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ABSTRAK

Very Mustika Atmaja, F3502065, Analisis Pengendalian KualitasBagian
Finishing Dengan Diagram pareto dan Fishbone CV. Teknika Jaya Batur 

Ceper Klaten, Program Studi D3 Manajemen Industri, Fakultas Ekonomi, UNS, 
Surakarta, 2005

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis kerusakan produk 
yang paling dominan dalam perusahaan baja CV. Teknika Jaya di Klaten. Kriteria 
atau spesifikasi kualitas produk pipa PDAM didasarkan pada tiga jenis variabel, 
antara lain keropos, patah pada pengujian, tebal tidak sesuai. Yang kedua 
penelitian ini betujuan untuk mengetahui penyebab dari kesalahan yang terjadi 
pada kualitas produk pipa PDAM. 

Analisis yang digunakan adalah menggunakan analisis Pareto Chart
(Diagram Pareto) untuk pembahasan tingkat kerusakan dominan dari jenis 
kerusakan yang terjadi pada produk pipa PDAM. Data yang dibutuhkan adalah 
data inspeksi produk rusak yang diperoleh dari CV. Teknika Jaya Klaten. 
Sedangkan metode selanjutnya adalah menggunakan analisis Fishbone Chart
(Diagram Tulang Ikan) untuk menganalisa faktor-faktor yang menjadi penyebab 
kerusakan produk. 

Dari analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa 
kerusakan dengan spesifikasi keropos merupakan kerusakan dengan intensitas 
kerusakan tertinggi yaitu sebesar  48%, kerusakan dengan spesifikasi  patah pada 
pengujian merupakan kerusakan dengan intensitas kerusakan terendah yaitu 
sebesar 19%, kerusakan dengan spesifikasi ketebalan tidak sesuai  merupakan 
kerusakan dengan intensitas kerusakan terbesar kedua yaitu sebesar  33%. Untuk 
perolehan bahan baku bijih baja, perusahaan masih mengandalkan produk luar 
negeri atau impor. Adapun saran-saran yang penulis dapat berikan pada 
perusahaan antara lain ; hendaknya CV. Teknika Jaya mengupayakan atau 
meminimalkan kerusakan pada jenis keropos dan ketebalan sehingga didapat 
produk yang lebih berkualitas, dengan demikian dapat mengurangi pengerjaan 
ulang atau kerugian perusahaan yang disebabkan kerusakan produk. CV. Teknika 
Jaya perlu mencari alternatif spplier baru yang bersifat lokal jika dimungkinkan 
ada yang berkualitas, sehingga tidak perlu melakukan taransaksi impor. Dengan 
demikian dapat menghemat biaya pengadaan bahan baku dan melakukan 
pengawasan tenaga kerja yang teratur dan menyeleksi tenaga kerja yang benar-
benar ahli, serta melakukan pengawasan dalam proses penuangan kedalam 
cetakan, teknik peletakan pada inti dan teknik pencetakan. 



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu upaya CV. Teknika Jaya di Klaten mencapai produk untuk 

memenuhi permintaan konsumen yaitu dengan memperhatikan pada kualitas 

produk dan efisensi, dengan memberikan kesempatan memperbaiki produktifitas 

tanpa memerlukan investasi besar. Sebagai contoh kesuksesan sejarah industri 

Jepang, yang banyak ditiru negara-negara lain, adalah dedikasinya untuk 

menghilangkan sama sekali produk rusak atau "zero defect" para manajer Jepang 

bersemboyan bahwa "a defect is a treasure". Kerusakan tidak hanya harus jarang 

terjadi, tetapi yang lebih penting, bila terjadi kerusakan produk, maka kerusakan 

telah diketahui, dicari jalan keluarnya, sehingga kerusakan serupa tidak akan 

terjadi lagi di masa mendatang.

Penerapan pendekatan zero defect membawa beberapa implikasi ; Pertama, 

jelas bahwa kerusakan dapat terjadi pada setiap tahapan produksi, mulai dari 

kualitas bahan yang diterima dari supplier, selama dalam proses produksi sampai 

pengiriman barang jadi kepada konsumen. Pada setiap tahapan tersebut 

pemeriksaan kualitas harus dilakukan secara periodik. Kedua, mencatat 

pengurangan peningkatan mutu dan pengurangan kerusakan.

Prestasi dalam dunia bisnis, adalah istilah umum yang digunakan untuk 

menyatakan perilaku dan kegiatan suatu organisasi dalam periode tertentu. Istilah 
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ini sering dihubungkan dengan beberapa standar seperti efisensi, efektifitas, 

pertanggungjawaban menajemen atau standar lain yang sejenis. Mengukur 

prestasi dapat berarti mengkuantifikasikan efektifitas dan efisensi dalam operasi 

atau organisasi atau bagian daripadanya selama periode tertentu.

Efisiensi merupakan nilai perbandingan antara keluaran yang dihasilkan 

dengan besarnya tingkat masukan yang dipergunakan. Sedang efektifitas 

merupakan kaitan antara keluaran suatu organisasi dengan sasaran yang harus 

dicapainya. Semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap nilai 

pencapaian suatu sasaran tersebut, maka dapat dikatakan semakin efektif pula 

proses kerja organisasi tersebut. Oleh karena sasaran maupun keluaran dari suatu 

organisasi sulit dikuantifikasi, maka pada dasarnya pengukuran efektifitas kerja 

sulit ditetapkan secara terperinci. Salah satu sasaran yang paling penting bagi 

organisasi yang berorientasi pada laba adalah tercapainya suatu tingkat laba 

tertentu. Oleh karena itu jumlah laba yang dihasilkan dapat dipakai sebagai salah 

satu tolak ukur efektifitas kegiatan organisasi yang bersangkutan. Laba diartikan 

sebagai selisih antara pendapatan dan biaya. Sedangkan pendapatan itu sendiri 

adalah ukuran dari keluaran, dan biaya tidak lain merupakan besaran untuk 

mengukur masukan. Jadi pada dasarnya tingkat laba dapat dipakai sebagai tolak 

ukur baik untuk tingkat efesiensi maupun tingkat efektifitas suatu perusahaan. 

Atau dengan kata lain, tingkat laba dapat juga dipakai sebagai ukuran prestasi 

perusahaan.

Mutu seharusnya menjadi perhatian utama perusahaan yang berjuang untuk 

memperoleh posisi kuat dalam bersaing. Istilah mutu di sini bukan untuk 
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menunjukkan sifat ekstra, namun yang dimaksud adalah: memberi pelanggan, apa 

yang diperlukan yaitu barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhuan.

Mutu yang jelek dapat mempengaruhi efisiensi dan efektifitas usaha, sebab 

barang atau jasa yang bermutu rendah itu akan menimbulkan beban tambahan. 

Dalam operasi sehari-hari beban ini muncul dalam wujud barang sisa, barang sisa, 

barang rusak, barang cacat, pekerjaan ulang dan tingginya biaya garansi. Namun 

sesungguhnya masih ada biaya-biaya tak nampak yang membutuhkan perhatian 

manajemen, seperti pemborosan waktu kerja, pengiriman ulang, penurunan 

jumlah order dan sebagainya. Perusahaan yang mengetahui adanya biaya-biaya ini 

tentu akan berusaha menekannya serendah mungkin, guna mencapai laba lebih 

besar.

