
1.1. Latar Belakang 

BABI 

PENDAHULljAN 

Pengendaiian kualitas merupakan suatu kegiatan yang sangat periu 

dilakukan oleh setiap h:giatan produksi Hal ini disebabkan karena produk yang 

mempunyai kualitas yang baik akan mempunyai ketahanan, kesesuaian, dan umur 

pakai yang lebih baik Kuaiitas produk yang baik merupakan salah satu cara untuk 

rneneapaJ kepuasan konsumen, kepuasan tcrsebut akan mendorong konsumen 

untuk setia terhadap produk perusahaan Jika perusahaan tetap mempertahankan 

kualitas produknya yang baik, maka perusahaan tersebut akan mempunyai nila! 

iebih di dalam persaingan. Dengan kata lain, perusahaan dapat tetap bertahan 

bahkan berkembang dalam persaingan yang ketal. 

PT. "XYZ" merupakan mdustri yang memproduksl berbagai maeam 

produk panel Teflon, dengan produksi rata-rata tiap minggu berkisar antara 

150000 buah panei. PT. "XYT- telah melakukan pengukuran variabel pada 

ketebalan pelapisan panei pada bagian luar maupun bagian dalam. Namun setiap 

data yang didapat tidak dioiah iebih ianjut untuk meningkatkan kemampuan 

proses. Setiap data yang terkumpui hanya digunakan untuk penelusuran sumber 

permasalahanjika terjadi penyimpangan proses produksi. 

Untuk mendapatkan keuntungan yang seharusnya bisa didapat, maka 

kemampuan proses yang dimiiiki saat ini hams diketahui dan eara meningkatkan 

kemampllan prosesnya. Indeks kemampuan proses merupakan sebllah angka yang 

djgunakan untuk mengukur kemampuan proses daiam memenuhi batas-batas 

spesifikasi kllalitas. Diharapkan anaiisa indeks kemampuan proses ini merupakan 

iangkah awal bagl perusahaan untuk dapat menekan kerugian yang terjadi dengan 

mengetahui kemampuan prosesnya. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Masalah-masalah yang akan dihadapi adalah bagaimana kemampuan proses yang 

dimiliki PT "XY7" dalam memenuhi spcsifikasi produk. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Untllk lebih mempefjelas arah dan maksud dar! penelitian 1111, l11aka tujuan dan 

penelitian ini adalah menennlkan kemampuan proses yang dimiliki PT. "XYZ". 

1.4. Batasan masalah 

Penelitian ini hanya meiakukan : 

1. Pengukuran kemampuan proses lmtuk ketebalan pelapisan panei te/7on. 

2. Pengukllran kemampuan proses secara univariaTe. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penuiisan skripsi ini terdiri dari : 

1. Bab I : Pendahuluan 

Bab ini berisi mengenai latar belakang pennasalahan, perumusan 

masalall, tujuan penelitian, batasan masalall, dan sistemauka penulisan. 

2. Bah II : Landasan leOti 

Bab ini menjabarkan teori-tcori yang mendukung pcnclitian. 

3. Bab 1II : Metodologi Penelitian 

Bab im menjelaskan iangkah-langkah penelitian yang dilakukan dari 

awal sampai akhir. 

4. Bab lV : Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Bah ini bcrisi data-data yang diperlukan unmk penelitian dan cara atau 

metode pengolahannya. 

5. Bab V : Anahsa dem Intepretasi Data 

Bab ini merupakan anahsa kemampuan proses dari data-data pe1apisan 

panCl teflon yang telah dlkumpulkan dan diolah pada bab sebelunmya. 



6. Bab VI: Penutup 

Bab im bellsi kesimpulan datl peneliiian yatlg telah dilakukan di PT. 

"XYZ". 
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