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ABSTRAKSI

ANALISIS PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK AKHIR BAJA DENGAN 
METODE P-CHART PADA PENGECORAN LOGAM DI 

CV.TEKNIKA JAYA

KODRAT HADI SARJONO
   F3502115

Kualitas produk dan jasa ikut menentukan pesat atau tidaknya perkembangan 
suatu perusahaan.Dalam jangka panjang perusahaan yang tidak memperhatikan kualitas 
akan mengalami berbagai macam kesulitan dalam mengembangkan pemasarannya dan 
akan tersaingi dari perusahaan lain dengan kualitas yang lebih baik.Dalam program 
jaminan kualitas produk perusahaan akan senantiasa melakukan kegiatan pengendalian 
kualitas yang insentif terhadap komponen dasar produk ,proses produksi maupun produk 
akhir,

CV.Teknika Jaya salah satu industri logam yang tepatnya di Batur,Ceper 
Kabupaten Klaten untuk menghadapi persaingan itu diperlukan suatu kualitas produk 
logam yang sempurna,serta penentuan harga yang bersaing agar mendapatkan 
kepercayaan dari konsumen.

Dalam hal pelaksanaan pengendalian kualitas di CV.Teknika Jaya Klaten,setelah 
dilakukan penelitian dari bulan Desember 2004 sampai dengan Juli 2005 dengan 
pengambilan sample sebanyak 50 unit,diperoleh proporsi rata-rata sebesar 0,00136 
dengan UCL(batas pengendalian atas) sebesar 0,0356 dan LCL(batas pengendalian 
bawah) sebesar -0,10544(sama dengan 0).Kerusakan terbesar pada tanggal 04 April dan 
20 Juni 2005 masing-masing sejumlah 11 dan 9 unit,

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengendalian kualitas di 
CV.Teknika Jaya sudah bagus,yaitu dengan memperhatikan 4 hal Metode,Tenaga 
Kerja,Bahan Baku dan Mesin.Sehingga perusahaan disarankan memperhatikan 4 hal 
yang menjadi penyebab kerusakan produk diatas







MOTTO

LIHATLAH DARI DUNIA INI APA YANG BAIK UNTUK JIWAMU 

JANGAN PERNAH BERPIKIR APA YANG BISA KAMU TERIMA

TAPI PIKIRKAN APA YANG BISA KAMU BERIKAN

JANGAN PERNAH BERPIKIR APA YANG BISA KAMU PERCAYA

TAPI PIKIRKAN KAMU BISA DIPERCAYA JANGAN PERNAH BERPIKIR APA 

YANG BISA KAMU RAIH DI DUNIA

TAPI PIKIRKAN UNTUK MERAIH KERIDHOAN ALLAH,KERIDHOAN ORTU 

DAN KEBAHAGIAAN DUNIA AKHIRAT

HIDUP HANYA SATU KALI,BERUSAHA DAN BERDOA UNTUK MERAIH 

SUKSES.

(MY SOULMATE)
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BAB I

PENDAHULUAN

A.LATAR BELAKANG MASALAH

Didalam perkembangan suatu perusahaan,baik perusahaan tersebut(jika 

ditinjau dari segi besarnya) merupakan perusahaan kecil,menengah dan 

besar,maka persoalan kualitas produk atau jasa perusahaan yang bersangkutan

tersebut akan ikut menentukan pesat dan tidaknya perkembangan perusahaan 

tersebut.Bahkan didalam situasi pemasaran yang semakin ketat persaingannya 

peranan kualitas produk perusahaan ini semakin besar didalam kaitannya 

dengan perkembangan perusahaan tersebut.Perusahaan yang berproduksi tanpa 

memperhatikan kualitas produk atau jasa perusahaan,sama saja dengan 

menghilangkan harapan masa depan perusahaan tersebut.Didalam jangka 

pendek,seakan-akan perusahaan akan dapat menekan biaya produksi,karena 

perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya pengendalian kualitas yang kadang-

kadang bagi perusahaan tertentu menjadi cukup besar.Dalam jangka panjang 

perusahaan yang tidak memperhatikan kualitas akan mengalami macam 

kesulitan pemasaran oleh karena akan tersaingi dengan produk-produk yang 

sama dari perusahaan lain dengan kualitas yang lebih baik,maka perusahaan 

yang berproduksi dengan kualitas rendah akan menjadi kurang 

peminatnya.Apalagi apabila produk yang berkualitas itu dijual dengan harga 

yang sama,maka hampir dapat dipastikan bahwa produk perusahaan akan 

mempunyai jumlah penjualan yang selalu menurun dan pada akhirnya tidak 
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terjual sama sekali.hal ini menjadikan keadaan perusahaan yang semakin sulit 

untuk bertahan apalagi melakukan pengembangan.Dalam program jaminan 

kualitas produk,perusahaan akan senantiasa berusaha melakukan kegiatan 

pengendalian kualitas yang insentif terhadap komponen dasar produk,proses 

produksi maupun produk akhir.Adapun yang dimaksud pengendalian kualitas 

ini adalah aktivitas menjaga dan mengarahkan agar kualitas produk dapat 

dipertahankan sebagaimana yang telah direncanakan.Dengan diterapkannya 

kegiatan pengendalian kualitas diharapkan akan memperoleh output yang betul-

betul bermutu baik,disamping itu akan mempunyai dampak mempertinggi 

reputasi perusahaan dimata konsumen.sehingga dapat menciptakan image 

bahwa produk yang dibelinya mempunyai nilai lebih.Keadaan ini akan 

berdampak pada peningkatan volume penjualan yang berarti aakan mencegah 

resiko hilangnya profit margin yang diharapkan perusahaan.Oleh sebab itu 

perusahaan harus memikirkan bagaimana caranya agar output yang dihasilkan 

dapat memenuhi standar kualitas.untuk itudigunakan suatu system yang dapat 

menangani pengawasan dan pemeriksaan output perusahaan.Sistem ini disebut 

system pengendalian kualitas(Quailty Control System).

CV.Teknika Jaya salah satu industri logam yang tepatnya di Batur,Ceper 

kabupaten klaten.Di Klaten terdapat banyak sekali industri logam yang sudah 

maju seperti PT Adhilogam Karya dan industri-industri logam berskala kecil yang 

jumlahnya mencapai puluhan.Dengan banyaknya industri logam ini,maka 

persaingan yang terjadi sangatlah ketat.Untuk menghadapinya diperlukan suatu 

kualitas produk logam yang sempurna,serta penentuan harga yang bersaing agar 
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mendapatkan kepercayaan dari konsumen.Dengan demikian upaya pengendalian 

kualitas yang baik sangat diperlukan oleh CV. Teknika Jaya agar mampu 

berkembang.Apakah  hal tersebut sudah diterapkan dan dilakukan CV.Teknika 

Jaya?.Berdasarkan asumsi diatas untuk itu penulis melakukan penelitian di 

CV.Teknika Jaya dengan mengangkat judul : “Analisis Pengendalian Kualitas 

Produk Akhir Baja dengan metode P-Chart pada Pengecoran Logam di

CV.Teknika Jaya “.

B.RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka dirumuskan permasalahannya 

Yaitu :

1. Bagaimana kondisi kualitas produk akhir baja pada CV. Teknika Jaya 

2. Bagaimana pengaruh pelaksanaan pengendalian kualitas terhadap 

proporsi kerusakan produk

C.TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian dalam kaitannya dengan penulisan tugas akhir ini adalah :

1. Untuk mengetahui kualitas produk akhir baja setelah dilaksanakannya 

pengendalian kualitas.

2. Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan pengendalian kualitas terhadap 

proporsi kerusakan produk.
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D.MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang dapat diperoleh dari dilakukannya penelitian ini adalah :

a. Bagi peneliti

 Mendapatkan pengetahuan sebagai bekal terjun ke dalam dunia kerja

 Mampu menerapkan pengendalian kualitas yang sebenarnya

b. Bagi Perusahaan 

 Sebagai masukan bagi perusahaan untuk mengadakan evaluasi 

terhadap pengendalian kualitas yang telah dilakukan oleh 

CV.Teknika Jaya.

c. Bagi Pembaca

Dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan tentang Pengendalian 

Kualitas

E.LANDASAN TEORI

    Sebelum kita menginjak tentang pengertian pengendalian kualitas,mari kita 

ketahui tentang proses produksi,karena proses produksi ini berkaitan erat sekali 

dengan pengendalian kualitas di suatu perusahaan.

