
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Seiring dengan perkembangan zaman dan  meningkatnya tingkat 

kehidupan rakyat pada waktu sekarang ini mempengaruhi pola konsumsi dan 

cara mereka pada memenuhi kebutuhan. Tren gaya hidup memungkinkan 

orang untuk menyesuaikan status sinkronisasi agar sesuai dengan kebutuhan 

mereka. Hal ini mempengaruhi perkembangan perusahaan secara global dan 

telah menjadi salah satu perusahaan yang berjuang yang mengalami 

peningkatan yang semakin kreatif dan inovatif yang relatif pesat salah satunya 

dalam bisnis furnitur. Sektor furniture di Indonesia mengalami peningkatan 

pesat dalam bebrapa tahun ini dikarenakan sumber daya alam yang melimpah 

membuat masyarakat dapat memanfaatkan dengan maksimal seperti bahan dari 

kayu. Sumber daya manusia di indonesia sendiri khususnya dibidang furniture 

sudah dikenal oleh berbagai negara di dunia. Produk yang memiliki ciri khas 

dan kualitas yang bersaing membuat sektor furniture di Indonesia dikenal 

berbagai negara. Karena dengan kualitas yang bagus membuat kepercayaan 

konsumen akan meningkat. Menurut Sugiarto (2003:38), kualitas adalah 

keadaan dinamis dari produk, jasa, orang, proses, dan lingkungan yang 

memenuhi atau melebihi harapan.  

Kualitas industri jasa adalah penyajian produk atau jasa dengan ukuran 

yang tepat dimana produk tersebut disimpan, dan dikirimkan paling tididak 

sesuai dengan keinginan konsumen. Kualitas dianggap baik jika penyedia jasa 

memberikan pelayanan yang memenuhi harapan pelanggannya Heizer dan 
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Render (2001: 171). Menurut Wibowo (2007:271) Kualitas didefinisikan 

sebagai kemampuan suatu produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan 

pelanggannya. Konsep kualitas itu sendiri pada dasarnya relatif. Oleh karena 

itu, tergantung pada sudut pandang di mana karakteristik dan spesifikasi 

ditentukan. Pada dasarnya, ada tiga arah kualitas yang perlu konsisten satu 

sama lain yaitu kesadaran konsumen, produk (jasa), dan expositions. Untuk 

yang berwujud barang, ketiga orientasi ini hampir selalu dapat dibedakan 

dengan jelas, tetapi tidak untuk jasa. Untuk jasa, produk dan expositions 

mungkin tidak dapat dibedakan dengan jelas, bahkan produknya adalah 

compositions itu sendiri. 

Masalah kualitas dalam dunia bisnis seolah menjadi harga yang harus 

dibayar perusahaan untuk bertahan dalam bisnis. Banyak yang masih 

menganggap produknya asli, padahal produknya bisa lebih dari itu. Secara 

garis besar, produk adalah produk yang ditawarkan di pasar untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, 

aset, organisasi, informasi, ide, dll. (Kotler, 2002:23), peningkatan kualitas 

produk sangat bergantung pada lingkungan persaingan antar perusahaan, 

kemajuan teknologi, tahapan ekonomi, dan sejarah sosial. Dengan 

perkembangan tersebut, perusahaan berusaha menyadarkan konsumen apakah 

kualitas produknya tinggi atau rendah. 

Kotler dalam Simamora, (2001:139) menyatakan apa yang dapat 

ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi 

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Amir (2005:8) mendifinisikan 

suatu produk yang dapat ditawarkan untuk dijual, digunakan, atau dikonsumsi 
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di pasar dan dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan konsumen. Penjelasan 

di atas dapat menekankan apakah konsumen yang membeli produk tersebut 

bukan hanya merupakan akumulasi dari karakteristik fisik, tetapi juga 

kepuasan dan kebutuhan. 

Pencapaian suatu perusahaan sangat bergantung pada kualitas sumber 

daya manusia, jika perusahaan dapat mengelola sumber daya manusia di 

perusahaan mereka makan semua kegiatan akan berjalan lancar. Menurut  

Wibowo (2008) dalam  bukunya  yang  berjudul  Manajemen  Kinerja  

menjelaskan pendapat Amstrong dan Baron yang menyatakan bahwa 

manajemen kinerja adalah pendekatan strategis dan terpadu untuk 

mendapatkan kesuksesan yang berkelanjutan pada organisasi dan memperbaiki  

kinerja  pada  karyawannya  dan  dengan  mengembangkan  kapabilitas  tim  

dan kontributor  individu.  Mereka  juga  mengutip  pendapat  Fletcher (1992) 

yang  menyatakan manajemen  kinerja  sebagai  berkaitan  dengan  pendekatan  

menciptakan  visi  bersama  tentang maksud  dan  tujuan  organisasi,  membantu  

karyawan  memahami  dan  mengenal  bagiannya dalam memberikan 

kontribusi dan dalam melakukannya, mengelola, dan meningkatkan kinerja 

baik individu maupun organisasi.  

