap peralatan mesin-mesin produksi dilakukan 

setiap hari dengan cara pengecekan secara rutin sebelum dan sesudah 

penggunaan mesin. Hal ini dimaksudkan agar ditengah-tengah 

produksi tidak mengalami gangguan kecuali kalau bagian dari suatu 

mesin mengalami kerusakan. 

Adapun mesin-mesin yang dipakai untuk membuat timbangan meja 

(10 kg), adalah: 

a) Mesin plong 
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b) Mesin bor dan mata bor 

c) Gerinda potong 

d) Gerinda tangan 

e) Mesin las 

f) Mesin potong plat 

g) Tanggem/penjepit 

� Tenaga kerja 

Tenaga kerja merupakan pelaksana selurh kegiatan produksi 

Perusahaan Timbangan “SSS” Surakarta, mengingat tidak hanya 

memproduksi satu jenis barang saja. 

Perusahaan Timbangan “SSS” Surakarta melakukan pengendalian 

kualitas tenaga kerja melalui lembaga pendidikan, departemen tenaga 

kerja, dan melalui rekaan dari perusahaan tersebut. Standar terendah 

untuk karyawan yang diterima oleh Perusahaan Timbangan “SSS” 

Surakarta adalah STM. 

� Proses produksi 

Pengendalian proses produksi dilakukan oleh manajer produksi, 

terutama bagian produksi dan bagian finishing yang mengawasi setiap 

urutan proses produksi. 

� Produr akhir 

Pengendalian produk akhir merupakan bagian yang terpenting dalam 

rangkain pengendalian kualitas karena bagian inilah yang menentukan 

layak atau tidaknya suatu produk untuk dijual kepada konsumen. 
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Pengendalian produk akhir di Perusahaan Timbangan “SSS” Surakarta 

dilakukan dengan adanya suatu dukungan kelembagaan yang bertugas 

mengadakan pengujian kualitas dan spesifikasi produk. Kegiatan 

pengujian ini dilakukan oleh Metrologi Departemen Perdagangan dan 

Perindustrian. 

 

B. Faktor-faktor penyebab kerusakan timbangan meja 

Berikut analisa penyebab kerusakan produk akhir timbangan meja : 

1. Material 

Kualitas material yang tidak sama dan tidak berstandar menjadi 

salah satu penyebab walaupun dalam jumlah yang sangat kecil. 

Pemilihan supplier bukanlah cara pemecahan yang tepat, karena 

komponen yang dibutuhkan seperti besi tidak memiliki standar 

kualitas yang sama (mutu bahan yang heterogen) dan hal ini tidak 

terhindarkan oleh perusahaan. 

2. Machine (mesin) 

Faktor mesin hanya memberikan kontribusi yang sangat kecil 

terhadap terjadinya produk rusak, karena mesin yang digunakan 

adalah mesin yang bekerja sesuai kehendak operatornya. 

Masalah pada mesin yang mungkin mengakibatkan terjadinya 

produk rusak biasanya muncul karena mesin mengalami kerusakan 

secara mendadak, yang segera diperbaiki oleh mekanik mesin 

perusahaan. Namun masalah tersebut sangat jarang terjadi, karena 
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mesin di Perusahaan Timbangan “SSS” Surakarta selalu mendapat 

perawatan intensif dan diperiksa setiap hari pada saat mesin di set-

up. Sehingga jika terjadi kerusakan mesin, mekanik akan 

menemukannya pada saat menset-up mesin sebelum proses produksi 

dan perbaikan dilakukan pada saat itu juga sehingga tidak 

mengganggu proses produksi. 

Selain itu, mereka yang bekerja menggunakan mesin adalah tenaga 

kerja berpendidikan dan telah berpengalaman dibidang mesin. 

3. Metode 

♦ Terdapat manual kerja yang baku 

♦ Adanya spesialisasi tenaga kerja dimaksudkan agar karyawan 

tersebut semakin ahli dan terampil di bidangnya demi menjaga 

tercapainya kualitas yang baik dan target kualitas yang 

diharapkan 

♦ Adanya peningkatan dan skors bagi mereka yang melakukan 

kesalahan. 

Faktor metode kerja yang kadang salah lebih banyak disebabkan 

oleh faktor manusianya sendiri. 