1. Proses Produksi

Proses produksi merupakan suatu cara,metode,maupun teknik bagaiman 

penambahan manfaat atau penciptaan faedah baru yang dilaksanakan 

didalam perusahaan.untuk dapat memisahkan jenis produksi dalam 

perusahaan dengan baik,maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu 
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darimana atau dari sudut pandang apa kita akan mengadakan pemisahan 

jenis dari proses produksi dalam perusahaan tersebut.

      Jenis Proses Produksi Ditinjau dari Segi Arus Proses Produksi

Proses produksi ini merupakan aliran proses dari bahan baku sampai dengan 

menjadi produk akhir.Aliran proses ataupun urutan pelaksanaan produksi 

dalam perusahaan yang bersangkutan ini sangat perlu untuk diadakan 

pengamatan dan analisa tertentu guna beberapa kebijaksanaan yang diambil 

perusahaan yang bersangkutan.Adapun jenis proses produksi dari segi arus 

proses produksi ada dua yaitu :

a. Proses Produksi Terus-Menerus

Proses produksi ini sering disebut proses produksi kontinyu(continous 

proses).Urutan pengejaran yang pasti dan tidak berubah-ubah dalam 

pelaksanaan produksi.Perusahaan yang menggunakan proses produksi ini 

biasanya memproduksi produk standar dimana variasi terhadap produk 

relative kecil disbanding jumlah unit produk yang dihasilkan.

b. Proses Produksi Terputus-putus

Proses produksi ini seringkali disebut sebagai proses produksi 

Intermetten(Intermetten process).Pola atau urutan pelaksanaan produksi 

dalam perusahaan yang dipergunakan hari ini mungkin akan berbeda 

dengan pola atau urutan pelaksanaan proses,baik bulan yang telah 

lalu.demikian juga untuk bulan yang akan dating..Pada umumnya produk 

yang diproduksi oleh perusahaan semacam ini akan cenderung untuk 
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mempunyai variasi yang tinggi apabila dibandingkan jumlah unit produk 

yang dihasilkan.Urutan penentuan skedul(jadwal)produksi sangat besar 

dalam pelaksanaan produksi dalam perusahaan ini.(Agus Ahyari 1986:3)

2. Kualitas dan faktor-faktor yang mempengaruhinya

a. Pengertian Kualitas

   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.( Dhorotea Wahyu A,2004:3 )

    Kualitas adalah keseluruhan ciri dan karakteristik produk dan jasa 

yang kemampuannya dapat memuaskan kebutuhan,baik yang dinyatakan 

secara tegas maupun tersamar.( ISO 8402 )

    Kualitas adalah jumlah dari atribut atau sifat-sifat seperti yang 

didiskripsikan dalam produk yang bersangkutan,seperti daya 

tahan,kenyamanan pemakaian,dayaguna dan sebagainya.Pada umumnya 

kualitas dihubungkan dengan penggunaan-penggunaan khusus,misalnya 

panjang,lebar,warna dan sebagainya (Agus Ahyari,1986 : 11 )

b. Faktor-Faktor yang mempengaruhi kualitas

Kualitas suatu barang dipenuhi sejumlah factor yang menentukan bahwa 

suatu barang dapat memenuhi tujuan.Faktor-faktor tersebut antara lain :
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1. Fungsi barang

Suatu barang dihasilkan untuk memenuhi fungsinya sebagaimana barang 

tersebut biasanya digunakan.Hal ini tercermin dalam spesifikasi barang 

tersebut seperti kecepatan,ketahanan,atau umur teknisnya,berat dan 

mudah tidaknya perawatan.

2. Wujud luar barang

Wujud luar barang sesuai teknis atau mekanis telah mengalami 

perkembangan kearah kemajuan yang cukup pesat.secara fisik wujud luar 

tercermin dari warna,bentuk,susunan dan sebagainya yang tanpa adanya 

wujud barang atau produk tidak akan disenangi atau tidak dapat diterima 

oleh konsumen.

3. Biaya barang

Biaya barang secara umum dapat menentukan kualitas barang yang 

bersangkutan,termasuk didalamnya kategori biaya.Hal ini terjadi karena 

biasanya untuk mendapatkan kualitas yang lebih baik diperlukan biaya 

yang lebih mahal dengan catatan tidak ada efisiensi

c. Dimensi kualitas produk

Sifat khas kualitas suatu produk yang andal harus mempunyai 

multidimensi,karena harus memberi kepuasan dan nilai manfaat yang 

besar bagi konsumen dengan melalui berbagai cara.(Drs Suyadi Prawiro 

sentono,MBA,2001 : 8 ). secara umum dimensi spesifikasi kualitas 

produk dapat dibagi sebagai berikut :
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1. Kinerja ( Perfomance )

Kesesuaian produk dengan fungsi utama produk itu sendiri atau 

karakteristik operasi dari suatu produk

2 Keistimewaan (Types of Features )Ciri khas produk yang 

membedakan dari produk lain yang merupakan karakteristik 

pelengkap dan mampu menimbulkan kesan yang baik bagi 

pelanggan.

3. Kepercayaan dan waktu ( Reliability and Durability )

Produk yang berkualitas baik adalah produk yang mempunyai kinerja 

berkonsisten baik dalam batas perawatan normal.

4. Mudah dirawat dan diperbaiki (Maintainability and Serviceability )

Produk berkualitas baik harus pila memenuhi kemudahan untuk 

diperbaiki atau dirawat sehingga dapat beroperasi dengan baik.

5. Sifat khas ( Sensory characteristic )

Untuk beberapa jenis produk mudah dikenal dari sifatnya

6. Penampilan dan citra etis

Fanatisme konsumen akan merek suatu produk tertentu karena citra 

atau reputasi produk itu sendiri.

3. Pengertian Pengendalian Kualitas

     Pengendalian kualitas adalah aktivitas pengendalian proses untuk 

mengukur cirri-ciri kualitas produk,membandingkannya dengan spesifikasi 

atau persyaratan dan mengambil tindakan penyehatan yang sesuai apabila 
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ada perbedaan antara penampilan yang sebenarnya dan yang standar.( Hari 

Purnomo,2003 : 162 )

     Pengendalian kualitas merupakan kegiatan untuk memastikan apakah 

kebijaksanaan dalam hal kualitas(standar)dapt tercermin dalam hasil 

akhir.Didalam pengendalian kualitas ini produk yang diperiksa menurut 

standard an semua penyimpanan dicatat serta dianalisis dimana nantinya 

akan digunakan sebagai umpan balik untuk para pelaksana dalam 

melakukan tindakan-tindakan perbaikan dimasa yang akan 

dating.(Assauri,1992 :227 )

      Dari pengertian tersebut diatas dapat diketahui bahwa pengawasan 

kualitas merupakan usaha preventif dan dilaksanakan sebelum kualitas 

produk dan jasa tersebut terjadi dan mengarahkan agar kesalahan kualitas 

tidak terjadi didalam perusahaan yang bersangkutan.Dengan demikian 

pengendalian kualitas mengandung dua pengertian utama yaitu menentukan 

standar kualitas untuk masing-masing produk atau jasa dari perusahaan 

yang bersangkutan dan usaha perusahaan untuk memenuhi standar kualitas 

yang ditetapkan.

Alasan-alasan mendasar pentingnya kualitas sebagai strategi bisnis adalah :

1. Meningkatkan kesadaran konsumen akan kualitas dan orientasi 

konsumen yang kuat akan penampilan kualitas.

2. Kemampuan produk

3. Peningkatan tekanan biaya pada tenaga kerja,energi dan bahan baku

4. Persaingan yang semakin insentif
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5. Kemajuan yang luar biasa dalam produktivitas melalui program 

keteknikan kualitas yang efektif

4. Pengendalian Kualitas Bahan Baku

      Dalam pendekatan bahan baku untuk pengendalian kualitas terdapat 

beberapa hal yang sebaiknya dikerjakan oleh manajemen perusahaan agar 

bahan baku yang diterima dapat dijaga kualitasnya.Beberapa hal tersebut 

antara lain seleksi sumber bahan baku pemeriksaan dokumen 

pembelian,pemeriksaan bahan baku dan penggudangan.(Ahyari,1986:164)

a. Seleksi sumber bahan

Pelaksanaan sumber bahan ini akan dapat dilaksanakan antara lain 

dengan cara melihat pada pengalaman perusahaan dimasa lalu atau 

dengan mengadakan evaluasi pada perusahaan pemasok bahan dengan 

menggunakan daftar pertanyaan,atau dapat lebih teliti lagi dengan jalan 

melakukan penelitian kualitas perusahaan pemasok tersebut

b. Pemeriksaan dokumen pembelian

Dokumen yang dibuat dalam rangka pengadaan bahan baku pada suatu 

perusahaan akan merupakan dokumen yang sangat penting didalam 

hubungannya dalam pengendalian kualitas bahan baku yang 

dilaksanakan di dalam perusahaan.Penulisan informasi yang lengkap 

dan benar akan merupakan pelengkap dasar-dasar yang cukup untuk 

melaksanakan pengendalian kualitas bahan baku yang 

dipergunakan,disamping merupakan usaha yang nyata untuk 

menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan bagi perusahaan.
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c. Pemeriksaan penerimaan bahan baku

