
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan utama dari suatu perusahaan pada dasarnya adalah untuk memperoleh

laba yang optimal sesuai dengan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang.

Namun disamping itu, tuntutan konsumen yang senantiasa berubah menuntut

perusahaan agar lebih fleksibel dalam memenuhi tuntutan konsumen, yang dalam hal

ini berhubungan  langsung seberapa baiknya kualitas produk yang dihasilkan atau

bahkan lebih baik lagi. Kualitas yang terbaik diperlukan upaya perbaikan yang

berkesinambungan (continous improvement) terhadap kemampuan produk, manusia ,

proses dan lingkungan.

Kualitas produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan ditentukan

berdasarkan ukuran-ukuran dan karekteristik tertentu. Suatu produk dikatakan

berkualitas baik apabila dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen atau

dapat diterima oleh pelanggan sebagai batas spefikasi, dan proses yang baik yang

diberikan oleh produsen sebagai batas kontrol. Barang yang berkualitas atau

prosesnya jelek menurut produsen belum tentu ditolak oleh pelanggan, dan

sebaliknya.

Kaizen merupakan istilah dalam bahasa Jepang terhadap konsep continous

incremental improvement. Kai bearti perubahan dan zen bearti baik. Kaizen bearti

penyempurnaan yang berkesinambungan yang melibatkan setiap orang. Pendekatan

ini hanya dapat berhasil dengan baik apabila desrtai dengan usaha sumber daya

manusia yang tepat. Faktor manusia merupakan dimensi yang terpenting dalam

perbaikan kualitas dan produktivitas. Semangat kaizen yang tinggi dalam perusahaan

Jepang telah membuat mereka maju pesat dan unggul dalam kualitas. Kaizen pada

dasarnya merupakan suatu kesatuan pandangan yang komprenhensif dan terintegrasi

yang bertujuan untuk melaksanakan perbaikan secara terus-menerus.
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Manajemen dalam konteks kaizen, mempunyai dua fungsi utama yaitu

pemeliharaan dan penyempurnaan atau perbaikan. Pemeliharaan didefinisikan dengan

kegiatan untuk memelihara teknologi, sistem manajerial, standar operasional yang

ada, dan menjaga standar tersebut melalui pelatihan serta displin. Dalam fungsi

pemeliharaan, manajemen mengerjakan semua tugasnya sehingga semua orang dapat

memenuhi prosedur pengoperasian standar. Sedangkan perbaikan diartikan sebagai

kegiatan yang berkaitan dengan meningkatkan atau mnyempurnakan standar yang

ada.

CV. Multi Karya Prima merupakan salah satu perusahaan yang bergerak

dalam bidang produksi yang menghasilkan produk pagar dan parit beton. Namun

tidak hanya fokus pada produksi produk tersebut, perusahaan ini juga memproduksi

batu beton untuk dinding pagar, dinding rumah dan juga batu beton untuk tiang

pondasi rumah.

Beton sangat banyak dipakai secara luas sebagai bahan bangunan

dibandingkan dengan bahan lainnya. Beton dibuat dengan campuran dari semen, air

dan agregat dengan perbandingan tertentu. Campuran tersebut jika dituang dalam

cetakan kemudian dibiarkan maka akan mengeras secara batuan. Pengerasan tersebut

dapat terjadi karena adanya reaksi kimia antara air dan semen yang berlangsung

selama waktu yang panjang, dan akibatnya campuran tersebut selalu bertambah keras

sesuai dengan umurnya.

Setelah batu bata dan beton, saat ini perkembangan dinding untuk proyek

konstruksi sudah sampai pada penggunaan panel. Dinding panel yang menggunakan

aplikasi teknologi yang canggih membuat para kontraktor banyak menggunakannya

untuk konstruksi bangunan tinggi. Perkembangan dinding panel baik di dunia

maupun di Indonesia ditandai dengan beredarnya beraneka ragam produk dinding

panel, baik berupa dinding pracetak yang melalui fabrikasi atau cast in situ dengan

beton sebagai material utama.