4. Manusia 

Merupakan faktor penyebab tingginya tingkat produk yang rusak. 

Hal ini disebabkan: 
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o Sebagai tenaga kerja kurang berpendidikan sehingga masih 

menggunakan metode kerja yang masih tradisional dan sukar 

diajak berubah. 

o Mentalitas tenaga kerja yang kurang disiplin dalam bekerja 

sehingga banyak terjadi kesalahan. 

o Rasa ikut bertanggung jawab terhadap produk rusak yang terjadi 

sangat kurang. Tenaga kerja merasa tidak berkepentingan atas 

peningkatan kualitas produk yang dihasilkan, karena tidak 

berpengaruh terhadap prestasi, upah, dan karier mereka.  

Adapun faktor-faktor kerusakan produk akhir timbangan meja dapat 

digambarkan dalam diagram di bawah ini: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.3 
Gambar Fishbone 
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BAB IV  

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

Berdasarkan dari penelitian, pengamatan, pembahasan, serta evaluasi 

terhadap data informasi yang telah diperoleh maka dapat disusun beberapa 

kesimpulan dan saran sebagai berikut :  

A. Kesimpulan  

1. Dari analisis control P-chart diketahui  

a. Presentase kerusakan produk akhir setiap bulannya berada di antara 

batas atas atau Upper Control Unit (UCL) sebesar 5.58% dan batas 

bawah atau Lower Control Limit (LCL) sebesar 2.34%. Tingkat 

kerusakan rata-rata periode bulan Januari 2004 sampai dengan bulan 

Desember 2004 3.96%. tingkat kerusakan tertinggi pada bulan 

September sebanyak 62 unit. Sedangkan tingkat kerusakan terendah 

pada bulan November sebanyak 40 unit.  

b. Pelaksanaan pengendalian kualitas pada Perusahaan Timbangan “SSS” 

Surakarta sudah baik dalam arti pengendalian dilakukan tidak hanya 
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pada produk akhir saja, tetapi pada semua aspek yang berkaitan dalam 

proses produksi mulai dari pengadaan bahan baku sampai proses 

produksi menghasilkan produk akhir yang sesuai dengan standar 

kualitas yang ditetapkan oleh perusahaan.  

2. Faktor-faktor penyebab kerusakan produk akhir timbangan meja yang 

terjadi di Perusahaan Timbangan ”SSS” Surakarta adalah :  

 

a. Material  

Kualitas material yang tidak sama dan tidak berstandar menjadi salah 

satu penyebab walaupun dalam jumlah yang sangat kecil.  

b. Mesin  

Faktor mesin hanya memberikan kontribusi yang sangat kecil terhadap 

terjadinya produk rusak karena mesin yang digunakan adalah mesin 

yang bekerja sesuai kehendak operatornya.  

c. Metode 

Faktor metode kerja yang kadang salah lebih banyak disebabkan oleh 

faktor manusianya sendiri.  

d. Manusia  

Diantara ketiga faktor tersebut di atas faktor manusia yang paling 

berpengaruh terhadap terjadinya kerusakan produk.  

B. Saran  

1. Pengendalian kualitas produk yang dilaksanakan oleh perusahaan sudah 

baik. Hal ini terlihat di produk rusak yang dihasilkan masih dalam batas 
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normal atau wajar. Karena itu untuk tahap-tahap yang akan datang 

pelaksanaan pengendalian kualitas produk agar terus dipertahankan dan 

lebih ditingkatkan  yaitu dengan cara melakukan inspeksi kembali sebelum 

produk itu dijual ke konsumen..  

2. Produk yang rusak sebagian besar diakibatkan oleh karyawan yang kurang 

disiplin maka perlu perbaikan  terhadap sumber daya manusia antara lain 

dengan : 

a. Mengadakan training secara intensif terhadap karyawan untuk 

mengikutsertakan ketrampilan kerja karyawan.  

b. Perlu diadakan evaluasi terhadap kerja karyawan agar karyawan 

bekerja lebih fokus dan efisien  

c. Motivasi kerja karyawan perlu ditingkatkan antara lain dengan 

meningkatkan kesejahteraan karyawan seperti pemberian intensif 

bonus dan lain-lain agar karyawan lebih giat dalam melaksanakan 

pekerjaannya. 
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