
1.I Latar llclakang 

BAB I 

PENDAIIULUAN 

Pcngcndalian kualitas merupakan suatu kegintan yang sangat perlu 

dilakukan oleh setinp kegiatan produksi. Iial ini disebabkan k:Jrena produk yang 

mempunyai ketahanan, kesesuaian, dan umur pakai yang Icbih baik akan lI1emberi 

keutungan baik produsen maupun konsumen. Kualitas produk yang baik 

merupakan salah satu eara untuk mencapai kepuasan konslimen, kepu:Isan 

tersebllt mendorong konsumen untuk setia terhadap produk yang dihasilkan 

perusahaan. Jika perusahaan tetap mempertahankan kualitas prodllknya yang baik, 

maka perusahaan tersebut akan mempunyai nilai Ichih didalalll pcrsaingan. 

Dengan kata lain, pcrusahaan dapat tclap bertahan bahkan bcrkcmbang dalalll 

pcrsaingan yang ketal. 

Beberapa pcrusahaan yang sudah mcnerapkan sistim pcngendalian Illutu 

kadang-kadang hanya mcmonitor kualilas produk hanya dari grafik spesilikasinya 

saja, jika proses sudah berada dalam batas spesifikasi yang diharapkan Illaka 

dianggap kualitas dari produk yang dihasilkan sudah sesuai dengan keinginan 

konsull1en. 

P.T. "X" Il1crupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang ()t()ll1()tif~ 

perusahaan terscbut memproduksi bcrbagai tipc kampas rem d:1I1 kaillpas kopiing. 

Olch karena it~ permasalahan produksi yang dihadapi tidak scdikit. pcnnasa l:ill:1I1 

yang sering lerjadi pada produksi dari kampas rem Mitsubishi FE-120 PS Fmlll 

dan Rear. P.T "X" sebclumnya telah menentukan spesifikasi lIkllran dil11cnsi 

kampas rem, khususnya pada tebal kampas rem. 

Untuk mendapatkan hasil produksi yang berkualitas dan kClIntungan yang 

scharusnyn bisa didapnt, mnka kapnbilitas proses yang dimiliki saat ini h:Jrus 

diketnhui dan cara meningkalkan kapabililas proscsnya. I'cngukuran indcks 

kapabililas proses merupakan sebuah angka yang digunakan unluk mcngukur 

kapabililas proses dalam mcmenuhi batas-batas spesilikasi kualitas. Dilwrapkan 

analisa indcks kapabilitas proses ini merupakan langkah awnl untuk Illcnebn 

kcmgian yang tcrjadi dcngan Illcngctahui kapabilitas prosesnya 



1.2.l'crumusanMasalah 

Permasalahan yang akan diangkat dalam penelilian lugas akhir ini adalah 

bagaimana kapabilitas proses tebal kampas rem pada prodllksi pembuatan proollk 

kampas rem di P.T "X", sehingga menghasilkan produk yang berkllalitas. 

1.3. Tujulln l'cllclitian 

Tujllan dari penelitian ini adalah upaya perbaikan kapabilitas proses pada 

ketebalan kampas rem yang dimiliki P.T "X" . 

1.4. Batasan l\lasalah 

Penelitian ini hanya melakukan : 

Pengukuran kapabililas pada proses kctcbalan kampas rem, ketehalan dipengaruhi 

oleh proses cool press,hot press,oven dan slab. 

1.5. Sistcmatik:i Pcnulislin 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari : 

I. I3ab I : Pendahuluan 

I3ab ini berisi mengenai latar belakafig perlllasalahan, perumllsan 

masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan sistematika penlliisan. 

2. I3ab II : Landasan Teori 

I3ab ini menjabarkan arti indeks kapabilitas proscs, tlljllan, diagram 

pareto, diagram scbab-akibat dan pcrhitungan ep & Cpk. 

3. (Jab III : Mctodologi Pcnciilian 

I3ab ini Illcnjclaskan langkah-Iangkah pcnelitian yang dilakllkan duri 

awal sampai akhir. 

4. I3ab IV: Pcngumpulan dan pcngolahan data 

I3ab ini berisi pengumpulan data dan analisa yang dipcrlukan ulJtllk 

pcnclitian scrta pcmeeahan pennasalahannya. 

5. (Jab V : Kesimpulan dan saran 

Pada bab ini (Ibn disimpulkan hasil pelllecahan Illasalah dan saran

saran pcrbaikan yang sekiranya dapat bcrguna bagi pcrllsailaan. 


