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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pada era globalisasi perkembangan bisnis yang semakin meningkat 

secara kompetitif dapat berdampak pada persaingan bisnis yang semakin 

tinggi di pasar lokal maupun global, hal ini didukung dengan kemajuan 

teknologi yang semakin canggih walaupun secara aktual kondisi 

perekonomian di Indonesia bersifat fluktuatif. Setiap perusahaan dalam 

persaingan dituntut untuk selalu memenangkan kompetisi atau paling tidak 

dapat bertahan dalam waktu yang lama. Salah satu cara yang dilakukan adalah 

dengan memberikan perhatian penuh terhadap kualitas produk yang 

dihasilkan dan dipasarkan kepada konsumen. 

Proses produksi perusahaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien 

bila melakukan pengendalian kualitas untuk mengurangi produk yang 

mengalami kerusakan/cacat agar mencapai standar kualitas. Perusahaan harus 

sangat berhati-hati dalam menanggapi hal tersebut untuk itu dilakukan 

pengendalian kualitas yang baik guna meminimalkan biaya operasional 

produksi dan dapat memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan 

sebelumnya. Masalah dalam kualitas telah mengarah pada taktik dan strategi 

perusahaan secara menyeluruh dalam rangka untuk memiliki daya saing dan 
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bertahan terhadap persaingan global dengan produk perusahaan lain (La 

Hatani 2007, dalam Nurmalasari, 2015).  

Kualitas suatu produk bukan suatu yang serba kebetulan (occur by 

accident) (Prawirosentono 2000, dalam Nurmalasari, 2015). Produk yang 

berkualitas mempengaruhi keseluruhan suatu organisasi mulai dari pemasok 

sampai ke pelanggan dan mulai dari desain produk sampai ke pemeliharaan 

(Heizer & Render, 2015). Kualitas yang baik akan dihasilkan dari proses yang 

baik dan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan berdasarkan 

kebutuhan pasar.  

Tujuan utama dari suatu perusahaan pada dasarnya adalah untuk 

memperoleh laba yang optimal sesuai dengan pertumbuhan perusahaan dalam 

jangka panjang. Tuntutan konsumen yang senantiasa berubah menuntut 

perusahaan agar lebih fleksibel dalam memenuhi tuntutan tersebut yang dalam 

hal ini berhubungan langsung dengan seberapa baiknya kualitas produk yang 

diterima oleh konsumen. Hal ini menyebabkan perusahaan harus dapat 

mempertahankan kualitas produk yang dihasilkan atau bahkan meningkatkan 

lebih baik lagi. Menghasilkan kualitas yang terbaik diperlukan upaya 

perbaikan yang berkesinambungan (continuous improvement) terhadap 

kemampuan produk, manusia, proses dan lingkungan (La Hatani 2007, dalam 

Nurmalasari, 2015). 
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Memberikan perhatian pada kualitas produk akan berdampak positif 

pada bisnis yaitu dampak terhadap biaya produksi dan pendapatan perusahaan 

(Gazpersz 2004, dalam Dewi Wulan, dkk, 2015). Dampak terhadap biaya 

produksi terjadi melalui proses pembuatan produk yang memiliki spesifikasi 

yang tinggi terhadap standar-standar sehingga bebas dari tingkat kerusakan. 

Dampak terhadap peningkatan penjualan terjadi melalui peningkatan 

penjualan atas produk yang berkualitas yang berharga kompetitif dengan 

memperhatikan aspek kualitas produk. Tujuan perusahaan untuk memperoleh 

laba yang optimal dapat terpenuhi sekaligus dan memenuhi tuntutan 

konsumen akan produk yang berkualitas dengan harga kompetitif. 

Meskipun proses produksi telah dilakukan dengan baik, pada 

kenyataannya masih sering kali ditemukan tidak sesuaianya antara produk 

yang dihasilkan dengan yang diharapkan, dimana kualitas produk yang 

dihasilkan tidak sesuai dengan standar, dengan kata lain produk yang 

dihasilkan mengalami kerusakan/cacat produk. Hal ini disebabkan adanya 

penyimpangan-penyimpangan dari berbagai faktor, baik yang berasal dari 

bahan baku, tenaga kerja maupun kinerja dari fasilitas-fasilitas mesin yang 

digunakan dalam proses produksi. Produk yang dihasilkan mempunyai 

kualitas sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan dan sesuai dengan 

harapan konsumen, perusahaan harus melakukan kegiatan yang berdampak 
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pada kualitas yang dihasilkan dan menghindari banyaknya produk yang 

rusak/cacat ikut terjual ke pasar. 