CV Aninda Furniture adalah perusahaan ekspor yang bergerak dibidang 

furniture sejak tahun 2003. Perusahaan ini berlokasi di Jalan Ringroad 

Mojosongo, Sroyo. CV Aninda Furniture adalah perusahaan keluarga yang 

dipimpin oleh bapak Byp Muhsen. Perusahaan ini telah mengekspor produk 

produknya ke beberapa negara di benua Amerika, Australia, Eropa, dan Afrika.  
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1.1 Tabel Data Pengerjaan Produk Revisi PO SAL-UK dan Baby COT-MM 

Sumber: CV Aninda Furniture Indonesia , 2022 

Penulis yang telah melaksanakan magang industri selama 5,5 bulan di 

CV Aninda Furniture menemukan berbagai masalah terutama dalam proses 

produksi. CV Aninda Furniture  hanya mengandalkan pekerja panggilan untuk 

membuat produk mereka. Para pekerja sebelumnya telah keluar sejak 

terjadinya pandemi covid. Jumlah pesanan yang besar tidak sesuai dengan 

jumlah pekerja yang hanya 4 orang. Dalam proses produksi sering terjadi 

kesalahan seperti warna pada produk yang tidak sesuai dan rusaknya produk 

karena terlalu lama disimpan yang mempengaruhi kualitas produk di CV 

Aninda Furniture. 

Kualitas yang buruk dipengaruhi oleh kualitas gudang penyimpanan di 

CV Aninda Furniture yang tidak terjaga. Atap banyak yang berlubang, tempat 

yang lembab dan jarang dibersihkan menjadi faktor utama yang membuat 

produk CV Aninda Furniture memiliki kualitas yang buruk. Sumber daya 

manusia yang terbatas dan kadang harus dibantu oleh intern menyebabkan hasil 

kualitas produk tidak maksimal karena tidak dikerjakan langsung oleh ahlinya. 

SAL-UK Baby COT-MM

jumlah barang 136 12

Produk revisi 23 8

presentase 5,9 1,5
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Berdasarkan hasil uraian diatas, maka penulis akan mengangkat pokok 

permasalahan tersebut menjadi sebuah penelitian yang berjudul “UPAYA 

PENINGKATAN KUALITAS PRODUK FURNITURE PADA CV ANINDA 

FURNITURE INDONESIA." 

B. Rumusan Masalah 

Kualitas sumber daya manusia sangat mempengaruhi kualitas produk 

yang dihasilkan CV Aninda Furniture. Sumber daya manusia yang dipekerjakan 

harus memenuhi kualifikasi perusahaan sehingga target yang ditetapkan 

terpenuhi, agar semua proses berjalan lancar. Terbatasnya sumber daya manusia 

yang digunakan akan mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan. 

CV Aninda Furniture dalam pelaksanaan produksi memiliki banyak 

kendala mulai dari awal pemilihan bahan baku yang memiliki sumber daya 

manusia terbatas, pengerjaan produksi yang masih mengandalkan pengrajin 

panggilan dan produk yang mengalami kecacatan. 

C. Pertanyaan Tugas Akhir 

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan maka penulis merumuskan 

pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana alur produksi pada CV Aninda Furniture? 

2. Apa yang menjadi kendala dalam proses produksi pada CV Aninda 

Furniture? 

3. Bagaimana upaya untuk meningkatkan kualitas pada CV Aninda Furniture 

Indonesia? 

D. Tujuan Tugas Akhir 
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Tujuan dari penelitian yang sudah dilaksanakan untuk memberikan 

masukan dan manfaat yang dapat digunakan sesuai dengan yang dikehendaki. 

Berikut tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tersebut diantaranya: 

1. Mengidentifikasi alur produksi di CV Aninda Furniture. 

2. Mengidentifikasi kendala yang dialami dalam proses produksi CV Aninda 

Furniture. 

