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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan industri saat ini merupakan sektor yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi dalam era masyarakat global. Kegiatan industri 

merupakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dari tiap tahunnya. Pertumbuhan penduduk saat 

ini yang semakin bertambah banyak dengan meningkatnya sektor 

permintaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan yang mendorong 

pertumbuhan di sektor bermacam-macam industri. Oleh karena itu 

perusahaan harus dapat mengembangkan usahanya dan strategi bisnisnya 

agar dapat menghadapi persaingan yang ada. 

Industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah 

menjadi bahan baku menjadi barang setengah jadi, dan barang jadi dengan 

nilai yang lebih tinggi penggunaannya. Industri pengolahan adalah suatu 

kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar 

secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi 

atau barang setengah jadi dan atau barang yang nilai sebelumnya 

berkurang menjadi barang yang lebih tinggin nilainya dan kegunaanya. 

 

 



2 

 

Kemajuan dan perkembangan teknologi diera globalisasi saat ini yang 

begitu pesat meningkatkan persaingan serta diferensiasi berbagai kualitas 

produk dan jasa yang dihasilkan oleh sektor industri. Hal ini berdampak 

pada perilaku konsumen yang semakin kritis dalam menentukan pilihan. 

Oleh karena itu produsen harus berusaha menerapkan faktor kualitas 

produk atau jasanya yang dihasilkan memiliki kualitas yang diterapkan 

oleh konsumen atau pemasoknya. 

Kualitas atau mutu produk merupakan suatu ukuran yang digunakan 

perusahaan manufaktur untuk mengukur barang atau jasa yang dihasilkan 

sesuai dengan standart yang ditetapkan perusahaan tersebut. Pentingnya 

kualitas dijelaskan dari sudut pandang manajemen operasional, yaitu 

kualitas atau mutu produk merupakan salah satu kebijakan penting dalam 

meningkatkan daya saing produk yang harus memberi kepuasan kepada 

konsumen yang melebihi atau paling tidak sama dengan kualitas produk 

yang di hasilkan oleh pesaing. Karena konsumen merupakan penilai 

kualitas dari suatu produk yang dihasilkan. Sehingga untuk mengurangi 

tingginya produk cacat yang ada terjadi karena beberapa faktor yaitu 

bahan baku, mesin, tenaga kerja diperlukan pengendalian kualitas yang 

lebih baik agar kualitas produk yang dihasilkan baik dan tingkat kecacatan 

yang dihasilkan semakin berkurang. 

Manajemen Kualitas (Quality Management) atau Manajemen Kualitas 

terpadu (Total Quality Management) adalah suatu cara untuk meningkatan 

performasi secara berkelanjutan terus-menerus (continuous performance 



3 

 

improvement) pada setiap level operasi atau proses, dalam setiap 

erafungsional dari suatu organisasi, dengan menggunakan semua sumber 

daya manusia dan dengan modal yang tersedia untuk proses (Gasperz, 

2001: 6).  

Dimensi kualitas Conformance atau kesesuaian adalah dimensi yang 

melihat kualitas produk berdasarkan desain dan operasi yang telah 

memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dari sisi bentuk, ukuran, warna, 

berat dan lain-lain sesuai dengan yang diinginkan dan apakah 

pengoperasiannya sesuai dengan standart tertentu ataukah tidak. Intinya, 

sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standart kualitas 

yang ditetapkan oleh perusahaan. 

Berdasarkan teori tersebut membuktikan bahwa kualitas memiliki 

peranan penting yang harus diperhatikan oleh setiap perusahaan juga bagi 

PT. Sumber Multiplast Utama, karena kualitas mempengaruhi konsumen 

dalam memilih produk-produk yang ada dipasaran. 