Sisa bahan, produk rusak, maupun produk cacat memang hampir selalu 

dijumpai dalam perusahan manufaktur. Masalah yang akan dipelajari dalam studi 

ini dibatasi terutama pada pengendalian mutu, yang menyangkut penanganan 

produk rusak dan cacat yang timbul akibat kurangnya pengawasan atas kegiatan 

produksi. Sebab, kedua jenis produk ini bila tidak segera ditangani, dapat 

menimbulkan kerugian lebih besar dari pada yang ditimbulkan oleh bahan sisa, 

pada perusahaan yang diteliti. Karena produk rusak atau cacat akibat sulitnya 

pengerjaan jarang ditemui. Karena produk yang dihasilkan pada dasarnya tidak 

memiliki variasi yang menyolok, sehingga proses pembuatanya dapat dikatakan 

sama. Sedangkan produk rusak atau cacat yang sifatnya normal terjadi dalam 

Perusahan kiranya memang sulit dihindari. Namun penulis yakin dengan 

diperbaikinya pengawasan proses produksi, mutu produk akan dapat ditingkatnya, 
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sehingga tingkat kerusakan produk yang sifatnya normal tadi dapat pula ditekan. 

Karena obyek yang diteliti menyangkut pengedalian proses produksi, maka dalam 

skripsi ini akan dipelajari pula faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan 

pengendalian mutu produksi.

Persaingan yang tajam antar perusahaan dalam memperoleh pangsa pasar 

saat ini menuntut perusahaan mampu memproduk barang yang bisa mampu 

bertahan di pasaran yaitu dengan menjaga mutu atau kualitas. Dalam dunia 

industi, mutu atau kualitas produk yang di hasilkan merupakan salah satu produk 

yang sangat penting. Produk ditentukan kualitasnya berdasarkan pengukuran 

karakteristik tertentu, oleh karna itu agar produk yang dihasilkan bisa bertahankan 

kualitasnya, diperlukan rencana produsi yang baik akan memudahkan dan 

mempercepat proses produksinya. Kegiatan proses produksi yang baik, yaitu 

mengkombinasikan foktor-faktor produksi antara lain bahan baku, tenaga kerja, 

mesin-mesin dan peralatan perencanaan produk sebagai pedoman utuk 

melaksanakan proses produksi, meskipun proses produksi sudah direncanakan dan 

dilaksanakan dengan baik, karena suatu hal tertentu mengakibatkan kualitas dari 

produk tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan semula.

Dalam persaingan,. Perusahaan harus mempuyai kelebihan atau keunggulan 

yang antara lain berupa persaingan kualitas. Suatu produk yang dihasilkan oleh 

suatu perusahaan akan merupakan cermin keberhasilan perusahaan tersebut di 

mata konsumen, konsumen akan menilai perusahaan baik apabila kualitas produk 

yang dihasilkan perusahaan itu baik pula dan sebaliknya perusahaan akan dinilai 
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tidak baik apabila mutu produk yang dihasilkan perusahaan tersebut tidak baik 

(Indriyo Gitosudarmo, 1991 : 185).

Pada perusahaan baja CV. Teknika Jaya dalam masalah pengendalian 

kualitas merupakan tanggung jawab manajer produksi untuk mengadakan 

pemeriksaan terhadap proses produksinya, dalam hal ini khusus produk pipa air 

minum. Dengan pengendalian kualitas produksi sejak bahan mentah hingga bahan 

jadi. Dengan pengendalian kualitas produksi yang efisien, diharapkan kerusakan 

produk pipa air minum yang dihasilkan dapat ditekan sehingga mampu menekan 

biaya per unit produk akhir. Masalah pengendalian kualitas produk pipa air 

minum ini merupakan masalah yang harus diperhatikan, karena jika kondisi ini 

dibiarkan tanpa mencari pemecahan masalah yang ada akan mempengaruhi 

kelancaran produksi perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Analisis Pengendalian Kualitas Bagian Finishing

Dengan Diagram Pareto dan Fishbone Pada CV. Teknika Jaya Batur Ceper 

Klaten”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditentukan 

permasalahannya, yaitu :

1. jenis-jenis kerusakan apakah yang sering terjadi pada produk akhir pada  CV. 

Teknika Jaya Batur Ceper Klaten ?

2. Apakah penyebab kerusakan yang sering terjadi pada produk akhir ?
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C. Tujuan Penelitian

1. Mengetaui jenis-jenis kerusakan apakah yang sering terjadi pada produk ahkir 

pada CV. Teknika Jaya Batur Ceper Klaten.

2. Mengetahui Apakah penyebab kerusakan yang sering terjadi pada produk 

akhir.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi perusahaan, subyek ini merupakan sumbangan pemikiran yang dapat 

digunakan dalam meningkatkan pengendalian mutu produksi pipa air minum 

sekaligus meningkatkan prestasi perusahaan CV. Teknika Jaya.

2. Bagi perguruan tinggi, penulis berharap hasil penelitian yang sangat terbatas ini 

terapan dari pengetahuan menambah pengetahuan terapan dari pengetahuan 

teoritis yang diperoleh melalui kuliah-kuliah.

3. Bagi penulis, penelitian ini merupakan latihan kerja dan praktek penerapan 

teori yang diperoleh di bangku kuliah pada masalah yang ada di perusahaan.

E. Landasan Teori

1. Pengertian Pengendalian

Semua perusahaan pasti melakukan kegiatan dalam usahanya dan setiap 

kegiatannya mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai sebagai arah dari 

pelaksanaan kegiatannya. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan 

pengendalian. Pengendalian secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses 

untuk memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang 

telah ditetapkan, instruksi yang diberikan dan prinsip yang telah ditentukan 
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(Agus Ahyari, 1987 : 56). Tujuan pengendalian adalah menemukan kelemahan 

dan kesalahan untuk dibetulkan dan mencegah pengulangannya. Pengendalian 

dioperasikan terhadap semua hal, benda-benda, orang-orang dan kegiatan-

kegiatan. Perencanaan manajerial diperlukan untuk menetapkan program-

program yang sesuai, terpadu dan jelas maksudnya, sedangkan pengendalian 

dimaksudkan untuk mengatur agar semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan 

rencana.

Beberapa definisi mengenai pengendalian banyak dikemukakan oleh para 

ahli. Menurut Mulyadi (1999:107) pengendalian adalah “usaha untuk mencapai 

atau mempertahankan suatu keadaan atau kondisi yang diinginkan”. Sementara 

Matz dan Uzry (1993:3) mendefinisikan pengendalian sebagai “usaha 

sistematis perusahaan untuk mencapai tujuan dengan cara membandingkan 

prestasi kerja dengan rencana”.

Dalam setiap pengendalian mempunyai paling sedikit empat alat atau 

komponen sebagai berikut (Anthony, Dearden, dan Govindarajan, 1992:4) :

a. Detector atau Sensor, adalah alat pengukur yang mendeteksi apa yang 

sedang terjadi sebenarnya pada keadaan atau situasi yang dikendalikan.

b. Assesor, merupakan alat untuk menilai hasil suatu kegiatan yang biasanya 

dibandingkan dengan standar tertentu.

c. Effector, adalah alat untuk mengubah tingkah laku bila assesor 

menunjukkan perlunya untuk dilakukan hal tersebut. Alat ini sering 

disebut “feedback”.
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Elemen-elemen dasar dari sistem pengendalian tersebut tertera pada 

gambar dibawah ini :

Gambar 1.1 Proses Pengendalian

Sumber : Agus Ahyari, 1987:58

Sistem pengendalian dalam organisasi berfungsi untuk mengarahkan dan 

membawa organisasi ke arah tujuan yang diinginkan. Ada dua syarat utama 

yang harus ada sebelum suatu sistem pengendalian ditetapkan, yaitu (Mulyadi, 

199 :117) 

a. Pengendalian memerlukan rencana

Pengendalian dapat lebih efektif bila didasarkan pada rencana yang 

jelas, lengkap dan terintegrasi. Para manajer tidak akan dapat menentukan 

apakah unit-unit organisasinya mencapai apa yang diinginkan dan 

diharapkan, kecuali mereka mengetahui apa yang diharapkan (berupa 

rencana).

b. Pengendalian memerlukan struktur organisasi yang jelas.