Apabila dokumen pembelian yang disusun tersebut cukup lengkap,maka 

dalam pemeriksaan penerimaan bahan baku tersebut akan dapat 

didasarkan pada dokumen pembelian tersebut.Kegiatan-kegiatan yang 

akan dilaksanakan didalam perusahaan tersebut hendaknya dapat 

dilaksanakan secar terpadu sehingga akan diperoleh efisiensi di dalam 

kegiatan pemeriksaan bahan baku.

d. Penggudangan 

Jangka waktu penyimpanan bahan baku di gudang antar satu dengan 

yang lain tidak sama.Hal ini tergantung dari beberapa factor missal 

mudah tidaknya bahan baku tersebut diperoleh di pasar,tinggi 

rendahnya harga bahan baku dan besar kecilnya resiko kerusakan bahan 

baku dalam penyimpanan

5.   Pengendalian Proses Produksi

Ada beberapa jenis pengendalian yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan 

proses produksi,antara lain yaitu :

a) Pengendalian order

Bertujuan agar pengerjaan dan penyelesaian suatu pesanan dilakukan 

sesuai dengan yang diinginkan atau telah ditetapkan dalam schedule 

produksi.bila pengerjaan pesanan terdiri atas berbagai macam 

operasi,maka pengendalian order berfungsi sebagai pengendali operasi 

untuk memenuhi segala persyaratan yang diinginkan pemesan.



12

b) Pengendalian blok

Pengendalian blok mengelompokkan order-order menurut model,ukuran 

dan style tertentu kemudian menggabungkannya dalam 

suatu”blok”,yang merupakan sejumlah produk yang dapat diproduksi 

perusahaan dalam periode waktu tertentu.Pengawasan blok bertujuan 

agar dalam pengerjaan kelompok barang yang memerlukan proses sama 

dapat dilakukan secara efektif agar proses produksi dapat berjalan 

secara konstan.

c) Pengendalian Arus

Digunakan pada produk-produk yang distandarisasi dan dibuat dalam 

volume-volume besar serta dibuat pada garis-garis produksi.Banyak 

dijumpai pada proses produksi yang berjalan dalam proses produksi 

secara terus menerus dimana pengerjaan produk mengalir sepanjang lini 

produk Tujuan utama pengendalian arus adalah untuk memadamkan 

tingkat aliran berbagai komponen,bagian rakitan dan perakitan akhir.

d) Pengendalian beban 

Biasanya berhubungan dengan penyusunan skedul-skedul untuk satu 

atau lebih mesin-mesin penting dan mengidentifikasi kebutuhan setiap 

order agar kuantitas atau tingkat produksi dapat 

dikendalikan.(Handoko,1997:254)

   Selain jenis-jenis pengendalian sepertiyang tersebut diatas,adapula jenis-

jenis pengendalian lain yang biasa dilakukan perusahaan antara lain:
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a. Pengendalian preventif

Pengendalian yang dilakukan sebelum terjadi kesalahan atau 

penyimpangan pemeriksaan ini dimulai dari :

1. Pengendalian bahan mentah,terutama pada saat penerimaan.

2. Pengecekan pada mesin sebelum memulai proses produksi

3. Pengendalian pada pekerja pada saat melakukan tugas

b. Pengendalian remedial

Pemeriksaan yang dilakukan setelah terjadi penyimpangan.Pemeriksaan 

ini hanya dilakukan pada produk akhir 

c. Pengendalian pada proses produksi yang berdasarkan pesanan.

Pemeriksaan dilakukan setiap waktu atau setiap kali terjadi kesalahan 

menurut standar tertentu.

6.    Pengendalian produk akhir

Pengendalian kualitas dengan melakukan pengawasan pada produk akhir 

merupakan usaha dari perusahaan untuk dapat mempertahankan kualitas 

produk atau jasa yang dihasilkan dengan melihat produk akhir dari 

perusahaan tersebut. Pengendalian produk akhir merupakan upaya 

perusahaan untuk mempertahankan kualitas produk yang dengan melihat 

produk akhir yang menjadi hasil dari perusahaan tersebut.
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Dalam pengendalian produk akhir iniperlu diperhatikan dua hal :

a. Bagaimana langkah yang akan diambil oleh perusahaan untuk dapat 

Mempertahankan produk perusahaan sesuai dengan standar kualitas 

yang berlaku yaitu tindakan yang harus diambil setelah produk 

tersebut diproduksi

b. Bagaimana langkah yang ditempuh perusahaan tersebut untuk 

menentukan standar kualiotas yang akan diberlakukan pada 

perusahaan yang bersangkutan

Pengendalian kualitas dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal 

antara lain :

1. Sifat dan jenis bahan baku yang digunakan.

2. Ketersediaan bahan baku dipasar

3. Sistem produksi yang digunakan.

4. Kompleksitas proses yang digunakan

5. Ketersediaan dana untuk pengendalian kualitas

(Agus Ahyari 1986 ;317)

Pada umumnya untuk perusahaan-perusahaan yang ingin 

berkembang dengan lebih baik,maka standar kualitas produk perusahaan 

yang dilakukan semakin lama akan ditingkatkan,sehingga produk 

perusahaan yang dihasilkan akan merupakan suatu produk dengan kualitas 

yang semakin tinggi. 
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7.   Prosedur pengendalian kualitas

Didalam pengendalian kualitas diperlukan adanya prosedur pengendalian 

kualitas.pelaksanaannya melalui tahap-tahap antara lain :

a. Inspeksi

Produk dan jasa harus diperiksa agar sesuai standar yang telah 

ditentukan,satuan-satuan yang rusak dapat disingkirkan.Tujuan utama 

inspeksi adalah menghentikan pembuatan komponen yang 

rusak.Perusahaan mengadakan inspeksi dapat terjadi pada saat bahan 

baku,proses dan produk akhir.Inspeksi tersebut dapat dilaksanakan di 

beberapa waktu,antara lain : 

1. Pada waktu bahan baku masih di tangan pemasok

2. Waktu bahan baku sampai ditangan perusahaan

3. Sebelum proses dimulai 

4. Selama proses produksi berlangsung

5. Setelah proses produksi

6. Sebelum dikirim kepada pelanggan

(Dhorothea Wahyu A,2004 :56 )

b. Acceptance Sampling 

Acceptance sampling merupakan proses evaluasi bagian produk yang 

dihasilkan untuk menerima seluruh produk yang dihasilkan tersebut 

(Dorothea Wahyu A,2004 : 60).Acceptance sampling biasanya 

merupakan pemeriksaan sifat-sifat barang (atribut)daripada pemeriksaan 
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variable.selalu ada kemungkinan sekumpulan yang jelek akan lolos atau 

sekumpulan baik akan ditolak.

c. Bagan control ( Control Chart )

Bagan control atau Control Chart digunakan untuk mendeteksi 

perubahan-perubahan atau penyimpangan dari spesifikasi produk atau 

jasa yang telah ditetapkan selama proses produksi berlangsung atau 

produk akhir dihasilkan.melalui control chart dapat diketahui grafik 

variasi dari proses produksi apakah masih dalam batas control serta 

menandakan perubahan pada proses apabila dibutuhkan,sehingga 

produk cacat/rusak yang dihasilkan selama proses produksi dapat 

ditekan dan dihilangkan.

1. Control Chart untuk variable

Variabel Control Chart adalah variable bersambung yang dapat 

diukur,misalnya berat dan volume.Variabel control chart yang 

umum digunakan adalah :

a. Range Chart (R-Chart )

Range adalah perbedaan nilai terkecil dan terbesar dalam 

sample.Range ini lebih mencerminkan variabilitas proses 

daripada kecondongan terhadap nilai mean.Rumus menentukan 

batas kendali adalah :

UCL = D4 R

LCL = D3 R
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R =Adalah range rata-rata dan garis tengah untuk sample

Dimana :

R = 
K

R

R = range tiap sample

K = jumlah sample

b.  Mean Chart (X-Chart )

Mean chart menggunakan rata-rata proses dari sample.Mean dari 

tiap sample dihitung dan digambar pada grafik,titik-titik(point) 

tersebut merupakan mean sample. 