Salah satu contoh aktifitas dalam menciptakan kualitas agar sesuai 

standar adalah dengan menerapkan sistem pengendalian kualitas yang tepat, 

mempunyai tujuan dan tahapan yang jelas, serta memberikan inovasi dalam 

melakukan pencegahan dan penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi 

perusahaan. Kegiatan pengendalian kualitas dapat membantu perusahaan 

mempertahankan dan meningkatkan kualitas produknya dengan melakukan 

pengendalian terhadap tingkat kerusakan produk (product defect) sampai pada 

tingkat kerusakan nol (zero defect).  

Pengendalian kualitas penting untuk  dilakukan oleh perusahaan agar 

produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 

perusahaan maupun standar yang telah ditetapkan oleh badan lokal dan 

internasional yang mengelola tentang standarisasi mutu/kualitas dan tentunya 

sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen. Pengendalian kualitas 

yang dilaksanakan dengan baik akan memberikan dampak terhadap kualitas 

produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Standar kualitas meliputi bahan 

baku, proses produksi dan produk jadi (M.N Nasution, 2010). Kegiatan 

pengendalian kualitas tersebut dapat dilakukan mulai dari bahan baku, selama 

proses produksi berlangsung sampai pada produk akhir dan disesuaikan 

dengan standar yang ditetapkan.  
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Banyak sekali metode yang mengatur atau membahas mengenai 

kualitas dengan karakteristiknya masing-masing. Ketika mengukur seberapa 

besar tingkat kerusakan produk yang dapat diterima oleh suatu perusahaan 

dengan menentukan batas toleransi dari cacat produk yang dihasilkan tersebut 

dapat menggunakan metode pengendalian kualitas dengan menggunakan alat 

bantu statistic, yaitu metode pengendalian kualitas yang dalam aktifitasnya 

menggunakan alat bantu statistik yang terdapat pada Statistical Process 

Control (SPC) dan Statistical Quality Control (SQC) dimana proses produksi 

dikendalikan kualitasnya mulai dari awal produksi, pada saat proses produksi 

berlangsung sampai dengan produk jadi. Sebelum dilempar ke pasar, produk 

yang telah diproduksi diinspeksi terlebih dahulu, dimana produk yang baik 

dipisahkan dengan yang jelek (reject) sehingga produk yang dihasilkan 

jumlahnya berkurang. 

Pengendalian kualitas dengan alat bantu statistik bermanfaat 

mengawasi tingkat efisiensi dan dapat digunakan sebagai alat untuk mencegah 

kerusakan dengan cara menolak (reject) dan menerima (accept) berbagai 

produk yang dihasilkan mesin, sekaligus upaya efisiensi. Menolak/menerima 

produk, berarti bisa juga sebagai alat untuk mengawasi proses produksi 

sekaligus memperoleh gambaran kesimpulan tentang spesifikasi produk yang 

dihasilkan secara populasi umum. Bila gambarannya baik, berarti proses 
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produksi dapat berlangsung terus karena hasil produkya baik (Prawirosentono 

2000, dalam Nurmalasari, 2015). 

PT. Anugerah Mulia Indobel atau yang selama ini dikenal dengan 

nama produk Chocolate Monggo sebagai salah satu perusahaan yang 

memproduksi cokelat terbesar yang ada di Yogyakarta. Perusahaan ini 

terbentuk sejak tahun 2005 dan terus berkembang hingga saat ini. Salah satu 

kunci kesuksesan dari PT. Anugerah Mulia Indobel ini adalah dengan 

mengedepankan kualitas dan cita rasa pada cokelat khas Indonesia pada 

proses produksi hingga produk akhir sebelum dipasarkan. Terbukti dalam 

menjalankan bisnisnya perusahaan telah menerapkan pengendalian kualitas 

produksi. Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh perusahaan tersebut 