Alat Pengendalian Perbandingan dengan 
Standar (Assesor)

Informasi mengenai apa 
yang terjadi (Detector)

Komunikasi pengubah 
tingkah laku

Kesatuan yang 
dikendalian
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Tujuan pengendalian adalah untuk mengukur aktivitas dan 

pelaksanaan, yaitu apakah telah sesuai dengan apa yang direncanakan 

sehingga harus juga diketahui bagian-bagian mana dalam organisasi yang 

bertanggung jawab atas penyimpangan dari rencana dan melaksanakan 

tindakan untuk perbaikan. Walau setiap organisasi mempunyai kegiatan 

yang berbeda, namun pada dasarnya berbagai sistem pengendalian secara 

fundamental melibatkan proses dasar yang sama, yaitu menetapkan standar, 

mengukur kinerja, membandingkan kinerja dengan standar dan mengambil 

tindakan.

2. Pengertian Pengendalian Kualitas

Masalah kualitas merupakan salah satu bagian penting dan perlu 

mendapat perhatian yang serius bagi perusahaan dalam menjalankan strategi 

operasinya. Manajemen kualitas yang efektif mempunyai standar kualitas 

tertentu untuk para pemasoknya, tidak meneruskan pengerjaan produk yang 

rusak atau cacat pada proses berikutnya dan tidak meneruskan kepada 

konsumen, sehingga diperlukan pengawasan kualitas agar dapat mengurangi 

produk cacat yang ditimbulkan oleh sistem operasi perusahaan.

Kualitas adalah ukuran seberapa dekat suatu barang atau jasa sesuai 

dengan standar tertentu (Sukanto R., 1995:391). Menurut Agus Ahyari 

(1990:238) kualitas adalah jumlah dari atribut atau sifat-sifat sebagaimana 

didiskripsikan di dalam produk dan jasa yang bersangkutan. Sedangkan ISO 

menyatakan bahwa kualitas adalah keseluruhan ciri dan karakteristik produk 
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atau jasa yang kemampuannya dapat memuaskan kebutuhan, baik yang 

dinyatakan tegas maupun tersamar.

Pengendalian kualitas adalah suatu aktivitas manajemen perusahaan 

untuk menjaga dan mengarahkan agar kualitas produk dan jasa perusahaan 

dapat dipertahankan sebagaimana yang telah direncanakan (Agus Ahyari, 

1990:239). Pengertian lain pengendalian kualitas adalah suatu alat manajemen 

kualitas yang sudah tinggi dan mengurangi jumlah bahan yang rusak (Sukanto 

Reksohadiprojo, 1995:392).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa usaha pengendalian 

kualitas ini merupakan usaha pencegahan dan dilaksanakan sebelum kesalahan 

terjadi serta mengarahkan agar kesalahan kualitas tidak terjadi dalam 

perusahaan. Dengan demikian pengendalian kualitas ini mengandung dua 

pengertian, yang pertama adalah menetapkan standar kualitas dari tiap produk 

dan yang ke dua yaitu menetapkan standar kualitas perusahaan.

3. Syarat Kualitas Produk

Suatu produk dikatakan berkualitas oleh produsen bila produk tersebut 

sesuai dengan spesifikasinya, yang mencakup beberapa unsur, yaitu :

a. Sesuai dengan spesifikasi fisiknya, misalnya ciri khusus, kekerasan dan 

teknologi

b. Sesuai dengan prosedurnya

c. Sesuai dengan persyaratannya
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4. Ukuran Kualitas

Ada tiga ukuran kualitas yang digunakan untuk barang :

a. Kualitas desain, sangat berhubungan dengan sifat-sifat keunggulan pada 

saat barang didambakan. Kualitas desain dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

yaitu kualitas input, teknologi yang digunakan, kualitas tenaga kerja dan 

manajer.

b. Kualitas penampilan, dipengaruhi oleh dua faktor yaitu : keandalan produk 

yang berhubungan dengan waktu penggunaan sebelum terjadi kerusakan 

dan perawatan produk yang berhubungan dengan kemampuan mereparasi 

dan mengganti dengan cepat produk yang rusak.

c. Kualitas yang memenuhi, berhubungan apakah produk yang dihasilkan 

memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan atau yang diharapkan. Ada 

tiga faktor yang mempengaruhinya yaitu usia teknik produk, pengaruh 

produk dan ketetapan produk.

Pengukuran kualitas jasa lebih sulit, karena lebih bersifat abstrak 

daripada sifat fisiknya dan bersifat sementara. Sehingga metode yang dapat 

digunakan untuk mengendalikan kualitas jasa adalah dengan menetapkan 

tujuan atau standar yang dapat dijadikan pedoman karyawan untuk melakukan 

kegiatan.
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5. Langkah-langkah Pengendalian Kualitas

Langkah yang harus diambil dalam sistem pengendalian kualitas, yaitu :

a. Perencanaan adalah penentuan spesifikasi (model) yang harus dibuat, yang 

harus diperhatikan tidak hanya tujuan apa produk tersebut diminta tetapi 

juga syarat untuk dapat terpenuhinya spesifikasi dan biaya.

b. Penerbitan adalah penentuan spesifikasi yang setelah disetujui harus 

dimasukkan sebagai bagian dari informasi operasional dan 

dikomunikasikan kepada bagian-bagian yang bersangkutan.

c. Pengukuran merupakan tugas juru test yang harus mengukur karakteristik 

yang terdapat dalam spesifikasi

d. Pembandingan yaitu hasil pengukuran yang dibandingkan dengan 

spesifikasi.

6. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kualitas

a. Fungsi suatu barang

Suatu barang yang dihasilkan hendaknya memperhatikan fungsi 

untuk apa barang tersebut digunakan, sehingga dapat memenuhi fungsi 

untuk apa barang tersebut dihasilkan. Kualitas yang ingin dicapai sesuai 

dengan fungsinya, tercermin ada spesifikasi dari barang tersebut seperti 

kecepatan, tahan lama, kegunaan, berat, bunyi, mudah atau tidaknya 

perawatan dan kepercayaan.

b. Wujud Luar

Wujud luar suatu barang merupakan salah satu faktor penting yang 

dapat mempengaruhi konsumen dalam melihat suatu barang untuk pertama 
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kalinya. Barang yang dihasilkan secara teknis atau mekanis telah maju 

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

menyebabkan barang tersebut tidak disenangi oleh konsumen karena 

dianggap mutunya kurang memenuhi syarat. Faktor wujud luar pada suatu 

barang tidak hanya terlihat dari bentuk, tetapi juga dari warna dan susunan 

(seperti pembungkusan).

c. Biaya barang tersebut.

