
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu perusahaan tidak lepas dari konsumen serta produk yang

dihasilkannya. Konsumen tentunya berharap bahwa barang yang dibelinya akan

dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya sehingga konsumen berharap

bahwa produk tersebut memiliki kondisi yang baik serta terjamin. Oleh karena itu

perusahaan harus melihat serta menjaga agar kualitas produk yang dihasilkan

terjamin serta diterima oleh konsumen serta dapat bersaing di pasar. Kemampuan

perusahaan menghasilkan produk barang atau jasa yang bermutu tinggi

merupakan kunci bagi posisi persaingan dan prospek keberhasilan jangka

panjangnya. Pengendalian kualitas yang dilaksanakan dengan baik akan

memberikan dampak terhadap mutu produk yang dihasilkan oleh perusahaan.

Kualitas produk yang baik dihasilkan dari pengendalian kualitas yang baik

pula. Maka banyak perusahaan yang menggunakan metode tertentu untuk

menghasilkan suatu produk dengan kualitas yang baik. Untuk itulah pengendalian

kualitas dibutuhkan untuk menjaga agar produk yang dihasilkan sesuai dengan

standar kualitas yang berlaku. Standar kualitas yang dimaksud adalah bahan baku,

proses produksi, dan produk jadi. Oleh karenanya, kegiatan pengendalian kualitas

tersebut dapat dilakukan mulai dari bahan baku, selama proses produksi

berlangsung sampai pada produk akhir dan disesuaikan dengan standar yang

ditetapkan.

PT. Sinar Unggul Nusantara adalah suatu perusahaan swasta nasional yang

bergerak dibidang manufaktur yang berdiri pada tahun 2005, sesuai dengan Akte

pendirian perusahaan dan mendapat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari

pemerintah Kabupaten Kampar tanggal 9 Agustus 2005. Perusahaan ini terletak di

jl. Pasir putih, Kabupaten Kampar. PT. Sinar Unggul Nusantara memproduksi

produk setengah jadi yaitu berupa lembaran karton, dengan bahan baku utamanya

adalah karton bekas, jadi prinsipnya mendaur ulang karton bekas menjadi

lembaran karton yang siap diolah kembali. PT. Sinar Unggul Nusantara memiliki
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10 stasiun yang sangat berpengaruh terhadap proses produksi dan tentunya

terhadap kualitas produknya, stasiun tersebut antara lain adalah stasiun

pembuburan karton, stasiun penyaringan pasir, stasiun penyaringan Logam,

stasiun penyaringan plastik, stasiun pencampuran bahan kimia, stasiun

pengepressan, stasiun dryed, pemotongan, stasiun penggulungan, dan stasiun

penimbangan. Berikut adalah foto dari hasil produk PT. Sinar Unggul Nusantara

berupa lembaran karton yang digulung.

Gambar 1.1 Lembaran karton yang telah digulung

PT. Sinar Unggul Nusantara memiliki tujuan yang sama seperti layaknya

sebuah perusahaan lainnya yaitu mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas

dari produk. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, PT. Sinar Unggul

Nusantara telah menetapkan batas toleransi kecacatannya dalam 1 hari tidak

melebihi dari 1%, artinya dari 3000 kg produksi, perusahaan hanya mentoleransi

produk gagal atau cacat hanya 30 kg dalam satu hari, namun kenyataannya yang

diperoleh dari data produksi masih banyak kecacatan produk yang melebihi dari

1%. Berikut dibawah ini adalah data jumlah produk cacat selama satu tahun

terakhir yaitu bulan Juni 2014 sampai dengan Mei 2015 :
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Tabel 1.1   Laporan produksi PT. Sinar Unggul Nusantara

Bulan Tahun
Jumlah

Produksi
(Kg)

Jumlah
Produk

Rusak (Kg)

%
Rusak

Juni 2014 90.000 1.721 1,9
Juli 2014 93.000 796 0,8

Agustus 2014 93.000 876 0,9
September 2014 90.000 1.950 2,1
Oktober 2014 93.000 2.090 2,2

November 2014 90.000 889 0,9
Desember 2014 93.000 2.190 2,3

Januari 2015 93.000 2.210 2,3
Februari 2015 84.000 1.900 2,2

Maret 2015 93.000 1.981 2,1
April 2015 90.000 890 0,9
Mei 2015 93.000 2.082 2,2

Sumber : PT. Sinar Unggul Nusantara (2015)

PT. Sinar Unggul Nusantara tetap saja menemukan produk cacat yang

melewati batas toleransi yang telah ditetapkan oleh perusahaan meskipun telah

dilakukan pengawasan proses produksi. Adapun katagori produk cacat yang ada

pada PT. Sinar Unggul Nusantara ada 4 jenis antara lain adalah :

1. Robek

2. Warna tidak merata

3. Permukaan karton kasar

4. Terdapat kerutan pada permukaan karton

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, PT. Sinar Unggul Nusantara

menetapkan standar kualitas produk. Adapun produk yang memenuhi standar

kualitas produk perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Warna karton harus merata bewarna coklat

2. Hasil dari produksi tidak boleh robek.

3. Permukaannya karton harus halus.

4. Tidak terdapat kerutan pada karton.

PT. Sinar Unggul Nusantara akan mengolah kembali produk cacat yang

melebihi batas toleransi perusahaan. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan

dapat diperoleh informasi bahwa dengan adanya pengolahan ulang, maka
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perusahaan akan memerlukan penambahan biaya produksi, biaya tersebut antara

lain adalah penambahan bahan tambahan, penambahan jam kerja operator atau

jam lembur serta waktu yang terbuang dalam memproses ulang produk cacat.

