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BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia usaha yang terjadi pada saat ini bukan hanya ber

orientasi kepada seberapa tinggi tingkat produktifitas dari usaha tersebut

melainkan lebih fokus kepada kualitas dari produk yang dihasilkan. Kualitas

adalah karakteristik yang melekat pada suatu produk. Produk yang berkualitas

akan mampu memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Untuk itu pihak

produsen harus bisa memenuhinya agar bisa mengikuti persaingan yang ada.

Kualitas menjadi sangat penting dalam memilih produk di samping faktor

harga yang bersaing. Perbaikan dan peningkatan kualitas produk dilakukan

dengan harapan tercapainya tingkat cacat produk mendekati zero defect.

Perbaikan kualitas dan perbaikan proses terhadap sistem produksi secara

menyeluruh harus dilakukan jika perusahaan ingin menghasilkan produk yang

berkualitas baik. Suatu perusahaan dikatakan berkualitas bila perusahaan tersebut

mempunyai sistem produksi yang baik dengan proses terkendali. Melalui

pengendalian kualitas (quality control) diharapkan bahwa perusahaan dapat

meningkatkan efektifitas pengendalian dalam mencegah terjadinya produk cacat

(defect prevention), sehingga dapat menekan terjadinya pemborosan dari segi

material maupun tenaga kerja yang akhirnya dapat meningkatkan produktifitas

(Ahmad Muhaimin, 2012).

Kualitas merupakan kendaraan bagi suatu produk, untuk itu diperlukan

beberapa alat untuk pengendalian kualitas. Untuk membantu proses pengendalian

kualitas yang ada, maka dibutuhkan beberapa tools yang bisa membantu didalam

pemecahan masalah yang diteliti. Pada penelitian ini alat bantu yang digunakan

adalah 7 quality control tools (Q7Tools) dan new 7 quality control tools

(newQ7Tools).

Q7 Tools merupakan alat bantu dalam pengolahan data untuk peningkatan

kualitas. Yang terdiri dari: Diaram Pareto, Histogram, Fishbone Diagram,

Scatter Diagram, Control Chart, Check Sheet dan Flow Chart. New Q7 Tools
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merupakan alat bantu dalam memetakan masalah secara terstruktur, guna

membantu kelancaran komunikasi pada tim kerja dan untuk pengambilan

keputusan. Yang terdiri dari: Affinity Diagram, Interrelationship diagram, Tree

Diagram, Matrix Diagram, Matrix Data Analysis, Arrow Diagram dan PDPC

(Proses Decisius Program Chart) (http://docstock.com).

Dari data produksi selama 10 bulan (Januari-Oktober 2013), maka

didapatkan adanya kecacatan yang terjadi selama proses produksi. Untuk lebih

jelas dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel I.1 Tabel Laporan Produksi Harian Tribun Pekanbaru Bulan Januari-
Oktober 2013

(Eksemplar)

BULAN
JUMLAH

PRODUKSI

JENIS KERUSAKAN
TOTAL
WASTE

RATA-
RATA

WASTE
WARNA
TIDAK
JELAS

TULISAN
TIDAK
JELAS

CETAKAN
KOTOR

Januari 1.874.753 3.004 593 21.135 24.732 798
Februari 1.865.435 3.411 521 21.539 25.471 910
Maret 1.785.558 3.232 473 20.675 24.380 786
April 1.954.235 2.778 542 23.132 26.452 882
Mei 1.854.396 3.487 507 20.868 24.862 802
Juni 1.877.305 3.315 533 21.873 25.721 857
Juli 1.798.754 3.510 540 21.430 25.480 822

Agustus 1.643.331 2.963 416 18.586 21.965 814
September 1.879.541 3.286 528 21.631 25.445 848
Oktober 1.951.423 3.552 563 22.389 26.504 856
TOTAL 18.484.731 32.538 5.216 213.258 251.012 8.375

RATA-RATA 1.848.473 - - - 25.101 838
%

KERUSAKAN
- 13% 2% 85% - -

Sumber : Data Produksi Harian Tribun Pekanbaru Januari-Oktober 2013

Dari tabel di atas diketahui rata-rata jumlah produksi perbulan adalah

1.848.473 eksemplar dengan rata-rata jumlah produk cacat perbulan sebesar

25.101 eksemplar dengan rata-rata kecacatan sebesar 838 eksemplar/edisi.

Sedangkan standar kecacatan yang ditetapkan perusahaan adalah 800

eksemplar/edisi (Sumber: Harian Tribun Pekanbaru, 2013).

Berdasarkan data diatas maka bisa dibuat diagram pareto untuk melihat

persentase tingkat kecacatan tertingi dari jenis-jenis cacat yang ada.
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Gambar 1.1 Diagram Pareto Kecacatan Produksi Harian Tribun Pekanbaru Bulan

Januari-Oktober 2013

Berdasarkan Diagram Pareto di atas maka dapat diketahui jenis cacat

produk yang paling banyak terjadi adalah cetakan kotor dengan persentase sebesar

85%, dan telah mencukupi ketentuan dari Diagram Pareto. Maka jenis cacat ini

akan menjadi prioritas utama untuk dilakukan perbaikan kualitas produksi harian

Tribun Pekanbaru.
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I.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana

peningkatan kualitas produksi harian Tribun Pekanbaru menggunakan Q7 tools

dan new Q7 tools di PT Riau Media Grafika?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan juga rumusan masalah yang telah

dijelaskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui penyebab dari ketidaksesuaian kualitas produksi harian tribun

pekanbaru.

2. Memberikan usulan perbaikan kualitas produksi harian tribun pekanbaru

kepada perusahaan.

I.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1. Bagi penulis, lebih mamahami ilmu-ilmu mengenai teori pengendalian

kualitas, alat-alat pengendalian kualitas dan mampu mengaplikasikannya ke

dunia kerja yang ada dilapangan.

2. Bagi perusahaan :

a. Mengetahui penyebab dari permasalahan kualitas produk

b. Memberikan solusi perbaikan yang tepat untuk menghadapi masalah yang

sedang terjadi

c. Meningkatkan kualitas produk dan meningkatkan keuntungan bagi

perusahaan

I.4 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Data produksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data produksi dari

bulan Januari – Oktober 2013

2. Tidak melakukan perhitungan biaya dalam penelitian ini
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1.6 Sistematika Penulisan Laporan

Adapun sistematika penulisan laporan tugas akhir ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan

manfaat yang berkenaan dengan peningkatan kualitas produk.

BAB II LANDASAN TEORI

Mencakup semua teori serta prinsip yang mendukung untuk penulisan

laporan tugas akhir pada saat melakuan penelitian dilapangan.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Mencakup semua teori serta prinsip yang mendukung untuk penulisan

laporan tugas akhir pada saat melakuan penelitian dilapangan.

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Data diperoleh dari hasil survey pada PT Riau Media Grafika (Tribun

Pekanbaru), kemudian data yang ada diolah dengan menggunakan rumus-

rumus dan metode-metode yang ada.

BAB V ANALISA

Berisikan analisa-analisa tentang hasil dari penelitian dan pengolahan data

yang dilakukan berdasarkan data yang ada.

BAB VI PENUTUP

Rangkuman dari proses pengumpulan dan pengolahan data. Serta  saran

yang dikemukakan berdasarkan hasil pengolahan dan analisa data.