Biaya dan harga dapat menentukan mutu suatu barang. Barang yang 

mempunyai biaya atau harga yang mahal, dapat menunjukkan bahwa mutu 

arang relatif lebih baik. Sebaliknya, barang yang mempunyai biaya atau 

harga yang murah menunjukkan bahwa mutu barang relatif lebih rendah. 

Hal ini disebabkan karena untuk mendapatkan mutu yang baik dibutuhkan 

biaya yang mahal (Sofyan Assauri, 1993:268).

7. Pendekatan Pengendalian Kualitas

Dalam melaksanakan pengendalian kualitas ada tiga macam pendekatan, 

yaitu pendekatan bahan baku, pendekatan proses produksi dan pendekatan 

produk akhir (Agus Ahyari, 1990:263).

a. Pendekatan Bahan Baku

Perusahaan yang berproduksi untuk menghasilkan suatu produk pasti 

memerlukan bahan baku untuk pelaksanaan proses produksinya. Di dalam 

perusahaan baik buruknya kualitas bhan baku tersebut akan berpengaruh 

besar terhadap kualitas produk akhir. Bahkan pengaruh kualitas bahan 

baku yang dipergunakan untuk pelaksanaan proses produksi. Sedemikian 
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besarnya sehingga kualitas produk akhir yang dihasilkan hampir 

seluruhnya ditentukan oleh kualitas bahan baku yang digunakan.

b. Pendekatan Proses Produksi

Proses produksi merupakan salah satu kegiatan utama dalam 

perusahaan. Dalam pelaksanaan proses produksi perlu adanya 

pengendalian yang cukup memadai, agar produksi akhir perusahaan 

mempunyai kualitas yang baik. Oleh karena itu sifat dan jenis proses 

produksi berbeda satu dengan yang lainnya, maka pengendalian kualitas 

proses produksi akan mempunyai beberapa perbedaan antara satu 

perusahaan dengan perusahaan lainnya. Dalam hubungannya dengan 

pengendalian kualitas proses, maka proses produksi dalam perusahaan 

pada umumnya dibagi menjadi lima macam, yaitu : proses produksi type 

A, proses produksi type B, proses produksi type C, proses produksi type D 

dan proses produksi type E.

1) Proses Produksi Type A

Merupakan type proses produksi dimana setiap tahap proses dapat 

diperiksa dengan mudah. Pemeriksaan dapat dilakukan pada saat kapan 

saja dan pada tahap apa saja saat dikehendaki dilaksanakan 

pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan pada setiap tahap proses ini 

pada umumnya tidak menimbulkan gangguan proses produksi sejauh 

dilaksanakan dengan wajar.
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2) Proses Produksi Type B

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, sehingga 

perusahaan harus menyusun program pemeriksaan. Hal ini disebabkan 

karena apabila terjadi kesalahan proses (pada tahap yang harusnya 

dapat diperiksa) dan tidak diperhatikan pengawas proses, maka 

kesalahan tersebut akan berakibat pada tahap proses berikutnya, 

sehingga dapat menimbulkan kesalahan proses pada tahap-tahap 

berikutnya.

3) Proses Produksi Type C

Pengendalian kualitas proses merupakan pengendalian proses 

produksi assembling, atau dikenal dengan nama proses perakitan. Di 

dalam pelaksanaannya, proses utama yang dikerjakan adalah 

melaksanakan perakitan dari komponen-komponen bahan yang telah 

diproduksi oleh perusahaan atau perusahaan yang sama dengan bagian 

proses yang berbeda.

4) Proses Produksi Type D

Perusahaan-perusahaan di mana proses produksinya merupakan 

type D adalah perusahaan di mana proses produksinya mempergunakan 

mesin dan peralatan produksi yang bersifat full automatis, yang telah 



16

dilengkapi dengan mesin pengendali, sehingga karyawan tidak banyak 

terlibat dalam proses produksi.

5) Proses Produksi Type E

Merupakan proses produksi untuk perusahaan-perusahaan 

perdagangan dan perusahaan-perusahaan yang menghasilkan jasa. Pada 

umumnya karena perusahaan dagang dan jasa tidak langsung terlibat di 

dalam pembuatan produk, maka perlu mengadakan pengendalian 

kualitas proses. Anggapan ini bila dikaji lebih lanjut sebenarnya 

merugikan perusahaan, jika dihubungkan dengan pengendalian total 

maka perusahaan type E ini harus mengadakan pengawasan kualitas 

terhadap proses produksinya, karena tinjauan baik dan tidaknya kualitas 

tersebut akan ditujukan kepada masing-masing keluaran (output) dari 

masing-masing bagian dalam perusahaan yang bersangkutan.

Pendekatan proses produksi dalam pelaksanaannya dibagi menjadi tiga tahap,  

yaitu :

1) Persiapan, yaitu mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan 

pelaksanaan pengendalian kualitas proses tersebut.

2) Pengendalian proses, yaitu perusahaan benar-benar melaksanakan 

pengendalian kualitas selama proses produksi berjalan

3) Pemeriksaan akhir, yaitu merupakan pemeriksaan yang terakhir dari produk 

yang ada di dalam proses produksi.

a) Pendekatan Produk Akhir
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Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada kepuasan 

konsumen terhadap pemakaian produk perusahaan. untuk beberapa jenis 

produk, kepuasan konsumen akan dipengaruhi oleh usaha-usaha 

perusahaan dalam rangka peningkatan daya guna produk bagi konsumen. 

Dalam hal ini dapat ditempuh dengan memberikan petunjuk pemakaian 

yang lengkap, tersedianya suku cadang yang komplit, kemudahan 

perolehan dan keawetan produk. Dengan demikian konsumen akan dapat 

mempergunakan produk perusahaan ini dengan kepuasan yang maksimal. 

Untuk dapat memberikan tindakan yang tepat bagi peningkatan kualitas 

produk akhir ini, maka perusahaan berusaha mengumpulkan informasi 

berbagai macam keluhan konsumen terhadap produk perusahaan. 

kemudian dari berbagai macam keluhan, dianalisis kekurangan dan 

kelemahan produk, sehingga kualitas produk perusahaan dimasa 

mendatang lebih dapat dipertanggungjawabkan. Perusahaan dapat 

membuka perwakilan atau cabang diberbagai daerah yang banyak 

mempunyai konsumen produk perusahaan. perwakilan atau cabang 

perusahaan ini mempunyai tugas utama memberi pelayanan purna jual 

kepada konsumen produk perusahaan, termasuk pelayanan pembelian suku 

cadang dan perawatan atau pemeliharaan serta perbaikan kerusakan –

kerusakan yang terjadi pada produk perusahaan. Dengan demikian 

kepuasan konsumen dapat ditingkatkan karena terdapatnya fasilitas 

pemeliharaan yang memadai, kerusakan-kerusakan segera dapat diperbaiki 
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dan lain sebagainya sehingga kualitas produk perusahaan akan semakin 

meningkat.

8. Tujuan Pengendalian Kualitas

Manajemen perusahaan di dalam kegiatannya mengendalikan kualitas 

berusaha agar produknya sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Dengan 

melaksanakan pengendalian kualitas mengandung beberapa tujuan, yaitu antara 

lain :

a. Agar output dapat mencapai standar mutu yang telah ditetapkan.

b. Mengusahakan agar biaya inspeksi menjadi rendah

c. Mengusahakan agar biaya desain produk dan proses menjadi rendah

d. Mengusahakan agar biaya kualitas menjadi rendah (Sofyan Assauri, 

1993:274).