CV. Multi Karya Prima menghasilkan dua jenis produk beton yaitu tiang

panel dan parit beton. Hasil produk cacat yang terjadi pada kedua jenis produk

disajikan pada tabel 1.1 sebagai berikut :
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Tabel 1.1 Data Cacat Produk Panel Dan Parit Beton

No
Jenis

produk
Jenis cacat

Jumlah
cacat bulan
Desember

Jumlah
cacat
bulan

Januari

Jumlah
produksi

bulan
Desember

Jumlah
produksi

bulan
Januari

Rata-rata
tingkat

kecacatan
per hari (%)

1
Tiang
panel

Patah 139 293
6524 6197 5.95 %Sumbing 160 49

Retak 64 76

2
Parit
beton

Patah 20 14
795 879 4.1 %Sumbing 12 10

Retak 5 8
(Sumber : CV. Multi Karya Prima)

Gambar 1.1 Grafik Kecacatan Produk (Sumber : CV. Multi Karya Prima)

Tabel 1.1 terlihat bahwa banyaknya jumlah kedua produk yang cacat terjadi

pada periode tersebut. Dalam grafik menunjukkan bahwa produksi pada produk panel

lebih tinggi daripada produk parit beton, ini disebabkan karena permintaan akan panel

lebih tinggi.
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Adapun standarisasi tingkat kecacatan yang di tetapkan oleh perusahaan itu

sendiri adalah 3% dari semua total produksi perharinya. Dari hasil data yang

diperoleh dapat dilihat bahwa tingkat kecacatan melebihi dari standar dari perusahaan

tersebut yaitu pada produk panel sebesar 5,95 % per harinya dan parit beton sebesar

4,1 % per harinya. Jika hal ini dapat diatasi maka untuk kedepannya perusahaan dapat

memberikan tanggapan atau keputusan-keputusan yang mengarahkan pekerjaanya

untuk masa yang akan datang menjadi lebih baik.

Pada proses produksi beton di CV. Multi Karya Prima terdapat banyak

penyimpangan dalam pergerjaannya, sehingga berdampak pada penurunan kualitas

pada beton. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan yang merugikan perusahaan itu

sendiri baik dari produksi sampai ke pemasaran ke konsumen. Dari hasil pengamatan

di lapangan, peneliti menemukan bahwa sering kali terjadinya permasalahan dalam

pengerjaan pembuatan  beton yang dihasilkan. Berikut adalah permasalahan yang

ditemukan :

Tabel 1.2 Pemasalahan Pengerjaan Pembuatan Beton

NO Permasalahan

1 Cetakan Terdapat sampah atau kotoran pada cetakan yang
akan diisi

2 Pencampuran Beton diaduk secara tidak seksama sebelum
dituangkan

3 Struktur beton Banyaknya terjadi kesimpangan ukuran pada beton

4 Penjemuran Peletakan beton tidak secara beraturan sehingga
beton tidak mengeras sesuai dengan umurnya

5 QC (Quality Control) Pengontrolan atau pengawasan pelaksanaan kurang
maksimal

(Sumber : CV. Multi Karya Prima)

Setelah melihat masalah yang di hadapi oleh perusahaan maka dengan ini

peneliti ingin melakukan penelitian pada CV. Multi Karya Prima khususnya di lantai

produksi pembuatan batu beton pembuatan panel. Penulis bermaksud untuk

melakukan penelitian mengenai pengendalian kualitas.
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Mengacu pada metode Seventools kendali sebagai alat untuk mengontrol

produk cacat dan 5- S Kaizen (Seiri = Ringkas, Seiton = Rapi, Seiso = Resik, Seiketsu

= Pelihara dan Shitsuke = Disiplin) sebagai perbaikan sistem kerja yang

berkesinambungan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis dalam

penelitian ini mengambil judul “PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK

BETON DENGAN PENDEKATAN 5 S DI CV. MULTI KARYA PRIMA ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan suatu

permasalahan yang terjadi di CV Multi Karya Prima

1. Faktor – faktor apa yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau cacat pada

produk?

2. Bagaimana tindakan perbaikan kualitas produk pada pembuatan panel beton?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kualitas produk yang

dihasilkan.

2. Menentukan tindakan perbaikan pada pembuatan panel beton.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pengetahuan tentang bagaimana pengendalian kualitas

menggunakan alat bantu statistik yang bermanfaat untuk mengendalikan

tingkat kerusakan produk.