untuk mengendalikan kualitas produksi dengan menentukan standar-standar 

kualitas seperti pada saat pemilihan bahan baku pembuatan cokelat, kadar 

kandungan cokelat, kertas/aluminium foil pada kemasan cokelat, melakukan 

edukasi langsung terhadap para karyawan dengan memberikan penyuluhan 

tentang bagaimana cara membuat cokelat yang berkualitas dan faktor utama 

dalam pengendalian kualitas yaitu pada saat proses produksi dari 

penyimpanan cokelat di dalam gudang hingga penggunaan mesin yang 

dilakukan dan diawasi oleh sumber daya manusia dengan standar yang 

ditetapkan untuk menghasilkan cokelat yang berkualitas. 
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Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut mengenai penggunaan metode statistik untuk mengontrol kualitas 

produk perusahaan. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut tentang pengendalian kualitas dan mengambil judul: ANALISIS 

PENGENDALIAN KUALITAS MENGGUNAKAN STATISTICAL 

QUALITY CONTROL (SQC) GUNA MENGURANGI TINGKAT 

KERUSAKAN PRODUK CHOCOLATE MONGGO PADA PABRIK 

COKELAT PT. ANUGERAH MULIA INDOBEL.  
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B. Rumusan Masalah Penelitian 

1. Apakah kerusakan kualitas bahan baku, dan produk akhir cokelat batang 

Chocolate Monggo PT. Anugerah Mulia Indobel masih dalam batas 

kendali perusahaan? 

2. Jenis kerusakan yang dominan pada bahan baku, proses dan produk akhir 

cokelat batang Chocolate Monggo PT. Anugerah Mulia Indobel? 

3. Faktor apa yang menyebabkan tingkat kerusakan pada bahan baku, proses 

produksi dan produk akhir cokelat batang Chocolate Monggo PT. 

Anugerah Mulia Indobel? 

4. Apakah tindakan korektif yang dilakukan dalam mencegah dan 

memperbaiki kerusakan yang terjadi pada bahan baku, proses produksi, 

dan produk akhir cokelat batang Chocolate Monggo yang diproduksi oleh 

PT. Anugerah Mulia Indobel? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis kerusakan kualitas bahan baku, dan produk akhir cokelat 

batang Chocolate Monggo PT. Anugerah Mulia Indobel masih dalam 

batas kendali perusahaan. 

2. Mengidentifikasi jenis kerusakan dominan pada bahan baku, dan produk 

akhir cokelat batang Chocolate Monggo PT. Anugerah Mulia Indobel. 

3. Mengidentifikasi faktor apa yang menyebabkan tingkat kerusakan pada 

bahan baku, proses produksi dan produk akhir cokelat batang Chocolate 

Monggo PT. Anugerah Mulia Indobel. 
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4. Menjelaskan tindakan korektif yang dilakukan dalam mencegah dan 

memperbaiki kerusakan yang terjadi pada bahan baku, proses produksi 

dan produk akhir cokelat batang Chocolate Monggo yang diproduksi oleh 

PT. Anugerah Mulia Indobel. 

D. Manfaat Penelitian 

Adanya penelitian ini maka besar harapan atas segala hasil penelitian 

dapat bermanfaat dan berperan penting dalam penambahan wawasan ilmu 

pengetahuan dalam dunia usaha, khususnya dalam bidang pembelajaran 

tentang pengendalian kualitas produk cokelat batang Chocolate Monggo PT. 

Anugerah Mulia Indobel. Pemaparan tentang manfaat yang diharapkan di 

kemudian hari dari penelitian ini secara detail adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis. 

Sebagai sarana dalam menerapkan pengetahuan yang didapat dengan 

keadaan sebenarnya dalam perusahaan. Penelitian ini juga diharapkan 

memberikan konstribusi sebagai tambahan ilmu terhadap teori pengendalian 

kualitas dengan menggunakan metode statistik. 
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2. Manfaat Praktis. 

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak 

perusahaan serta masukan atau informasi bagi pihak perusahaaan yang 

diteliti,dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan untuk 

mencapai perusahaan yang lebih berkualitas. 

 