9. Penentuan Standar Kualitas

Standar kualitas bertujuan untuk menghasilkan barang yang sesuai 

dengan standar yang ditentukan perusahaan, tentang apa dan bagaimana produk 

akan diproduksi, sehingga dapat menghindarkan terjadinya penyimpangan-

penyimpangan dari standar kualitas yang ada. Dalam jangka pendek masalah 

standar kualitas produksi memberikan tambahan beban bagi perusahaan, tetapi 

dalam jangka panjang akan diperoleh manfaat yang sangat besar. Hal ini akan 

tampak karena perusahaan yang menggunakan standar kualitas akan 

mempunyai posisi yang lebih kuat dalam mempertahankan dan bahkan 

mengembangkan usahanya. Langkah-langkah penentuan standar kualitas :
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a. Mempertimbangkan persaingan dan kualitas produk pesaing

b. Mempertimbangkan kegunaan terakhir dari produk

c. Kualitas harus sesuai dengan harga jual

d. Perlu tim yang terdiri dari ahli yang berkecimpung di bidang :

1) Penjualan yang mewakili konsumen

2) Teknik yang mengatur desain dan kualitas teknik.

3) Pembelian yang menentukan kualitas barang.

4) Produksi yang menentukan ongkos produksi berbagai kualitas 

alternatif.

5) Pemeriksaan yang memeriksa kualitas.

e. Setelah ditentukan lalu disesuaikan dengan selera konsumen dengan 

kendala teknik produksi, tersedianya bahan baku dan sebagainya.

Sehubungan dengan standar kualitas, ada tiga hal yang perlu diperhatikan :

a. Tolerance

Tolerance adalah batas daerah penerimaan bila terjadi variasi dari produk –

produk yang dihasilkan, karena produk yang dihasilkan selalu bervariasi.

b. Chabge variable

Change variable adalah variabel proses yang berhubungan dengan 

manufacturing procses yang masih belum diadakan perbaikan, misalnya 

rencana dan pemakaian mesin yang tidak sempurna dan kemampuan pekerja, 

pemeriksaan, maupun variabel yang tidak dapat dirubah tanpa perusahaan 

yang besar terhadap bahan, peralatan dan metode.
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c. Assignable

Assignable variable adalah berupa variabel yang berupa unsur – unsur 

tertentu dalam proses misalnya temperatur ruangan selalu berubah, cuaca 

yang mempengaruhi proses pembuatan barang ( Sukanto R., Indriyo G., 1995 

: 235).

10. Manfaat Pengendalian Kualitas

Pengendalian kualitas bermanfaat bagi perusahaan, pekerja,serta 

konsumen yang menggunakan hasil produksi perusahaan. manfaat 

pengendalian kualitas adalah :

a. Perusahaan

Perusahaan mengharapkan adanya pengawasan kualitas dapat 

menghindari pemborosan yang diharapkan dapat menghemat biaya bahan 

baku, mencegah kerusakan bahan baku dan hasil produksi, menjamin 

kualitas. Semua ini dimaksudkan untuk menekan biaya operasi dan 

menaikkan laba serta menjaga nama baik perusahaan yang bersangkutan.

b. Pekerja

Dengan adanya pengendalian kualitas pada pekerja menjadi lebih 

berhati – hati dalam bekerja. Pekerjaan secara tidak langsung didorong 

ubntuk menggunakan segala kemampuannya agar dapat mencapai hasil 

produksi yang memuaskan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

c. Konsumen

Pengendalian kualitas memberi jaminan kepada konsumen bahwa 

hasil produksi atau perusahaan dapat memenuhi selera konsumen. 
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Keterangan-keterangan pemakainya, daya tahan dan sebagainya memberi 

penjelasan bagi konsumen sehingga konsumen puas dan tahu mengenai 

cara memakainya, serta seluk beluk produk sehingga konsumen tidak 

merasa ditipu dan kecewa bila membeli produk tersebut.

11. Biaya Kualitas

Produsen selalu berusaha memperbaiki kualitas barang yang diproduksi 

dengan biaya yang sama atau tetap, atau mencapai kualitas yang sama dengan 

biaya yang lebih rendah. Untuk meningkatkan kualitas dibutuhkan biaya, 

karena itu perusahaan harus mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan 

dengan hasil keuntungan yang diharapkan. Perusahaan harus 

mempertimbangkan biaya apa saja yang terdapat dalam pemenuhan kualitas 

barang. Adapun komponen biaya kualitas adalah sebagai berikut (Sofyan 

Assauri, 1993:224-225) :

a. Biaya Pencegahan (Prevention)

Biaya pencegahan adalah biaya-biaya yang diperlukan dalam 

melakukan usaha-usaha mencapai suatu kualitas produk tertentu, agar 

jangan sampai terjadi barang-barang yang diproduksi cacat atau rusak.

b. Biaya Penafsiran (Appraisal)

Biaya penafsiran adalah biaya-biaya yang dibutuhkan dalam 

melakukan pengecekan dan usaha-usaha lainnya yang diperlukan untuk 

menjaga kualitas.
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c. Biaya Kegagalan (Failure)

Biaya kegagalan adalah biaya-biaya yang disebabkan oleh faktor 

internal, seperti biaya-biaya yang dikeluarkan pada saat pengolahan. 

Disamping ada juga biaya-biaya yang disebabkan faktor-faktor eksternal, 

seperti biaya yang dikeluarkan sesudah produk sampai ke tangan statistik.

F. Kerangka Pemikiran

Analisis intensitas pengawasan kualitas atau mutu ini dipergunakan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh faktor produksi yang berupa tenaga kerja 

dan mesin terhadap kerusakan produk pada CV. Teknika Jaya Klaten. Dalam 

analisis ini juga akan diketahui berapa biaya yang timbul karena adanya kegiatan 

pengawasan mengenai kualitas produk yang dihasilkan oleh CV. Teknika Jaya 

Klaten dan dapat diketahui pula hasil dari pengawasan kualitas yaitu seberapa 

banyak tingkat kerusakan yang dapat ditekan oleh CV. Teknika Jaya Klaten. 

Untuk memperoleh suatu gambaran mengenai persoalan yang akan dihadapi, 

maka kerangka pemikiran yang penulis utarakan adalah sebagai berikut :

Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran

Produksi

Produk 
rusak

Produk 
baik

Evaluasi kualitas
Analisis Pareto dan 

Fishbone chart

Hasil evaluasi 
pengendalian
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Keterangan:

Setiap kebijakan yang diambil atau disusun oleh perusahaan yang berkenaan 

dengan pengendalian kualitas produk harus sejalan dengan standar kualitasnya. 

Kegiatan dan usaha yang dilakukan dalam rangka pengendalian kualitas produksi 

di arahkan untuk memenuhi dan mencapai standar kualitas tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan CV. Teknika Jaya di Klaten karena :

a) Tempat yang relatif dapat terjangkau oleh penulis dengan demikian 

diharapkan penelitian dapat lebih lancar

b) Data yang ada pada perusahaan cukup lengkap

c) Penulis telah mendapat persetujuan dari pihak perusahaan.