2. Control Chart untuk atribut

Bagan control ini digunakan bila pengukuran dari unit sample 

diklasifikasikan dalam dua kategori,misalnya baik atau buruk,sukses 

atau gagal dan sebagainya.Macam Control chart untuk atribut adalah 

a. P-Chart

P-chart menggunakan proporsi dari kerusakan atau kecacatan 

barang dalam sample sebagai statistic sample.Dengan p-

chart,sample diambil secara periodic dari proses produksi dan 

oporsi dari barang yang rusak atau cacat dalam sample 

ditentukan untuk melihat apakah proporsi tersebut masih 

tercakup dalam batasan control grafik.
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P-chart menggunakan rumus sebagai berikut :

p    =
n

P

Dimana :

ΣP    = Jumlah produk rusak

n    = Observasi

UCL = p + z Sp

LCL = p – z Sp

Dimana :

p =rata-rata  sample dari proporsi kerusakan

z  = jumlah standar deviasi dari rata-rata proses

Sp = standar deviasi dari proporsi sample

Semakin kecil nilai z,semakin sempit batasan dan grafik semakin 

sensitive terhadap perubahan.
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b).   C-Chart

C-chart digunakan apabila tidak terdapat kemungkinan untuk 

menghitung proporsi kerusakan barang dan jumlah nyata 

kerusakan barang dan jumlah nyata kerusakan baranglah yang 

harus digunakan.Rumus yang digunakan dalam C-Chart adalah 

UCL = c + z Sp

LCL = c – z  Sp

Dimana rata-rata proses untuk C-Chart adalah mean kerusakan 

per-item.Dihitung dengan membagi total jumlah kerusakan 

dengan jumlah sample.

8. Tujuan pengendalian Kualitas

      Tujuan pengendalian kualitas pada akhirnya adalah spesifikasi produk 

yang telah ditetapkan dalam standar dapat tercermin dalam produk akhir 

atau hasil akhir.Tujuan pengendalian kualitas sebagai berikut :

a) Agar barang-barang hasil produk mencapai standar kualitas yang 

ditetapkan

b) Mengusahakan supaya biaya inspeksi dapat ditekan menjadi sekecil 

mungkin

c) Mengusahakan agar biaya desain produk dan proses dengan 

menggunakan kualitas produksi dapat menjadi sekecil mungkin.

d) Mengusahakan agar biaya produksi dapat menjadi serendah mungkin. ( 

Assauri,1992 :228)
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Pengendalian kualitas harus dapat diarahkan pada beberapa tujuan tersebut 

secara terpadu sehingga tujuan-tujuan tersebut tercapai sekaligus.

F. KERANGKA PEMIKIRAN

Produk Akhir

Pengendalian Kualitas

Produk BaikProduk Rusak

Analisa Control P-Chart
UCL
LCL

Reject

Proses Produksi
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Keterangan :

1. Pengendalian kualitas 

     Pengendalian kualitas merupakan alat bagi manajemen untuk 

memperbaiki,mempertahankan kualitas produk dan mengurangi jumlah 

produk yang rusak.Walaupun kualitas dalam proses produksi telah 

direncanakan dan dilaksanakan dengan baik,mungkin saja ada sesuatu hal 

yang kurang sesuai dengan standar yang telah ditentukan.Untuk itu bagian 

pemeriksaan bertanggung jawab atas masalah tersebut.

      Pelaksanaan pengendalian kualitas yang dijalankan oleh CV.Teknika 

Jaya di dalam mengadakan pengawasan terhadap hasil produksi dilakukan 

mulai pengadaan bahan baku sampai menjadi barang jadi,hal tersebut 

dibawah pengawasan manajer operasi.

1. Produk akhir  

Produk akhir terdiri dari dua jenis yaitu produk baik dan produk 

rusak,untuk produk baik siap dijual di pasaran sedang produk rusak 

dilakukan dua kemungkinan :

 Return

Hasil produk rusak ini didaur ulang untuk diproses kembali 

 Reject

Hasil produk yang tidak memenuhi standar harus dibuang karena 

tidak dapat diproses ulang
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2.   Analisa Control P-Chart 

Dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

UCL = p + z Sp

LCL = p – z  Sp

G.  METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah :

1. Objek penelitian 

Penulis mengadakan penelitian ini pada salah satu perusahaan pengecoran 

baja yang berlokasi didaerah Batur,Ceper,Kabupaten Klaten yaitu 

CV.Teknika Jaya.

2. Sumber Data

a. Data primer 

Data yang diperoleh dari luar lingkup perusahaan seperti buku-buku 

dan literatur lainnya yang berkaitan dengan pengendalian kualitas

b. Data sekunder

Pengambilan data sekunder dilakukan dengan meneliti dokumentasi 

perusahaan yang berupa catatan-catatan mengenai pengawasan 

kualitas produk.Pengumpulan data ini mencakup :

 Laporan produksi

 Catatan produksi rusak

3. Teknik pengambilan Data 

a. Wawancara
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Hal ini dilakukan dengan pihak karyawan dan manajer produksi pada 

khususnya

b. Observasi

Pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian yaitu pada 

lokasi perusahaan di CV.Teknika Jaya

c. Studi Pustaka

Dengan mencari data-data pelengkap yang berkaitan dengan 

permasalahan dalam penelitian dari buku,literatur dan lain sebagainya

H. TEKNIK ANALISA DATA

Analisa yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan dua analisa yaitu 

analisa kualitatif dan kuantitatif.Yang dimaksud analisa kualitatif adalah 

analisa yang tidak memakai angka-angka dan rumus,analisa ini dipakai untuk 

menjelaskan bagaimana pelaksanaan pengendalian kualitas yang dilaksanakan 

oleh perusahaan yang bersangkutan.Sedangkan yang dimaksud dengan analisa 

kuantitatif adalah suatu analisa dimana pemecahannya dengan menggunakan 

angka-angka.

I. Metode analisa kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah

analisa P-Chart.Yang dimaksud analisis p-chart adalah analisis untuk 

mengetahui proporsi atau bagian rusak dari produk yang sudah 

jadi.khususnya dalam proses produksi.Dengan analisis ini dapat diketahui 

sedini mungkin adanya kesalahan sebelum produk terjual.
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Langkah-langkah penyusunan p-chart :

a) Menghitung rata-rata proporsi kerusakan (P) pada sejumlah sample :

p = 
n

P

Dimana :

p = rata-rata prosentase kerusakan

ΣP = jumlah proporsi produk rusak

m = jumlah sample dalam subgroup

b)  Menghitung standar deviasi :

Dimana :

σp  = 
n

pp )1( 

σp = standar deviasi 

p = rata-rata persentase kerusakan

n = jumlah sample

c)  Menentukan batas pengendalian

UCL = p + z p

LCL = p – z σp

Dimana  :

UCL = Batas kendali atas 

LCL = Batas kendali bawah

Z = jumlah standar deviasi

σp= standar deviasi
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p = rata-rata persentase kerusakan

II. Metode Analisa Kualitatif

Metode ini tidak menggunakan angka-angka tetapi hasil dari penjelasan 

pelaksanaan pengendalian kualitas 

a. Aspek Bahan Baku dan Bahan Pembantu

b. Peralatan/ mesin-mesin produksi

c. Produk Akhir

d. Diagram Sebab-Akibat
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BAB II

GAMBARAN PERUSAHAAN PENGECORAN LOGAM 

CV. TEKNIKA JAYA KLATEN

A. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan

      Pada tahun 1977 perusahaan dengan nama teknika Jaya ini merupakan 

perusahaan  perorangan yang sederhana milik Bapak H. Jabir Dimyati, ketika 

itu kegiatan hanya pengecoran yang produk usahanya masih kecil.

1. Wajan

2. Kerekan sumur

3. Kaki mesin jahit

4. Suku cadang mesin

5. Dan produk-produk lain 

      Pada awal perintisan ini seluruh permodalan masih dibiayai sendiri oleh 

Bapak 

H. Jabir Dimyati , dan masih menerapkan teknologi pengecoran sederhana 

dengan dapur tungku. Pengadaan bahan bakunya pun masih dari lokal serta 

hasil produksinya masih sangat lingkup pemasarannya. 

      Sejak perusahaan berkembang menjadi lebih baik terutama dalam proses 

produksinya saat itu perusahaan sudah mulai mengkhususkan diri untuk 

memproduksi barang-barang berskala besar, misalnya Pipa fitting untuk 

saluran air untuk kebutuhan PDAM, Sambungan pipa pada pabrik 
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gula,Pembuatan spare part mesin pada pabrik tekstil, Pembuatan tiang lampu 

kota, rem kereta api dan produk lainnya. Pemilik atau pimpinan perusahaan 

merasa bahwa untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain maka CV. 