PT. Sumber Multiplast Utama yang menjadi tempat lokasi penelitian 

merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha manufaktur tali 

tambang plastik. Sumber Multiplast Utama berdiri 19 Maret 2012. Alamat 

perusahaan Jl. Raya Semarang-Demak 222 Semarang. Barang-barang hasil 

produksi sendiri dikirim ke Jakarta, Medan, Surabaya, Yogyakarta, 

Maksar, Jepara, Lampung, Pontianak, dan Ketapang ke distributor yang 

bekerja sama dengan perusahaan. Adapun Data Jumlah Produksi dan 
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Produk Cacat Tali Tambang Biru PT. Sumber Multiplast Utama Bulan Juli 

dan Agustus Tahun 2016 seperti terlihat pada tabel 1.1 sebagai berikut 

Tabel 1.1 

Data Jumlah Produksi dan Produk Cacat Tali Tambang Biru dan Tali 

Tambang Hijau 

PT. Sumber Multiplast Utama  

Bulan Juli dan Agustus Tahun 2016 (Per Minggu) 

Sumber: Data Sekunder yang diolah (2016) 

Dari data pada Tabel 1.1, produk cacat tali tambang warna biru dan 

produk cacat tali tambang warna hijau setiap bulan tidak sama, hal ini di 

karenakan PT. Sumber Multiplast Utama melakukan produksi yang 

berbeda di setiap minggu pertama dan kedua untuk produk tali tambang 

warna biru, sedangkan untuk minggu ketiga dan keempat produk tali 

tambang warna hijau. Perusahaan selama ini membatasi tingkat cacat tiap 

minggunya maksimal 5%. Namun demikan dari data bulan Juli dan 

agustus 2016 ternyata masih ada kecacatan produk melebihi standart 

maksimal 5% yang diberikan oleh perusahaan, sehingga dibutuhkan suatu 

Periode 
Jenis Produk Produk Cacat Persentase produk cacat 

Tali Biru Tali Hijau Tali Biru Tali Hijau Tali Biru Tali Hijau 

Juli 5890 6111 720 610 12% 10% 

I 3275             -    430             -    13%                -    

II 2615             -    290             -    11%                -    

III              -    3547              -    380               -    11% 

IV              -    2564              -    230               -    9% 

Agustus 9881 8702 900 1326 9% 15% 

I 4237             -    490             -    12%                -    

II 5644             -    410             -    7%                -    

III              -    3991              -    476               -    12% 

IV              -    4711              -    850               -    18% 
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metode yang dapat mengurangi jumlah produk yang cacat. Berdasarkan 

latar belakang tersebut maka peneliti mencoba untuk mengajukan cara 

yang dapat memabntu perusahaan dalam mengendalikan kualitas 

produknya dengan metode USE-PDSA untuk meminimalisasi jumlah 

produk cacat yang dihasilkan. Peneliti mengusulkan metode USE-PDSA 

karena metode ini dapat membantu perusahaan untuk mengetahui apa 

yang menjadi kebutuhan dalam peningkatan kualitas sehingga peningkatan 

kualitas yang dilakukan dapat efektif, selain itu metode ini juga mudah 

untuk dipahami. Metode ini tepat diterapkan bagi PT. Sumber Multiplast 

Utama untuk melakukan perbaikan terus-menerus (continuous 

improvement). Dikembangkan penelitian dengan judul sebagai berikut 

“RANCANGAN PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK PADA 

PT. SUMBER MULTIPLAST UTAMA SEMARANG DENGAN 

KONSEP METODE USE-PDSA”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, pokok permasalahan pada PT. 

Sumber multiplast Utama adalah: Bagaimana rancangan pengendalian 

kualitas produk pada PT. Sumber multiplast Utama Semarang dengan 

konsep metode USE-PDSA? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian untuk mengetahui rancangan pengendalian 

kualitas produk metode USE-PDSA pada PT. Sumber multiplast Utama. 
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Manfaat dari dilakukannya penelitian ini antaralain: 

1. Bagi Perusahaan 

Sebagai masukan dan bahan pertimbangan untuk 

perusahaan dengan metode dalam upaya meningkatkan hasil 

kualitas produksi perusahaan dan menekan produk cacat. 

2. Bagi pihak-pihak lain 

Sebagai referensi bagi peneliti yang hendak melakukan 

penelitian dengan topik serupa serta menambah wawasan dan 

memperkaya ilmu pengetahuan suntuk masukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