2. Sumber dan Jenis Data

a) Sumber Data

1) Data Primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti 

dari obyek penelitian secara langsung

2) Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

perusahaan yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan dari buku-

buku literature dan bacaan-bacaan yang ada hubungannya dengan 

masalah yang akan dibahas.

b) Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif,  

yaitu berupa data :
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1) Data produk rusak

2) Catatan Jenis kerusakan produk (berdasarkan Spesifikasi)

3. Metode Pengumpulan Data

a) Observasi langsung ke perusahaan yaitu mengadakan pengamatan 

langsung di lapangan terhadap masalah yang diteliti.

b) Mengadakan wawancara untuk mendapatkan data penelitian yang tidak 

dapat diperoleh dari catatan dan dokumentasi yang ada diperusahaan

c) Mengajukan daftar pertanyaan

Untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan agar terdapat persiapan 

yang mantap dari petugas untuk memberikan data yang diperlukan oleh 

penulis dan untuk menghemat waktu penelitian.

d) Studi Pustaka

Yaitu teknik pengumpulan data berdasar hasil pengamatan pada buku–

buku, hasil penelitian yang relevan dan sumber kepustakaan lainnya

H. Definisi 

1) Produk Rusak

Produk rusak merupakan produk yang mengalami kerusakan pada saat 

proses produksi sehingga tidak memenuhi standar kualitas yang ditentukan 

oleh perusahaan.kerusakan produk berdasarkan spesifikasi seperti 

keropos,patah dan ketebalan tidak sesuai dengan standart kualitas

2) Evaluasi pengendalian kualitas

Dari data produk perusahaan dan kerusakan produk pertahunnya 

perusahaan dapat mengetahui apakah pengendalian kualitas yang 
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dilaksanakan perusahaan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan perusahaan.

3) Hasil Evaluasi Pengendalian

Setelah perusahaan mendapatkan hasil dari evaluasi pengendalian 

kualitas masa hasil tersebut akan digunakan perusahaan dalam melakukan 

pengendalian kualitas pada proses produksi berikutnya. Selain itu perusahaan 

dapat mengetahui atau menganalisa penyebab dari produk yang rusak 

sehingga pada proses produksi berikutnya dapat diperbaiki atau dihindari.

4) Metode Diagram Pareto dan Analisis Fishbone

a) Analisis Pareto Chart ( Diagram Pareto )

Diagram Pareto merupakan suatu gambar yang mengurutkan klasifikasi 

data dari kiri ke kanan menurut urutan ranking tertinggi hingga 

terendah.sehingga ditemukan permasalahan yang penting untuk segera 

diselesaikan (dari rekening tertinggi hingga terendah). (Dhorotea Wahyu 

A,2004:20)

Rumus diagram Pareto:

Prosentase kerusakan = 
uruhansakanKeselJumlahKeru

enissakanPadaJJumlahKeru
x 100%

Langkah-langkah diagram Pareto:

1) Menentukan metode atau arti dari pengklasifikasian data, misalnya 

berdasarkan masalah, penyebab, jenis ketidaksesuaian, dan 

sebagainya.
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2) Menentukan satuan yang digunakan untuk membuat urutan 

karakteristik- karakteristik tersebut, misalnya rupiah,frekuensi, 

unit, dan sebagainya.

3) Mengumpulkan data sesuai dengan interval waktu yang telah 

ditentukan.

4) Merangkum data dan membuat rengking katagori data tersebut dari 

yang terbesar dan terkecil.

5) Menghitung frekuensi kumulatif atau persentase kumulatif yang 

digunakan

6) Menggambar diagram batang, menunjukkan tingkat kepentingan 

relatif masing-masing masalah. Mengindentifikasi beberapa hal 

yang penting untuk mendapat perhatian.

b) Analisis Fishbone Chart (Diagram Tulang Ikan)

Diagram sebab-akibat menggambarkan garis dan simbol-simbol yang 

menunjukan hubungan antara akibat dan suatu masalah. Diagram tersebut 

memang digunakan untuk mengetaui akibat dari suatu masalah untuk 

selanjutnya diambil tindakan perbaikan. Penyebab masalah ini pun dapat 

berasal dari berbagai sumber utama, misalnya metode kerja, bahan, 

penggukuran, karyawan, lingkungan, dan seterusnya. (Dhorotea Wahyu 

A,2004:25)

Selanjutnya, dari sumber-sumber utama tersebut diturunkan menjadi 

beberapa sumber yang kecil dan mendetail, misal dari metode kerja dapat 

diturunkan menjadi pelatian, pengetauan, kemampuan, karakteristik fisik, dan
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sebagainya. Untuk mencari berbagai  penyebab tersebut dapat digunakan teknik 

braistorming dari seluruh personil yang terlibat dalam proses yang sedang 

dianalisis. Contoh gambar diagram sebab-akibat tampak pada gambar dibawah 

ini:

     Lain-lain                alat/mesin                 orang keterlambatan awak
                                       Pesawat lamba      
        Cuaca                        
                                             Kegagalan mekanik   keterlambatan penumpang                             

                                                                                                          Terlambat 
pesawat     

                             Keterlambatan             keterlambatan prosedur check in
                         bahan bakar
                                                       pengumuman kedatangan buruk  

bahan                                                     
                                   prosedur

Gambar 1.3 Diagram Fishbone
keterlambatan pesawat

Dari gambar tersebut tampak bahwa diagram sebab-akibat mirip seperti tulang 

ikan, sehingga sering disebut dengan diagram tulang ikan (Fishbone diagram). 

Manfaat diagram sebab-akibat tersebut antara lain:

1) Dapat menggunakan kondisi yang sesungguhnya untuk tujuan perbaikan 

kualitas produk atau jasa, lebih efisien dalam penggunaan sumber daya, 

dan dapat mengurangi biaya.

2) Dapat mengurangi dan menghilangkan kondisi yang menyebabkan 

ketidaksesuian produk atau jasa dan keluan pelanggan.

3) Dapat membuat suatu standardisasi operasi yang ada maupun yang 

direncanakan.
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4) Dapat memberikan pendidikan dan pelatian bagu karyawan dalam 

pembuatan keputusan dan melakukan tindakan perbaikan. 
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BAB II

GAMBARAN UMUM 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 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 
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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.

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 
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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

                                                                                                              

Gambar Struktur Organisasi

Sumber :  CV.Teknika Jaya, Klaten

Berikut ini keterangan tentang tugas dan wewenang dari masing-masing 

bagian yaitu antara lain :

Direktur

SekretarisBendahara / 
keuangan

Manager

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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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.

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.
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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.

 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.
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 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.
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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.

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.
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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 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 :
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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.

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, dibagi :

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 hari 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
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c. Karyawan permesinan         : jam 07.00 – 11.00 

                                        jam 13.00 – 15.00 

E. Aspek produksi

1. Bahan yang dibutuhkan

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.
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h. 1 unit mesin scrap.

i. 5 unit mesin bor.

j. 1 unit mesin drilling dan milling.

k. 2 unit timbangan

3. Proses Produksi

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

a. Tahap Pembuatan Cetakan inti 

b. 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.
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b) Press 

Proses pembuatan cetakan dengan cara press ini adalah dengan 

mencampur pasir silica, air dan bentonite dalam sebuah 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.
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b) Campuran pasir tersebut kemudian dipadatkan dalam kotak inti yang 

mempunyai lubang kecil dipermukaannya.

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. 

3) 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.
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4) Tahap Pembongkaran 

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.

5) 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.

6) 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 
produk

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 Penjualan 

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 

      

       

yaitu : CV. Teknika Jaya mengirim barangnya kepada konsumen 

pemakai   barang untuk menyelesaikan suatu order. 