Teknika Jaya harus meningkatkan kualitas produksinya sehingga jumlah 

permintaan meningkat. Untuk dapat mencapai hal tesebut, CV. Teknika Jaya 

mendapat bimbingan teknis dari MIDC (Metal Industry Development Center) 

maupun dari departemen perindustrian. Dan selanjutnya proses produksi tidak 

menggunakan dapur tungku lagi melainkan proses pengecoran  mulai 

dilaksanakan dengan dapur kopula. Sedangkan untuk kebutuhan modal, CV. 

Teknika Jaya  mendapat bantuan dari Bank BNI dan Bank Bukopin cabang 

Surakarta.

B. Alasan Pemilihan lokasi Perusahaan

      CV. Teknika Jaya terletak pada lokasi yang sangat strategis, karena 

perusahaan ini terletak diantara dua kota besar yaitu Yogyakarta dengan 

Surakarta. Adapun lokasi dari CV. Teknika Jaya terletak di Desa Kurung Batu 

Batur, Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten, Kotamadya Surakarta, Propinsi 

jawa tengah. Penentuan lokasi ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yang mempengaruhi perkembangan suatu perusahaan, antara lain :

1. Faktor tenaga kerja mengambil dari purwodadi dan sekitar perusahaan 

sehingga        tidak kesulitan dalam hal pencarian tenaga kerja.
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2. Faktor ekonomi, disebabkan banyaknya perusahaan yang sejenis dan 

bahan bakunya yang banyak tersedia, maka dalam pengadaaan bahan 

bakunya tidak mengalami kesulitan sehingga akan menekan biaya.

3. Faktor transportasi, lokasi perusahaan yang tidak jauh dari jalan raya 

Yogyakarta – surakarta memungkinkan perusahaan tidak akan mengalami 

kesulitan dalam pemenuhan sarana transportasi dalam pengadaan bahan 

baku maupun dalam pemasaran produk.

4. Faktor pengembangan, lokasi perusahaan yang agak jauh dai keramaian 

memungkinkan untuk melakukan pengembangan (ekspansi) dimasa 

mendatang dan lokasi disekitarnya masih tersedia untuk melakukan 

ekspansi. 

C. Struktur Organisasi Perusahaan

                                                                                                              

Direktur

SekretarisBendahara / 
keuangan

Staff  Produksi Staff  MachiningStaff Umum

1. Press
2. harian
3. Tapel

1. Gudang barang
2. Bahan baku
3. Pengiriman 

1. Bubut
2. Bor
3. Finishing 
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Gambar Struktur Organisasi
Sumber : Data Departemen Produksi CV.Teknika Jaya,Klaten

Berikut ini keterangan tentang tugas dan wewenang dari masing-masing 

bagian yaitu antara lain :

1. Direktur 

Direktur merupakan pemilik perusahaan , adapun tugas dan tanggung 

jawab  direktur adalah sebagai berikut:

a. Memimpin jalannya perusahaan dan bertanggung jawab atas maju 

mundurnya perusahaan.

b. Mempertimbangkan dan menetapkan kebijakan yang akan 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan perusahaan.

c. Mengawasi dan mengendalikan agar kebijakan yang sudah diambil 

dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan.

d. Memberikan petunjuk dan nasehat pada bagian yang dianggap perlu.

2. Bendahara/ Keuangan

         Bendaraha merupakan pengatur keuangan didalam perusahaan, adapun 

tugas dan tanggung jawab bendahara adalah sebagai berikut :

a.   Melakukan kalkulasi keluar masuk uang dalam perusahaan.

b. Mengatur gaji karyawan.

c. Mengatur biaya pembelian bahan baku produksi.

d. Mengatur biaya perawatan mesin produksi.

e. Mengatur segala kebutuhan tambahan karyawan.
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3. Sekretaris 

Tugas sebagai seorang sekertaris adalah sebagai berikut :

a.  Membuat surat-surat penagihan,penawaran dan pengiriman.

b.  Mencatat segala penerimaan order.

c.  Mencatat segala keperluan keluar masuk barang pada perusahaan.

            d.  Mencatat kebutuhan karyawan untuk proses produksi.

4. Manajer ada 2 yaitu :

a. Manajer produksi (internal)

    Tugas manajer produksi adalah mengkalkulasi produk-produk CV. 

Teknika Jaya dan memberikan tugas-tugas kepada jabatan tertentu 

didalam perusahaan, serta mengkoordinir :

1. Bagian perencanan produksi yang bertugas :

 Merencanakan produksi sesuai pesanan.

 Membuat blok/model untuk tapel.

 Merencanakan matres.

 Membuat shop drawing dari relasi.  

2.   Bagian pemrosesan, yang membawahi aktivitas sebagai berikut :

 Pembuatan cetakan.

 Pengecoran.

3.   Finishing yang bertugas :

 Menghitung dan membayar hasil tukang bubut dan bor.

 Meneliti produk perusahaan agar sesuai standart.

4.   Permesinan, yang bertugas :

 Memperbaiki mesin-mesin yang rusak.
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 Menghidupkan dan mematikan mesin.

 Membantu bagian pengadaan dalam hal peralatan mesin.

b.  Manager pemasaran 

                                 Tugas sebagai seorang manajer pemasaran adalah sebagai berikut :

 Mencarikan order-order bagi perusahaan.

 Mempromosikan hasil produksi ke pasaran.

 Mengurusi penjualan produk perusahaan.

 Meramalkan permintaan konsumen.

Mencari informasi produk untu perkembangan perusahaan

5.  Staff Produksi

Tugas sebagai seorang staff produksi adalah sebagai berikut :

a. Membuat rencana produksi sesuai pesanan konsumen.

b. Membuat blok/model untuk tapel.

c. Merencanakan matres.

d. Membuat shop drawing dari relasi

e. Menentukan cetakan produk.

f. Melakukan proses pengecoran.

g. Mengerjakan proses perawatan produksi.

h. Mengawasi karyawan produksi.

i. Memeriksa kualitas hasil produksi.

6.  Staff Umum

Tugas sebagai seorang staff umum adalah sebagai berikut :

a .  Membantu pengadaan bahan baku dan bahan pembantu bahan baku.

b.   Mengawasi barang yang ada di gudang.

c.   Mengawasi kelancaran pengiriman barang.

d.   Membantu bagian lain yang memerlukan.

7.  Staff Machining

         Tugas sebagai seorang staff machining adalah sebagai berikut :

a.   Merawat dan memperbaiki mesin-mesin produksi.

b.   Mengganti mesin-mesin yang sudah tidak layak produksi.
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c.   Membantu pengadaan pengadaan dalam hal peralatan listrik.

d.   Menyediakan spare-part cadangan bila ada kerusakan.

e.   Selalu berkoordinasi dengan pekerja tentang keluhan pada mesin.

D.  Aspek Tenaga Kerja

      Aspek tenaga kerja disini akan dibahas masalah tenaga kerja dan sistem   

pengupahan.

1. Tenaga kerja

Untuk memenuhi kebutuhan perusahaan akan tenaga kerja, perusahaan 

mencari tenaga keja melalui lembaga pendididkan, departemen tenaga 

kerja dan rekan-r ekan karyawan dari CV. Teknika Jaya. Adapun prosedur 

pemenuhan kebutuhan tenaga kerjanya adalah sebagai berikut ; staff 

memberikan informasi kepada manager yang kemudian informasi tersebut 

dikonfirmasikan kepada Direktur tentang tenaga kerja yang dibutuhkan, 

kemudian Direktur memberikan perintah staff untuk mencari tenaga kerja. 

Setelah tenaga kerja diperoleh, kemudian akan dibekali ketrampilan 

melalui training yang selanjutnya segera ditempatkan pada bagian-bagian 

yang sesuai dengan ketrampilannya masing-masing.

Adapun karyawan CV. Teknika Jaya berjumlah 45 orang yang terdiri dari:

a. Karyawan Harian                      :    20 orang

b. Karyawan Permesinan              :      5 orang

c. Karyawan Borongan                 :     5  orang

d. Bagian Produksi                       :    15 orang

Tenaga harian pada bagian pengecatan dan para kuli angkut. 

Sedangkan untuk tenaga borongan ada pada bagian pengolahan pasir 
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untuk membuat cetakan, pembubutan, dan pengeboran serta bagian 

pengecoran.