3. Mengidentifikasi strategi peningkatan kualitas untuk CV Aninda Furniture. 

E. Manfaat Tugas Akhir 

1. Teoritis  

Mampu memberikan ilmu pengetahuan, mampu memberikan bahan 

evaluasi dan mampu menerapkan teori terdahulu. 

2. Praktis 

Sebagai bahan masukan untuk CV Aninda Furniture dalam 

membenahi kualitas sumber daya manusia agar proses produksi dapat 

berjalan dengan semestinya dan meminimalisir terjadinya keterlambatan 

produksi dan keterlambatan pengiriman. 
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F. Keaslian Tugas Akhir 

 

Tabel 1.2 

Keaslian Penelitian 

No Nama Penelitian Judul   Persamaan dan 

Perbedaan 

 

   Hasil Penelitian Lingkup Penelitian Obyek Penelitian Waktu Penelitian 

1 Aditya Daemawan 

Ciptadi 

Prosedur Pemilihan 

Bahan Baku Untuk 

Produk Ekspor CV 

Aninda Furniture 

Memperhatikan 

kualitas bahan mulai 

proses pemilihan 

bahan, pembuatan 

produk, packing, dan 

sampai ke konsumen. 

Prosedur pemilihan 

kualitas bahan baku dari 

pemilihan bahan sampai 

dikirim kepembeli 

Proses produksi, faktor 

penghambat produksi 

2014 

2 Alfi Liyunina Analsisi 

Peningkatan 

Kualitas Produk 

Lemari di 

Perusahaan 

Furniture 

Faktor penyebab 

kerusakan produk 

yaitu manusia, 

material, mesin, 

lingkungan. 

Perlu adanya 

pengawasan dalam 

proses produksi. 

Mengidentifikasi 

permasalahan terkait 

pengendalian kualitas. 

Sehingga tidak ada 

barang cacat yang lolos 

ke tangan konsumen. 

Faktor produk cacat, 

proses produksi 

2018 

3 Endang Pujiati Strategi 

Peningkatan 

Kualitas Produk 

Ekspor Kerajinan 

Kayu dan Furniture 

pada Rakabu 

Furniture di 

Surakarta 

Meningkatan kualitas 

mutu dan melakukan 

strategi yang inovatif 

untuk memerangi 

kendala 

Mengidentifikasi strategi 

peningkatan kualitas 

produksi ekspor furniture 

untuk mempertahankan 

kepuasan pelanggan. 

Proses produksi, faktor 

penghambat 

2007 
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Lanjutan Table 1.2 
Tabel 1.2 

Keaslian Penelitian 

4 Bram Luqman Aji Strategi  

peningkatan 

kualitas produk 

ekspor pada CV. 

Aninda Furniture di 

Sroyo, Karanganyar 

Untuk meningkatkan 

kualitas produk agar 

tetap diminati oleh 

buyer dengan cara 

yang inovatif dalam 

proses produksi. 

Mengidentifikasi strategi 

peningkatan kualitas 

produk agar tetap 

diminati oleh buyer. 

Proses produksi 2009 

5 Nimas Nastitie 

Pangestika 

Strategi 

Peningkatan 

Kualitas Eskpor 

pada Rakabu 

Furniture di 

Surakarta 

Usaha peningkatan 

kualitas produk 

dengan cara 

mempertahankan 

kualitas produk. 

Mengidentifikasi tentang 

strategi yang dilakukan 

untuk mempertahankan 

kepuasan pada pembeli. 

Proses produksi, faktor 

penghambat 

2014 

6 Faisal Hermawan Peningkatan 

Kualitas Produk 

Ekspor pada 

Rakabu Furniture 

Proses peningkatan 

kualitas mutu produk 

dengan 

mempertahankan 

kualitas produk, 

melakukan strategi 

peningkatan produk 

secara inovatif. 

Mengidentifikasi strategi 

peningkatan kualitas 

produksi ekspor furniture 

yang dilakukan pihak 

penjual untuk 

mempertahankan image 

yang berbeda terhadap 

produk lain sejenis 

Proses produksi 2011 

7 Rahmayanti Aisya Usulan Peningkatan 

Kualitas Produk 

Pintu Kayu dengan 

Metode Six Sigma 

di PT intera Group, 

Sidoarjo. 

Terdapat 5 faktor 

penyebab produk 

cacat sehingga harus 

dilakukan standar 

pengerjaan atau 

pembuatan prosedur 

proses produksi. 

Mengidentifikasi bagian 

produksi pintu kayu 

karena ditemukan 

banyak produk yang 

cacat 

Proses produksi, 

penyebab produk cacat. 

2020 
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