CV. Teknika Jaya Konsumen
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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 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

ANALISIS DATA

A. Laporan Magang Kerja (PKL)

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 

atau swasta dan kelompok masyarakat umum. Bentuk kegiatan magang meliputi : 

Pelatihan,pendampingan,penyuluhan. 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 29 Januari 2005.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

Dalam pelaksanaan magang kerja banyak manfaat yang diperoleh penulis 

diantaranya :

1. Mengetahui secara langsung bagaimana proses produksi berlangsung di 

CV.Teknika Jaya 
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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 pipa PDAM

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 

akhir adalah data tentang proses produksi di bagian finishing serta laporan tentang 

jumlah kerusakan dari produksi.
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B. Analisa Data 

a.    Definisi

1. Produk Rusak

Produk rusak merupakan produk yang mengalami kerusakan pada saat 

proses produksi sehingga tidak memenuhi standar kualitas yang ditentukan 

oleh perusahaan.kerusakan produk berdasarkan spesifikasi seperti 

keropos,patah dan ketebalan tidak sesuai dengan standart kualitas

2. Evaluasi pengendalian kualitas

Dari data produk perusahaan dan kerusakan produk pertahunnya 

perusahaan dapat mengetahui apakah pengendalian kualitas yang 

dilaksanakan perusahaan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan perusahaan.

3. Hasil Evaluasi Pengendalian

Setelah perusahaan mendapatkan hasil dari evaluasi pengendalian 

kualitas masa hasil tersebut akan digunakan perusahaan dalam melakukan 

pengendalian kualitas pada proses produksi berikutnya. Selain itu perusahaan 

dapat mengetahui atau menganalisa penyebab dari produk yang rusak 

sehingga pada proses produksi berikutnya dapat diperbaiki atau dihindari.

b.    Diagram Pareto

Diagram Pareto merupakan grafik batang yang menunjukkan masalah 

berdasarkan urutan banyaknya kejadian.Diagram ini digunakan untuk :

1. Menentukan urutan pentingnya masalah-masalah atau penyebab
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2. Memberi perhatia pada hal kritis dan penting melalui pembuatan 

ranking terhadap masalah

Untuk pengklasifikasian kerusakan produk ini penulis meneliti suatu produk 

pipa PDAM yang sering diproduksi oleh CV.Teknika Jaya

Data yang diolah untuk mengetahui prosentase kerusakan dihitung 

menggunakan rumus : Jumlah kerusakan pada jenis (i)

Prosentase kerusakan = 
uruhansakanKeselJumlahKeru

enissakanPadaJJumlahKeru
x100%   

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari perusahaan dapat 

dispesifikasikan sebagai berikut :

X = Keropos

Y = Patah pada pengujian

Z = Ketebalan tidak sesuai dengan ukuran perusahaan
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TABEL. 3.1

DAFTAR INSPEKSI KERUSAKAN PRODUK PIPA PDAM

BULAN DESEMBER 2004 s.d BULAN JUNI 2005

JENIS     KERUSAKAN
NO BULAN

X Y Z

JUMLAH 

PRODUK RUSAK

1 2 DESEMBER’04 2 - 1 3

2 28DESEMBER’04 - 1 - 1

3 2 JANUARI ‘ 05 3 1 - 4

4 25 JANUARI ‘05 - - - 0

5 01 FEBRUARI ‘05 1 - 4 5

6 14 FEBRUARI ‘05 1 2 2 5

7 28 FEBRUARI ‘05 - - 1 1

8 10 MARET ‘05 2 2 3 7

9 23 MARET ‘05 - - - 0

10 04 APRIL ‘05 - - 1 1

11 20 APRIL ‘05 3 1 - 4

12 11 MEI ‘05 3 - - 3

13 28 MEI ‘05 2 1 1 4

14 02 JUNI ‘05 2 - - 2

15 20 JUNI ‘05 1 - 1 2

JUMLAH 20 8 14 42

Sumber : CV.Teknika Jaya 

Berdasarkan tabel diatas,prosentase kerusakan yang terjadi diantaranya adalah :

1) Keropos

42

20
x 100% = 48 %
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2) Patah pada pengujian

42

8
x 100% = 19 %

3) Ketebalan tidak sesuai

42

14
x 100% = 33 %

DIGRAM PARETO

                                                     GAMBAR 3.1  

Dari hasil penghitungan tersebut diatas, digambarkan dalam diagram 

pareto mebandingkan jenis kerusakan yang terjadi. Dari diagram diatas dapat 

dilihat bahwa prosentase kerusakan pada kekeroposan sebesar 48% yang 

disebabkan oleh bahan baku baja yang kotor, tehnik percetakan, posisi yang tidak 

benar dan tenaga yang kurang ahli. Jumlah kerusakan kekeroposan banyak terjadi 

pada tanggal 2 Januari 2005, 20 April 2005 dan 11 Mei 2005. Ketebalan tidak 
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sesuai sebesar 33% yang disebabkan oleh spesifikasi bahan yang tidak tepat, 

posisi letakan tidak benar, dan teknik penuangan yang salah. Jumlah ketebalan 

tidak sesuai  banyak terjadi pada 14 Februari 2005 dan 10 Maret 2005. Sedangkan 

prosentase kerusakan patah pada pengujian sebesar 19%, yang disebabkan oleh 

spesifikasi bahan yang jelek, bahan tambahan yang tidak sesuai, tehnik 

pencetakan dan posisi cetakan yang tidak benar. Kerusakan patah pada pengujian 

banyak terjadi pada tanggal 01 februari 2005, dan 10 maret 2005. 

c. Diagaram Sebab-Akibat

Diagram sebab-akibat digunakan untuk menganalisa suatu masalah dan 

mengetahui penyebabnya. Dengan diketahui penyebabnya yang dominan maka 

dapat dicari penyelesaian. Dari permasalahan adanya kerusakan pada produk 

dapat dicari penyebabnya dengan membuat diagram sebab-akibat.

BAHAN BAKU       TENAGA KERJA

kualitas baja                                      Kecakapan keahlian

jelek/ kotor            Tenaga kerja

            pemberian bahan           Teledor
              tabahan

      teknik peletakan posisi inti

                                                    Teknik pencetakan

          Teknik Penuangan
          Yang salah

                          METODE

Gambar 3.2 Diagram Fishbone
Kerusakan Baja 

PIPA PDAM
RUSAK
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Berdasarkan diagram sebab-akibat diatas, diketahui bahwa terdapat 3 

kategori yang dapat dianalisis sebagai penyebab terjadinya kerusakan produk 

pada CV. Teknika Jaya.Ketiga kategori tersebut adalah bahan baku,tenaga 

kerja dan metode.

Untuk kategori bahan baku, CV. Teknika Jaya sudah memilih 

bahan yang sesuai, yaitu dengan mengimpor bijih baja berkualitas. Sehingga 

perusahaan dapat memilah antara bahan baku yang baik dengan bahan baku

yang jelek, pemberian bahan tambahaan yang tidak memenuhi standar dan 

teknik pencampuran antara biji baja dengan bahan tambahan yang tidak sesuai 

akan berakibat pada kerusakan produk. 

Untuk kategori tenaga kerja pengawasan secara teratur akan 

meminimalkan kesalahan dalam penyelesaian produk akhir. Kecakapan tenaga 

kerja juga sangat mempengaruhi dalam menciptakan produk yang berkualitas.