2. Sistem pengupahan

Adapun sistem pengupahan yang dipakai oleh CV. Teknika Jaya, yaitu:

a. Upah bulanan 

Yaitu berupa gaji yang diberikan kepada pegawai tetap (karyawan 

pabrik).

b. Upah harian 

Yaitu upah yang diberikan pada karyawan dan diperhitungkan 

berdasarkan tiap hari kerja dan diberikan tiap bulan.

c. Upah borongan 

Upah yang dibeikan berdasarkan keja borongan dan diberikan pada 

tukang cetak, pembubutan, pengeboran dan pengecoran.

3. Jaminan sosial yang diberikan pada karyawan.

Disamping upah dasar, perusahaan juga memberikan tunjangan 

kesejahteraan dan jaminan sosial, antara lain :

a. Khusus harian yang disediakan fasilitas penginapan serta makan 3 kali 

sehari dari perusahaan.

b. Biaya pengobatan bagi karyawan yang sakit.

c. Setiap karyawan ikut serta dalam Astek.

d. Memperoleh tunjangan hari raya (THR)

e. Diadakan pengajian dua kali seminggu bagi yang beragama islam.

f. Pinjaman kebutuhan mendadak.
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4. Hari kerja dan jam kerja

   CV. Teknika Jaya beroperasi selama 6 hari kerja dengan waktu kerja 

rata-rata 7 jam, yaitu mulai hari senin sampai dengan hari sabtu, namun 

khusus untuk karyawan harian kerjanya senin sampai minggu. Sedangkan 

untuk jam kerja CV. Teknika Jaya dibagi dalam tiga kelompok :

a. Karyawan harian                  : jam 08.00 – 12.00

                                                     jam 13.00  – 15.00

b. Karyawan borongan             : jam 08.00 – 12.00

                                                      jam 13.00 – 16.00 

c. Karyawan permesinan          : jam 08.00 – 12.00

                                                      jam 13.00 – 15.00

Pada jam 12.00 – 13.00 adalah waktu untuk istirahat, makan siang dan 

sholat, sedangkan untuk hai jum’at jam kerja karyawan diubah menjadi :

a. Karyawan harian                  : jam 08.00 – 11.00

                                                      jam 13.00 – 15.00

b. Karyawan borongan             : jam 08.00 – 11.00

                                                     jam 13.00 – 16.00

c. Karyawan permesinan         : jam 07.00 – 11.00 

                                                     jam 13.00 – 15.00

E. Aspek produksi

1. Bahan yang dibutuhkan
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a. Bahan baku terdiri dari piq ion (besi murni/asli), scrap ion (besi 

mentah) dan kokes (batu bara yang diuapkan).

b. Bahan pembantu yang tedii dari lime stone (batu gamping), gas CO2, 

gula tetes, feo silicon, slack (serbuk pembersih), graphite. Untuk 

memenuhi kebutuhan bahan baku srap iron, perusahaan memperoleh 

dari Semarang, Surabaya, sedangkan untuk Piq iron diperoleh dari 

lampung, Brasilia, jerman dan kokes diperoleh dari jepang, Australia, 

Jerman. Untuk bahan pembantu CV. Teknika Jaya dapat dipeolehnya 

dari daerah disekitar perusahaan.

2. Mesin dan peralatan produksi

Mesin dan peralatan yang dimiliki dan digunakan oleh CV. Teknika Jaya 

sampai saat ini adalah terdiri dari :

a. 1 unit CO2 proses mixer

b. 1 unit dapur tungku kapaitas 2 – 2.5 Ton per jam.

c. 1 unit hoist kapasitas 2 Ton.

d. 1 unit kompresor dan 1 unit las listrik.

e. 1 unit gerinda duduk.

f. 3 unit hanslep gerenda.

g. 3 unit mesin bubut.

h. 1 unit mesin scrap.

i. 5 unit mesin bor.

j. 1 unit mesin drilling dan milling.

k. 2 unit timbangan
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3. Proses Produksi

Untuk produksi ini melalui beberapa tahapan yaitu antara lain terdiri dari :

a. Tahap Pembuatan Cetakan inti 

Proses pembuatan cetakan dan inti ini memerlukan adanya bahan baku 

yang terdiri dari pasir siliki dan pasar sungai, sedang untuk bahan baku 

terdiri dari air, bentonite, gas CO2, gula tetes dan water glass.

1) Pembuatan Cetakan

Proses pembuatan cetakan di CV. Teknika Jaya dibagi dalam dua macam 

yaitu :

a) Tapel 

   Proses pembuatan cetakan ini dengan cara membuat adonan 

yang terdiri dari air, tanah liat dan pasir kali yang dicampur 

menjadi satu dan kemudian campuran ini dibuat menjadi model 

yang sesuai dengan yang diinginkan. Untuk pembuatan model 

tersebut diperlukan adanya matres ( alat untuk membuat 

model). Setelah adonan berbentuk medel maka proses 

selanjutnya adalah pengeringan dengan cara dibakar dengan 

maksud untuk menghindari dari adanya kekeroposan, 

selanjutnya cetakan dikat dengan besi janur agar sambungan 

cetakan tidak bergeser.

b) Press 

   Proses pembuatan cetakan dengan cara press ini adalah 

dengan mencampur pasir silica, air dan bentonite dalam sebuah 
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mesin mixer selama kurang dari lima menit. Bentonite ini 

berfungsi untuk melekatkan butir-butir pasir, sehingga cetakan 

tersebut mempunyai kekuatan tertentu yang dapat menahan 

tekanan dari logam cair. Campuram tersebut kemuadian 

dimasukkan kedalam kotak yang sudah ada matresnya, dan 

campuran tersebut ditumbuk dengan alat tumbuk supaya padat 

dan membentuk model yang siap dicor, selanjutnya cetakan 

disemprotkan dan digraphite yang dimaksudkan untuk 

menghasilkan cetakan yang halus dan memudahkan pelepasan 

pasir dari barang yang sudah dihasilkan. Selanjutnya adalah 

ditanam dengan pasar dan siap untuk dilaksanakan proses 

pengecoran. Cetakan dengan cara proses ini biasanya dilakukan 

untuk barang yang kecil dan tidak rumit, misalnya : Pompa 

Dragon, Pagar, rem blok kereta api dan lain-lain.

2) Pembuatan Inti

Inti adalah satuan dari pasar yang dipasang pada rongga cetakan, 

untuk mencegah masuknya logam pada bagian yang seharusnya 

berbentuk logam atau bentuk rongga dalam suatu tuang.

a) Pasir silica dicampur dengan water glass dan gula tetes dan 

mesin mixer selama kurang dai 5 (lima) menit.

b) Campuran pasir tersebut kemudian dipadatkan dalam kotak inti 

yang mempunyai lubang kecil dipermukaannya.
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c) Kotak ini ditutup dan dialirkan gas CO2  melalui lubang-

lubangnya.

d) Setelah dialirkan CO2 kuang lebih 3 – 5 menit, cetakan inti 

tersebut dikeluarkan dai kotak inti. 

b. Tahap Peleburan dan Pengecoran 

         Sebelum proses peleburan dimulai, kopula dipanaskan terlebih 

dahulu dengan memasukkan bahan penolong seperti kayu baker Cokes 

yang disiram dengan minyak tanah untuk membakar bahan pembantu 

tersebut diperlukan oksigen dari Blower (alat peniup udara) yang 

digerakkan dengan mesin diesel dan terjadilah pembakaran yang 

diinginkan. Kemudian bahan baku seperti piq iron yang digunakan 

adalah 40 : 60 Sedangkan perbandingan piq iron / scrap iron dengan 

cokes adalah 85 : 15, kemudian bahan-bahan tersebut dipanaskan 

sampai suhu kurang lebih 1400 C agar mencair, waktu yang diperlukan 

untuk mencairkan bahan-bahan tersebut kurang lebih 30 menit. 

Langkah selanjutnya menuangkan logam dari dapur kopula kedalam 

sebuah lidle (alat penuang cairan logam ), sebelum logam itu 

dituangkan kedalam cetakan maka terlebih dahulu ditaburi dengan 

Slack (serbuk pembersih ) yang berguna untuk memisahkan 

kerak/kotoran logam dengan yang sudah mencair, kemudian cairan 

logam tersebut dituangkan kedalam cetakan dan terjadilah barang 

cetakan yang sesuai dengan yang diinginkan.

c. Tahap Pembongkaran 
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                     Setelah hasil cetakan tersebut diinginkan, maka poses selanjutnya 

adalah pembongkaran dengan cara pembersihan dan memeriksa pada 

hasil cetakan dengan cetakan atau inti yang menempel pada hasil 

cetakan atau inti yang menempel pada hasil cetakan. Hasil cetakan 

yang usak dipergunakan kembali sebagai bahan baku masa peleburan 

berikutnya. Sedangkan hasil cetakan yang lebih baik dan telah 

dibersihkan selanjutnya melalui proses pembersihan kembali.

d.  Tahap Permesinan 

   Hasil cetakan yang diterima dari tahap pembongkaran diproses lebih 

lanjut agar menjadi produk jadi yang siap, yaitu dilakukan pembubutan 

( membuat bang yang sesuai drawing design), pembongkaran (proses 

pembuatan lubang pada baut sesuai dengan standar) setelah proses 

permesinan ini selesai maka cetakan ini masuk pada tahap akhir.

e.   Tahap Akhir

         Pada tahap ini cetakan dihaluskan dengan geenda, setalah halus 

maka proses selanjutnya adalah perbaikan hasil cetakan yang 

mengalami cacat pada bagian tertentu, selanjutnya barang dikirim 

kegudang.