Akibat lain dari banyaknya produk cacat adalah tidak tercapainya target hasil

produksi perusahaan secara keseluruhan dengan baik. Berdasarkan observasi yang

telah dilakukan diperoleh informasi bahwa Target hasil produksi perusahaan

dalam 8 jam kerja adalah 3000 kg, sementara dari data produksi pada bulan Mei

jika dirata-ratakan perharinya hanya mencapai 2910, data tersebut dapat dilihat

pada (Lampiran). Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan diperoleh

informasi bahwa harga dari produk karton adalah Rp.4300/kg. Artinya apabila

target produksi tidak tercapai dengan baik maka perusahaan akan mengalami

kerugian yang cukup besar.

Konsep Deming Cycle USE – PDSA merupakan salah satu metode yang dapat

digunakan untuk meningkatkan kualitas produk. Deming Cycle USE – PDSA

tersebut merupakan konsep yang melibatkan aspek manusia dan aspek teknologi

secara seimbang dimana peningkatan kualitas dilakukan secara total dan terus

menerus dalam perusahaan. Konsep tersebut memerlukan komitmen dan

kesadaran akan pentingnya peningkatan kualitas bagi kemajuan perusahaan.

Melihat permasalahan yang dihadapi oleh PT. Sinar Unggul Nusantara, maka

penulis tertarik melakukan penelitian di PT. Sinar Unggul Nusantara dengan

mengambil judul “USULAN PERBAIKAN KUALITAS PRODUK DAUR

ULANG KARTON DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP DEMING

CYCLE USE-PDSA DI PT. SINAR UNGGUL NUSANTARA.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti dapat memperoleh

rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana mengendalikan kualitas

produk secara terus menerus, agar dapat mengurangi jumlah produk cacat di

PT. Sinar Unggul Nusantara?”
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1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti adalah

sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kerusakan pada produk yang

diproduksi oleh PT. Sinar Unggul Nusantara

2. Memberikan usulan pengendalian kualitas produk guna mengurangi jumlah

produk rusak.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1. Manfaat bagi peneliti

Sebagai sarana penerapan teori-teori dan konsep ilmu pengetahuan yang

dipelajari pada bangku perkuliahan, sehingga  memberikan manfaat yang dapat

memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan.

2. Manfaat bagi Perusahaan.

Dari Hasil Penelitian ini perusahaan akan mendapatkan informasi tentang

bagaimana mengendalikan kualitas produk dengan baik dan diharapkan sebagai

bahan masukkan yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk dapat

mengurangi jumlah produk cacat.

3. Manfaat bagi pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai tambahan informasi kepada

pembaca yang ingin meneliti masalah serupa atau dapat memberikan bacaan

ilmiah kepada masyarakat.

1.5 Batasan Masalah

Agar permasalahan tidak terlalu luas ruang lingkupnya, maka penulis

membatasi masalah pada :

1. Pengolahan data dilakukan pada bulan Mei tahun 2015.

2. Tidak menghitung biaya produksi.

3. Penelitian hanya berfokus pada stasiun proses produksi.
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1.6 Posisi Penelitian

Posisi penelitian dalam laporan tugas akhir ini dapat dilihat pada tabel

sebagai berikut:

Tabel 1.2 Posisi Penelitian

Peneliti Tahun Judul
Objek

Penelitian
Tujuan

Eric
Hartono

2010

Rancangan Pengendalian
Kualitas Benang

Polyesther Menggunakan
Deming Cycle USE-

PDSA

PT. Perusahaan
Benang Samudra

Membuat Rancangan
Pengendalian Kualitas

Benang Polyesther

Hanantya
Gilang

Masterizki
2012

Implementasi Deming
Cycle Pada Perusahaan

Rokok Adi Bungsu Kota
Malang

Perusahaan Rokok
Adi Bungsu

Untuk Mengetahui
Implementasi Deming

Cycle Pada Sistem
Pengendalian Kualitas
Di Perusahaan Rokok

Okky
Arnanda

2015

Usulan Perbaikan
Kualitas Daur Ulang

Karton Dengan
Menggunakan Konsep
Deming Cycle USE-

PDSA

PT. Sinar Unggul
Nusantara

Mengidentifikasi Faktor-
Faktor penyebab
Kerusakan Dan

Memberikan Usulan
Perbaikan Kualitas

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memperjelas dalam penulisan laporan ini maka

dalam penyusanan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang bagaimana latar belakang penelitian,

rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah dan sistematika

penulisan laporan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan

pembahasan dan pemecahan masalah yang ada pada bab sebelumnya.

BAB III METODOLOGI

Pada bab ini berisi tentang rangkaian penelitian atau langkah-langkah

yang harus dilakukan dari awal sampai akhir penelitian.
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BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Pada bab ini berisi tentang pengupulan data dari perusahaan dan

pengolahan data yang diperoleh.

BAB V ANALISA

Dalam bab ini berisi tentang analisa dari pengolahan data yang

dilakukan untuk dijadikan sebagai pertimbangan atau perbaikan

prosedur kerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang diberikan kepada

perusahaan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam proses

produksi kedepannya.