2. Memberikan manfaat bagi pihak manajemen CV. Multi Karya Prima sebagai

bahan masukan yang berguna terutama dalam menentukan strategi

pengendalian kualitas yang dilakukan oleh perusahaan di masa akan datang

sebgai upaya peningkatan kualitas produksi.
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3. Memberikan pengetahuan tentang pendekatan serta usulan kondisi kerja

dengan menerapkan konsep 5-S untuk meningkatkan kualitas kinerja para

pekerja CV. Multi Karya Prima.

1.5 Batasan Masalah

Agar permasalahan tidak terlalu luas ruang lingkupnya, maka yang menjadi

batasan masalah yaitu:

1. Penelitian hanya dilakukan pada produksi panel pada pagar  beton karna

tingkat kecacatan lebih tinggi yaitu 5,95%.

2. Pengamatan yang di lakukan terbatas pada proses pembuatan panel dari mulai

bahan baku sampai di hasilkannya produk jadi.

3. Biaya pengendalian kualitas tidak akan dibahas lebih lanjut untuk

menghindari perluasan masalah yang lebih jauh.

4. Penelitian tidak melakukan uji bahan terhadap bahan beton, standar

penggunaan  bahan diasumsikan normal.

1.6 Posisi Penelitian

Penelitian mengenai pengendalian kualitas telah banyak dilakukan

sebelumnya. Baik penelitian yang dilakukan oleh ahli-ahlinya maupun penelitian-

penelitian yang dilakukan untuk keperluan tugas akhir. Agar dalam penelitian ini

tidak terjadi penyimpangan dan penyalinan maka perlu ditampilkan posisi penelitian,

berikut adalah tampilan posisi penelitian.
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Tabel 1.3 Posisi Penelitian Tugas Akhir

Nama Judul Tahun Tujuan Metode Lokasi
Herdiyan
Ferdiansyah

Usulan Rencana
Perbaikan
Kualitas Produk
Penyangga
Duduk Jok
Sepeda Motor
Dengan
Pendekatan
Kaizen

2007 1. Menganalisa
penyebab terjadinya
masalah kualitas
pada proses
produksi.

2. Membuat rencana
perbaikan melalui
pendekatan kaizen

Pareto dan
Diagram
Sebab Akibat

Kaizen

Jakarta

Muhammad
Nur Ilham

Analisis
Pengendalian
Kualitas Produk
Dengan
Menggunakan
SPC Pada PT.
Bosowa Media
Grafika

2012 1. Untuk menganalsis
bagaimana
pelaksanaan
pengendalian
kualitas pada PT.
bosowa media
grafika dalam
upaya menekan
jumlah produk
cacat

2. Mengentifikasi
faktor – faktor apa
saja yang
menyebabkan
kerusakan pada
produk yang
diproduksi oleh
PT. bososwa
media grafika

Seven tools Makasar

Ilham
Takbiran

Analisa Dan
Pengendalian
Produk Cacat
Dengan
Pendekatan 5 S

2014 1. Mengetahui
faktor-faktor yang
mempengaruhi
tingkat kualitas
produk yang
dihasilkan.

2. Memberikan
rencana tindakan
perbaikan pada
pembuatan panel
beton.

Seven Tools
Dan Kaizen

Pekanbaru
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1.7 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang dijadikan acuan dalam pembuatan laporan

penelitian ini yaitu tentang pengukuran produktivitas kinerja pekerja pada CV. Multi

Karya Prima dapat dilihat sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat dari penelitian, posisi penelitian, batasan masalah dan

sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Menguraikan teori dasar serta prinsip dasar yang digunakan untuk

membahas masalah ini yang berkaitan erat dengan kegiatan penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan secara garis besar tentang langkah-langkah yang dilakukan

dalam suatu penelitian.

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Pengumpulan data berdasarkan rekapitulasi data-data yang di ambil dari

pengamatan yang dilakukan pada CV. Multi Karya Prima, setelah itu

melakukan pengolahan sesuai tujuan yang telah dibuat sebelumya.

BAB V ANALISA

Menganalisa semua yang telah diolah pada bab IV yaitu rekapitulasi data-

data dari pengamatan yang dilakukan pada CV. Multi Karya Prima dan

analisa penggunaan metode kaizen dan seven tools

BAB VI PENUTUP

Menguraikan secara singkat mengenai kesimpulan dan saran dari

pelaksanaan penelitian dan penulisan laporan.