     Secara skematis proses produksi pengecoran pada CV. Teknika Jaya 

Klaten dapat digambarkan sebagai berikut :
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2.2. Gambaran Proses Produksi
sumber : Data Departemen Produksi CV. Teknika Jaya, Klaten

Rancangan dan spesifikasi

Penentuan Teknik Pengecoran dan Perakitan

Pembuatan pola 
cetakan

Persiapan 
Pembuatan

Persiapan bahan 
cetakan

Pembuatan cetakan inti Peleburan 

Penuangan

Pencetakan

Pembersihan 
tuangan

Permesinan

Treatment / perlakuan proses dan finishing

Inspeksi kwalitas dan pengujian kwalitas

Return scrap
Pengecatan Perakitan

Proses PerakitanKonsumen 
pemakai dan 

industri
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F. Aspek pemasaran 

1. Promosi 

   Pada umumnya perusahaan-peusahaan dalam memasarkan hasil 

produksinya agar lebih berhasil dengan mengadakan promosi. Dan media 

promosi yang sudah dilakukan oleh CV. Teknika Jaya adalah dengan 

mengikutsertakan produknya dalam koperasi Batur Jaya dalam mengikuti 

berbagai pameran yang diadakan Departemen Perindustrian dalam rangka 

memperkenalkan produk dalam negri.

   Dalam menghadapi persaingan dengan perusahaan lain dalam produk 

yang sejenis, maka CV. Teknika Jaya melakukan berbagai pertimbangan 

dalam penjualan produknya antara lain :

a. Mutu barang sesuai dengan pesanan.

b. Waktu pengerjaan bang yang tepat.

c. Memberikan servis yang baik.

d. Penetapan harga yang baik.

2. Saluran 

Untuk memperlancar arus produksi sampai kepada konsumen, maka CV. 

Teknika Jaya mempergunakan saluran distribusi sebagai berikut :

 Langsung pada konsumen 

      

       CV. Teknika Jaya Konsumen
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yaitu : CV. Teknika Jaya mengirim barangnya kepada konsumen 

pemakai   barang untuk menyelesaikan suatu order. 

3. Daerah Pemasaran

Daerah pemasaran CV. Teknika Jaya sampai saat ini hamper mencapai 

seluruh kepulauan di Indonesia, antara lain :

a. Pulau jawa, meliputi : Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Malang.

b. Pulau Sumatra, meliputi : palembang, Belitung, Lampung.

c. Pulau Kalimantan meliputi : Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin. 

4.  Produk

Produk utama CV. Teknika Jaya adalah sambungan pipa dari besi tuang 

dengan berbagai sistem sambungan antara lain :

a. System Flannged to Flanged.

b. System Spigot to Mechanical.

c. System Push on Join, Tytion Join.

d. System spigot dan Gilbout Join.

e. System Clam Saddle or Aurbuor Beugle.

f. Join.

5.  Harga

Produk yang dihasilkan CV. Teknika Jaya merupakan produk pesanan 

dari PDAM , meskipun perusahaan tidak ada pesanan bukan berarti 

perusahaan itu berhenti berproduksi. Perusahaan tetap berproduksi produk-

produk tertentu untuk mengisi gudang. Dalam perusahaan ada kebijakan 

mengenai langganan, dimana para pelanggan akan diberikan pemotongan 
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sebesar 10 % - 20% untuk jumlah tertentu jumlah pemesanannya, 

sedangkan harga per Kg produk jadi sebesar Rp.6000,- sampai dengan 

Rp.7000,-.  
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BAB III

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK AKHIR BAJA PADA 

PENGECORAN LOGAM DI CV.TEKNIKA JAYA

A. Laporan Magang Kerja

Magang kerja merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa 

secara berkelompok/individu dengan terjun langsung ke dunia kerja atau 

masyarakat.kegiatan tersebut difokuskan pada industri,UKM,instansi 

pemerintah/swasta dan kelompok masyarakat umum.Bentuk kegiatan magang 

meliputi : Pelatihan,pendampingan,penyuluhan dll.sebelum melaksanakan 

magang kerja,mahasiswa harus mengenal berbagai pengetahuan praktis untuk 

konsentrasi industri masing-masing.

Magang kerja yang dilaksanakan di CV.Teknika Jaya yang beralamat di 

Batur,Ceper Kabupaten Klaten dilakukan pada tanggal 1 Desember 2004 

sampai dengan 31 Desember 2004.Kegiatan magang dilakukan 2 kali dalam 

seminggu yaitu pada hari Senin dan kamis.Pelaksanaan magang kerja harus 

memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan perusahaan :

1. Magang dimulai pukul 09.00-12.00

2. Mahasiswa berpakaian rapid an sopan

3. Mahasiswa didampingi manajer produksi
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Dalam pelaksanaan magang kerja banyak manfaat yang diperoleh penulis 

diantaranya :

1. Mengetahui secara langsung bagaimana proses produksi berlangsung di 

CV.Teknika Jaya 

2. Memperoleh data untuk penulisan tugas akhir

3. Mengetahui secara langsung bagaimana karyawan bekerja

4. Mengetahui berbagai jenis peralatan proses produksi

Waktu magang tersebut sesuai dengan kesepakatan antara pihak perusahaan 

dan kami pihak mahasiswa sebagai peserta magang.Sesuai dengan bidang 

kami yaitu manajemen industri,didalam pelaksanaan kegiatan magang kerja 

diarahkan pada dua kegiatan utama yaitu pencatatan laporan produksi dan 

terjun ke lapangan langsung.Sebagai acuan kami dalam menyusun Tugas 

Akhir.Kegiatan yang kami laksanakan di lokasi produksi adalah :

1. Mengamati berlangsungnya proses produksi 

2. Mengamati hasil produksi di bagian finishing berupa produk baja

3. Mendapatkan pengarahan dari pembimbing lapangan ( Dalam hal ini 

selaku manajer produksi )

4. Melakukan wawancara dengan pekerja

5. Mengamati bahan baku dan proses produksi yang digunakan

6. Melakukan pencatatan ( Inspecting) untuk produk akhir

Demikian Laporan magang kerja yang telah dilaksanakan di CV.Teknika Jaya 

sebagai obyek penulisan tugas akhir,data yang dipakai untuk penulisan tugas 
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akhir adalah data tentang proses produksi di bagian finishing serta laporan 

tentang jumlah kerusakan dari produksi.

B. Analisa Data dan Pembahasan

1. Analisa Kuantitatif

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian di CV.Teknika 

Jaya,baik melalui pengamatan maupun wawancara secara 

langsung,peneliti akan mencoba menganalisis dan membahas pengaruh 

usaha pengendalian kualitas produk yang telah dilaksanakan perusahaan 

terhadap produk akhinya.Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah 

metode P-Chart( bagan kontrol P)

Bagan control ini dipakai untuk mengetahui tingkat keberhasilan produk 

akhir yang sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan oleh 

perusahaan dan bagaimana cara mempetahankan kualitas 

produknya.Untuk penghitungan dengan analisis P-chart ini akan diambil 

sebuah produk “JOINT”,produk ini berupa gelangan penyambung pipa 

PDAM dan diambil sampel pemeriksaan sebesar 50 unit sampel ( n) setiap 

produksinya,dimana didalamnya terdapat sejumlah produk rusak atau 

cacat ( d ) selama 6 bulan yang dimulai dari bulan Desember 2004 sampai 

bulan Juni 2005.Dengan metode 3 sigma yang merupakan standar dari 

perusahaan.
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Berikut ini Analisa terhadap produk “Joint “ yang merupakan salah satu 

produk akhir dari CV.Teknika Jaya,diperoleh data keusakan pada tabel

Tabel 3

Jumlah produk “JOINT “ yang disampling atau diobsevasi sebanyak 15 

produksi,selama bulan Desember 2004-bulan Juni 2005

Tanggal Produksi Jumlah yang 

diobsevasi

(1)

