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1.1- Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi ini persaingan semakin tajam. Penrsahaan-perusatnan

]'ang dulu bersaing pada tingkat lokat regional atau nasional sekarang harus

bersaing deogan perusalraan-penrsahaan dari selunrh penjuru dunia. Datam kondisi

seperti ini, segala bentuk proteksi yang bersifat mengharnhat meftanisme ket'a pasar

bebas -vang dilandasi persaingan bisnis mumi akan teningliir. Ilanya perusahaan

yang murghasilkan baran$asa yang bedrualitas dunia yang dapat bersaing dalam

pasar global.

Untuk menghasilkan barangljasa yarg b€rkualitas tinggi dsngan harga yang

wajar dan bsr$aing; psrusahtan harus mampu msl,akukan tiap pekerjaan dengan

lcbih baik yaitu melalui pengendalian kualitas produk. Pengendaliur kualitas

ditakrrltan pada ssparyang proscs produksi yaitu mulai dari pembclian bahan bak:u

sampai me'njadi barang jadi. Tujuan dari pengen&lian kualiAs scpanjang proses

produksi yaitu wnrk mengetatrui pelryimpangan-penyimpangan yang mrmglin

terjadi selama proses pfodt*si lalu dicari slmber-srmtber penyebabnya serta

pemecahan terbaik yang perlu dilakukan sehingga kualitas pfoduk tetap terjamin

dan tidak ada produk cacat yang akan menimbulkan biaya tambahan bagi produsen.

Pada PT.krdosubur Lancar Plas pengendatian terhadap Lualitas produk

hanya dilakukan pada aklrir proses produksi' yainr dengan melakukan pcngontrolan
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terhadap kualitas prodl* pada saat benrya produk jadi, sehingga jika terjadi produk

cacat tidak dapat dilalukan langlah-langlah perbaikan pada saat awal timbuhya

penyimpangan terhadap standa lcuahlas yang telah ditctapkan tersebut

Disarnping itu dalam hal penge'ndalian terhadap bia,va kualitas, PT.

Indosubur l:ncar Plas mema$*kan biaya kualitas ke dalam pengelompokkan biaya

produksi schingga besar kecihya biaya *ualitas yang tclah dikefuarkan oleh badan

usaha tidak dapat dikendalikan. Pengan&lian hanya dilakukan terhadap total biaya

produlsi secara kes€lunrlun dimana terdapat biaya kualitas didalamnya.

Statistical Process Control dapat di$makan selegei alat bantu mtuk

mengendalikan biaya lcralitas produk Tujuan dari Stafistical Process Control'mi

adalah untuk mengetahui dengan cepat tentang sebab-sebab ter&€a dari

pe,nyimpangan yang t€rjadl sehinga dapat diambil suatu tindakan pencegahan dan

perbaikan sebelum memproduksi lebih banyak lagi produk yang tidak mcmenuhi

standar [-ualitas.

Dampak positif dai pengendalian biaya kualitas pada bisnis yaifu

peilrurim biaya produlsi dan penfugl.atan laba. Penunman biaya produlsi dapat

terjadi karena pengendalian lualitas dilakukan dengan benar, 1'aitu dengan cara

mencari akar penyebab kerusakan produh dan mengeliminasi kerusakan produk

tersebut. Dengan pengendalian kualitas yang benaq maka jumlah ftroduk cacat bisa

diminimalkan sehingga biaya yang dikeluarkan untuk pengerjaan ulang (rework)

dan biaya scrap (poduk cacat yang tidak dapat diperbaiki) bisa berkurang. Dengart

berkrrrangnya biaya rework dan biaya scrap maka biaya prodr*si per unit akan
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turrur dan harya produk menjadi lebih bcrsaing sehingga psrmintaan pasa akan

m€ningkat yang meiryebabkan naiknya pendapata dan akhirnya akan

meningkatkan prof t penxahaaur-

Dalam situasi bisnis yang makin ketat ini, maka perusahaan beru.saha

meningkatkan laba melalui p€dngkatan penjualan atas produk beltTalitas tinggi

dengan harga jual yang kompetitif.

1.2. Perumusan Masalah

Bapimana Statistical Pruess Control dapat digunakan sebagai alat bantu

y'ang efektif mtuli mengendalikan biayz kualitas sehingga jumlatr produh cacat

dapat ditekan" biaya kualitas dapat dimininalkan dan pro/Ft dapat ditingka*an ?.

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk meirgctahui ̂ Sarliaccl Process contol dapat digunakan scbagai

alat bantu yang cfeldf rmtuli mengcndalikan biaya Ltalitas sehingga jumlah

produk cacat dapat ditekan, biaya kualitas dapat diminimalkan dn profit &pat

ditingkatkan.

1.4. \rtanfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

Mendapatkan masukan mengenai Statistical Process Control yang

dapat digmakan sebagai alat bantu rurtuk mengendalikan biaya

kualitas sehinggajumlah produk cacat dapat ditekaq biaya kualitas dapat

diminimalkan dn pro/it dapat ditingfutkan.
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2. Bag Penulis

- Dapat mengetahui masatah-masalah nyata yar€ ada dalam perusahaan

dan menerapkan mata kuliah yang sclama ini diterima di bangku kuliah

untuk mernecat*an pemusalalun dalam praktek sehari-hari.

- Untuk melengkapi salah satu persyaratan penyelesaian studi di Fakultas

Ekonomi Univenitas \l'idva Mandala Surabava.

3. Bag Pembaca

Sebagai tambatran referensi bagi pernbaca yang akan mengadakan

penelitian ssrupa atau lebih lanjut.

1.5. Sistematika Slcipsi

Bab I Pendahuluan

Duraikan mengenai lalar belakang masalatr, perumusan masalatr, tujuan

penelitian manfaat penelitian dan sistematika slsipsi.

tsab tr Tinjauan Pustaka

Dkemukakan meogFnai penelitian terdatrulu dan landasan teori yang

berhubungan dengan permasalahan yang adadalamperusatnan -vaitu

t€ntang kualitas, pengendalian kualitas, biaya kualitas, statistical process

control, dan ukuran profilablitas.

Bab Itr N{etode Penelitian

Dikemukalian mengenai desain penelitian, j"nis dan sumber data, metode

data, teknik pengambilan dat+ dan teknis analisis data.



Bab r\/ Analisis dan PErnbahasan

Dkemultakan mengenai garabaran umum penrsahaarq data perusahaarq

analisis data dan pernbahasan.

Bab V Simpulan dan Saran

Berisi simpulan dari penelitian yang Arlakukan pada PT. Indosubur I:ncar

Plas sefia saxan-saran pemecahan masalah dan perbaikan yang mmgfiin

berguna bagi perusahaan yang bersangkutan.