  Untuk kategori metode, yang kali ini merupakan kesalahan terbesar 

terjadi pada proses penuangan ke dalam cetakan, teknik peletakan pada inti dan 

teknik pecetakan dengan panas pada tungku kurang dari 1400° C.

Penelusuran kerusakan produk. Keropos, patah saat diuji dan ketebalan 

tertinggi.

1.Kerusakan keropos banyak terjadi pada tanggal 2 Januari 2005

yang disebabkan oleh bahan baku baja yang kotor. Kerusakan 

banyak kedua dan ketiga terjadi pada tanggal 20 April 2005 dan 11 

Mei 2005 disebabkan oleh tenaga yang kurang ahli.



54

2. kerusakan patah saat diuji banyak terjadi pada tanggal 14 februari

2005 yang disebabkan oleh posisi letakan yang tidak benar. 

Kerusakan banyak kedua terjadi pada tanggal 10 maret 2005 yang 

disebabkan oleh tehnik penuangan yang salah.

3. kerusakan ketebalan banyak terjadi pada tanggal 1 februari 2005 

yang disebabkan oleh bahan tambahan yang tidak sesuai. 

Kerusakan banyak kedua terjadi pada tanggal 10 maret 2005 yang 

disebabkan oleh posisi cetakan yang tidak benar.
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BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis mengenai pengendalian kualitas yang penulis 

kemukakan dengan data-data yang penulis peroleh dari CV Teknika Jaya Klaten 

dan telah buku-buku penunjang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kerusakan dengan spesifikasi keropos merupakan kerusakan dengan intensitas 

kerusakan tertinggi yaitu dengan jumlah kerusakan sebanyak 20 produk atau 

dengan perhitungan prosentase sebesar  48%. yang disebabkan oleh bahan 

baku biji baja yang kotor, tehnik percetakan, posisi yang tidak benar dan tenaga 

yang kurang ahli. Jumlah kerusakan kekeroposan terbesar terjadi pada tanggal 

2 Januari 2005 yang disebabkan oleh bahan baku baja yang kotor, 20 April 

2005 dan 11 Mei 2005 disebabkan oleh tenaga yang kurang ahli.  

2. Kerusakan dengan spesifikasi  ketebalan tidak sesuai merupakan kerusakan 

dengan intensitas kerusakan tertinggi kedua yaitu dengan jumlah kerusakan 

sebanyak 14 produk atau dengan perhitungan prosentase sebesar 33%. yang 

disebabkan oleh spesifikasi bahan yang tidak tepat, posisi letakan tidak benar, 

dan teknik penuangan yang salah. Jumlah ketebalan tidak sesuai  terbesar 

terjadi pada 14 Februari 2005 yang disebabkan oleh posisi letakan yang tidak 

benar dan 10 Maret 2005 yang disebabkan oleh tehnik penuangan yang salah.  .

3. Kerusakan dengan spesifikasi patah pada pengujian merupakan kerusakan 

dengan intensitas kerusakan terrendah yaitu dengan jumlah kerusakan 
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sebanyak 8 produk atau dengan perhitungan prosentase sebesar  19%. yang 

disebabkan oleh spesifikasi bahan yang jelek, bahan tambahan yang tidak 

sesuai, tehnik pencetakan dan posisi cetakan yang tidak benar. Kerusakan patah 

pada pengujian terbesar terjadi pada tanggal 01 Februari 2005 yang disebabkan 

oleh bahan tambahan yang tidak sesuai, dan 10 Maret 2005 yang disebabkan 

oleh posisi cetakan yang tidak benar.  

Berdasarkan diagram sebab-akibat, diketahui bahwa terdapat 3 kategori 

yang dapat dianalisis sebagai penyebab terjadinya kerusakan produk pada CV. 

Teknika Jaya. Ketiga kategori tersebut adalah bahan baku, tenaga kerja dan 

metode.

1.Untuk kategori bahan baku, CV. Teknika Jaya sudah memilih bahan yang 

sesuai, yaitu dengan mengimpor bijih baja berkualitas. Sehingga perusahaan dapat 

memilah antara bahan baku yang baik dengan bahan baku yang jelek, pemberian 

bahan tambahaan yang tidak memenuhi standar dan teknik pencampuran antara 

biji baja dengan bahan tambahan yang tidak sesuai akan berakibat pada kerusakan 

produk. 

2.Untuk kategori tenaga kerja pengawasan secara teratur akan meminimalkan 

kesalahan dalam penyelesaian produk akhir. Kecakapan tenaga kerja juga sangat 

mempengaruhi dalam menciptakan produk yang berkualitas.

3. Untuk kategori metode, yang kali ini merupakan kesalahan terbesar terjadi pada 

proses penuangan ke dalam cetakan, teknik peletakan pada inti dan teknik 

pecetakan dengan panas pada tungku kurang dari 1400° C.
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B. SARAN

Setelah melakukan penelitian dan dilakukan anaslisis data, maka penulis 

dapat memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada perusahaan yang 

mungkin dapat dijadikan bahan masukan perusahaan untuk masa mendatang. 

Saran yang dapat penulis paparkan adalah sebagai berikut : 

1. Hendaknya CV. Teknika Jaya mengupayakan atau meminimalkan kerusakan 

pada jenis keropos yang perlu dilakukan mencari bahan baku yang baik. Pada 

jenis ketebalan yang perlu dilakukan pengawasan didalam proses produksi

sehingga didapat produk yang berkualitas. Pada  jenis patah saat diuji yang 

perlu dilakukan adalah dengan melakukan pengawasan dalam proses produksi,

demikian dapat mengurangi pengerjaan ulang atau kerugian perusahaan yang 

disebabkan kerusakan produk.

2. CV. Teknika Jaya perlu mencari spplier baru yang berasal dari lokal seperti di 

jawa barat letaknya di Cilegon, sehingga tidak perlu melakukan taransaksi 

impor. Dengan demikian dapat menghemat biaya pengadaan bahan baku.

3. untuk mengantifikasi terjadinya kerusakan produk pada, CV Teknika Jaya 

harus memastikan bahan baku maupun bahan tambahan yang sesuai 

spesifikasi, melakukan pengawasan tenaga kerja yang teratur dan menyeleksi 

tenaga kerja yang benar- benar ahli, serta melakukan pengawasan dalam proses 

penuangan kedalam cetakan, teknik peletakan pecetakan inti dan teknik 

pencetakan. 



58

DAFTAR PUSTAKA

Ahyari, Agus. (1999). Manajemen Produksi II,  Yogyakarta : BPFE

Ahyari, Agus. (1987). Manajemen dan Pengendalian Produksi, BPFE UGM. 
Yogyakarta

Ariani, W. Dorothea (2004), Pengendalian Kualitas Statistik, Andi. Yogyakarta

Assauri, Sofyan. (1992). Manajemen Produksi”,  Jakarta : JPFE.

Gitosudarmo, Indriyo (1991) Pengantar Ekonomi Perusahaan, BPFE, 
Yogyakarta.

Reksohadiprojo, Sukanto. (1995). Manajemen Produksi, Edisi I, BPFE 
Yogyakarta

Sudarno, Indriyo. (1999). Sistem Perencanaan dan Pengendalian Produksi, 
BPFE



59



60



61



62

DATA



63

ANALISIS DIAGRAM PARETO


	Hal Sampul.doc
	ABSTRAK.doc
	TA.doc