Jumlah produk 

yang Rusak

(2)

Proporsi

kerusakan produk

(2:1)

02 Desember ‘04 50 4 0,08

28 Desember ‘04 50 3 0,06

02 Januari     ‘ 05 50 1 0,02

25 Januari     ‘05 50 3 0,06

01 Februari   ‘05 50 2 0,04

14 Februari   ‘05 50 2 0,04

28 Februari   ‘05 50 1 0,02

10   Maret      ‘05 50 5 0,10

23    Maret      ‘05 50 2 0,04

04    April       ‘05 50 11 0,22

20    April       ‘05 50 2 0,04

11     Mei         ‘05 50 3 0,06

28     Mei         ‘05 50 2 0,04

02     Juni         ‘05 50 1 0,02

20    Juni        ‘05 50 9 0,18

TOTAL 750 51 1,02

Sumber : CV.Teknika Jaya

Dalam analisis ini dengan metode P-Chart diambil berdasarkan setiap tanggal 

produksi,selama 6 bulan.Hal ini dapat diiden tifikasikan sebagai berikut :
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p = Proporsi rata-rata kerusakan produk “JOINT”

ΣP = Jumlah proporsi kerusakan produk   “ JOINT”

n = Jumlah produk “ JOINT” yang diobservasi

a. Menghitung proporsi rata-rata kerusakan pada sejumlah sampel

p = 
n

p

=
750

02,1

= 0,00136

b. Standar  Deviasi

Sp = 
n

pp )1( 

   =   
50

)00136,01(00136,0 

   =   0,0356

c. Mean atau garis tengah (Center Line) 

Mean =  51
    750

= 0,068

d. Menentukan Batas pengendalian atas dan bawah 

UCL  =  p + 3 Sp

          =   0,00136 + 3. 0,0356

         =  0,1748
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LCL  =  p – 3 Sp

       =  0,00136 – 3.0,0356

       =  - 0,10544 ( sama dengan 0)
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2. Analisa Kualitatif

Analisa Kualitatif merupakan analisis yang tidak menggunakan angka 

maupun rumus,tetapi bedasarkan sebab-sebab dilua 

penghitungan.berdasarkan hasil wawancara kepada manajer produksi 

maupun karyawan CV.Teknika Jaya melakukan proses pengendalian tehadap 

3 aspek :

a. Aspek Bahan Baku dan Bahan Pembantu

Bahan Baku dan bahan pembantu pengecoan logam yang dipakai sangat 

dijaga kualitasnya antaa lain dengan cara :

1)  Bahan Baku yang digunakan CV.Teknika Jaya berupa Pig Iron ( besi      

murni) dan Scap iron (besi daur ulang) untuk menjaga 

kualitasnya,perusahaan membeli bahan baku tersebut dari negara 

tetangga seperti Cina

2)  Cookes (Bahan Bakar)

Cookes digunakan sebagai bahan pembakar pada tungku untuk proses 

pengecoran logam yang juga diimpor dari Cina

3) Bahan Baku pembantu yang digunakan berupa Lime stone( batu 

gamping),gas CO2, Cookes dan slack ( serbuk pembersih ),bahan ini 

didapatkan dari pasar lokal atau dari industri disekitar CV. Teknika Jaya
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b.     Peralatan/mesin-mesin produksi

Pengendalian tehadap peralatan mesin-mesin produksi dilakukan setiap 

hari dengan cara pengecekan secara rutin.Hal ini dimaksudkan agar 

tidak mengalami gangguan saat proses produksi

Pengendalian mesin produksi dilakukan 3 tipe :

1. Pengendalian skala kecil

Dilakukan setiap hari,kurang lebih 15 menit sebelum dan sesudah 

penggunaan mesin dengan cara pemanasan dan pendinginan 

2. Pengendalian skala sedang

Dilakukan tiap 4 bulan sekali dengan cara mengganti oli,gigi,cek mur 

dll

3. Pengendalian skala besar

Dilakukan 2 tahun sekali dengan cara servis total

c.    Produk Akhir

Pengendalian produk akhi merupakan bagian terpenting dalam rangkaian 

pengendalian kualitas karena bagian inilah yang menentukan layak atau 

tidaknya untuk dilempar dipasaran dan dijual kepada konsumen.

1. Tahap pengujian pasir cetak 

Pasir adalah komponen utama dalam membentuk cetakan 

pasir.Dengan demikian sifat cetakan pasir sangat ditentukan oleh 

sifat-sifat pasir yang digunakan antara lain mampu alir 

gas,ketahanan panas,kandungan tanah liat,bentuk,ukuran,kekerasan 

dan kekuatan geser.



53

2. Tahap pengujian kekerasan

Kekerasan suatu logam erat kaitannya dengan ketahanan logam 

tesebut tehadap keausan dan mampu di mesin.Hal ini biasanya 

diperlukan untuk produk-produk komponen mesin yang 

mensyaratkan ketahanan pakai tertentu sesuai dengan standar yang 

dikehendaki konsumen.

e. Diagaram Sebab-Akibat 

Gambar 3.1 : Diagram Sebab-Akibat

Produk Rusak

Bahan Baku Metode

Manusia Mesin

Kurang selektif
Tknik pengecor 
yg sal;ah

Pekerja 
Teledor

Jarang di servis
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Dari diagram tulang ikan dapat didiskripsikan dengan analisis sebab-akibat

1. Bahan Baku

Pemilihan bahan baku secara selektif sangat berpengaruh sekali dalam 

proses pengecoran di CV Teknika Jaya,biasanya besi murni dengan 

kualitas jelek pada waktu hasil akhir akan sangat keras sekali untuk 

dibubut

2. Metode

Teknik pengecoran yang kurang mengetahui metode setiap perusahaan 

berpengaruh sekali terhadap produk akhir baja ,sehingga dimungkinkan 

patah,atau keropos bagian dalam

3. Manusia

Faktor keteledoran tenaga kerja/ manusia seringkali menjadi penyebab

output yang dihasilkan kurang maksimal,di CV. Teknika Jaya,tenaga kerja 

yang melakukan kesalahan dikarenakan kurang memperhatikannya 

instruksi manajer operasi,seperti pembersihan tungku,sehingga 

dimungkinkan bercampurnya kotoran dari logam logam.

4. Mesin

Pada bagian finishing,mesin mesin produksi di CV. Teknika Jaya 

memegang peranan penting,proses bubut maupun drilling akan menjadi 

tidak rapi.sehingga didapatkan pruk tidak sesuai dengan ukuran yang 

direncanakan.
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BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 

1. Dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pengendalian 

Kualitas pada CV.Teknika Jaya sudah berjalan dengan baik hal ini dapat 

dilihat dari jumlah proporsi kerusakan produk masih dibawah 10% yang 

merupakan standar dari perusahaan.

2. Jumlah kerusakan produk tertinggi pada tanggal 11 April disusul tanggal 

20 Juni dengan proporsi kerusakan masing-masing sebesar 0,22 dan 0,18 

kerusakan lainnya merupakan kerusakan bersifat harian(bersifat rutinitas) 

atau masih dalam batas toleransi

3. Kerusakan Tertinggi disebabkan pada tenaga pengecor(tenaga borongan) 

pada waktu itu tidak mendalami metode atau teknik pengecoran pada 

perusahaan yang bersangkutan

4. Pelaksanaan pengendalian kualitas pada CV.Teknika Jaya mencakup 3 hal 

yaitu Aspek Bahan Baku dan bahan Pembantu,Mesin-mesin produksi serta 

yang paling penting adalah produk akhir (output)

Kerusakan  produk pada CV.Teknika Jaya sering kali pada 4 hal yaitu 

Metode,Bahan Baku,Manusia dan Mesin
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B. Saran

1. Sebaiknya CV.Teknika Jaya terus melaksanakan Pengendalian Kualitas 

yang lebih baik lagi,agar produk yang dihasilkan mampu bersaing.

2. Untuk mendapatkan hasil produksi yang lebih baik lagi serta menurunkan 

tingkat kerusakan sebaiknya digunakan tenaga pengecor (tenaga 

borongan) yang sudah pengalaman atau memaham teknik pengecoran 

logam pada perusahaan yang bersangkutan

3. Sebaiknya perusahaan memberikan bonus untuk meningkatkan kinerja 

karyawan agar karyawan lebih termotivasi dan melakukan perawatan 

intensif terhadap mesin-mesin agar dalam produksi menghasilkan produk 

yang berkualitas
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