
ABSTRAK SKRIPSI

sebagian badan usatra menempatkan kualitas sebagai salah satu
senjata unnrk memenangkan persaingan yang sangat ketat dewasa ini.
Kualitas produk ikut meneirtukan bagi keberhasilan suatu badan usahq
karena kualitas merupakan faktor dasar yang mempenganrhi pilihan
konsumen untuk memboli suatu produk. Konsumen umumnya
menginginl€n produk yang berkuatitas baik dan harga yang b€rsaing.

Banyalarya produk yang cacat dari hasil prose$ produksi harus
ditekan seminimal mrmgkin agar tidak melebihi standar produk cacat
yang telah ditentukan badan usaha tersebut. untuk mempermudah
mencari bagan proses produksi manakah yang maniliki persentase
cacat terbesar dapat dibantu dengan podo Chet darl pe,ngujian
hipotesis proporsi produk cacat yang dilakukan pada proses prJA*si
yang mempunyai cacat terbesar.

Pengujian secara statistik akan membantu untrrk mengetahui
besamya proporsi produk cacat yang diperoleh dari sampel. Sampel
tenebut kemudian dibandingkan dengan proporsi produk caoat standar
yang telah ditetapkan badan usaha. Analisis proses paoduksi dilakukan
terus sampai didapatkan hasil yang optimaf yaitu tidak melebihi standar
cacat yang telah ditentukan oleh badan usaha sebelumnya.

Untuk melaksanakan peargujian socara statistih maka dilakukan
dengan melaksanakan studi pendalnrluan, studi pustak4 pengumpulan
data dan pongolahan data. Data yang diolatr diperoleh dari pengamatan
langsung dan pengambilan sampel secara random di badan usatra ini,
Data tersebut adalah data p,roduk jadi yang cacat. pengambilan sampel
dilalcanakan selama dua bularU sesuai dengan pertimbangan bah-wa
hasil yang optimal akan didapatkan.

Hasil pengolahan data dan pengujian statistik memberikan
konklusi batrwa badan usaha memang memperhatikan masalah kualitas
ptrodulq sebab produk badan usaha ini diekspor ko manca negarq maka
selalu dituntut untuk selalu menyiapkan produk yang borkualitas agar
dapat bersaing di pasaran internasional. Untuk itu badan usatra penting
untuk msmiliki informasi mengenai bagian prosos produksi mana yang
menjadi penyebab cacat terbesar produk jadi di badan usaha ini



s€hingga bisa diambil tindakan yanC dianggap porlu untukmenanggulangi masalah yang ada.
Dharapkan hasil pengolahan data akan dapat digunakan untukmemberikan masukan yang bermanfaat b4gi Ladan- *"f," OA"_mongambil keputusan manajomen yang cepat-dan tepat di *r"u-yJrg

akan datang.
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