
ABSTRAK

Dengan s€makin majunya peradaban manusia, teknologipun mengalami
per:kembangan yang luar biasa pesatnya. Hal ini mendoron! manusia 

-untuk

menjadi semakin kritis dalam segala hal, terutama sekali dalam hal cara berpikr
mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Masyarakat yang
konsumtif kini semakin selektif dalam mengkonsumsi procut atau iasa sebagai
alat untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Masyarakat saat ini tidak hanya bersifat selertifdalam hal hargq akan tetapi
mereka juga semakin kritis tertradap kualitas dari suatu produk atau jasa yang
akan mereka konsumsi. Para konsumen akan merasa puas baik dari segi psikoiogis
maupun secara phisik bila mereka dapat memperoleh produk atau jasa dengan
kualilas yang sesuai dengan yang mereka harapkan Namun mereka akan kecJwa
apabila produk atau jasa yang mereka konsumsi temyata tidak sesuai atau tidak
memenuhi syarat kualitas yang ditawarkan untuk produk atau jasa tersebut. Hal
ry lidrk hanya berpengaruh pada loyaliras konsumen terhadap produk atau jasa
dari_b4T usaha yang bersangkutan, akan taapi juga mernbawa pengaruh iagi
profitabilitas seda kelangsungan hidup badan usaha tersebut seuagai utiut a"ii
beralihnya para konsumen ke produsen lain untuk mencari produk Jengan kualitas
yang lebih baik.

Kondisi-kondisi tersebut di atas memicu kesadaran produsen untuk dapat
menghasilkan produk maupun jasa yang berkualitas, yaitu dengan cara
lenqadakan perbaikan-pobaikan secara terus-menerus dan menyeluruh terhadap
ltalitas sebagai salah satu sbategi mereka dalam menghadapi era persaingan
global ini. Pengendalian kualitas tidak lagi dilakukan hanya paoa proout.laoi saia
melainkan dilakukan jauh sebelum proses produksi tersebut oimutai. raai,
pengendalian kualilas dilakukan mulai dari pemilihan pemasok, pemilihan bahan
baku sertabatran-bahan penolongry4 per,gendalian tertradap proses produksi yang
sedang bedangsung hingga ke barangjadi.

Salah satu metode atau cara yang dapat digunakan untuk mengendalikan
fuafitas adalah dengan menggunakan metode peta Kontrol yang merupakan
bagian dari statistical Quality control. Dengan metode peta rontot, baaan usatra
akan dapat mengetahui saat-saat terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang
menyebabkan timbulnya produk rusak secara dini, sehingga uuaan- *arrn yang
bersangkutan akan dapat mengambil tindakan koreksi dengan ."gou rod
mengantisipasi arau mengambil tindakan pencegahan untuk proses p.oJuk*i yuttg

dapat mengadakan penelitian mengenai pengendalian kualitas pada
ldT u:fu Vlrne benanekutan diperlukan t"aLtu ULoapu bulan fturang iebih
tiga bulan). Tujuan dilakukannya penelitian serama kurang lebiir tiga-butan
tersebut adalah untuk mengetahui kegiatan operasionalnya dara lanping serta



untuk me,ngetahui apakah badan usaha tersebut telah melaksanakan pengendalian
kualitas terhadap s€rta wtuk mengetahui penyimpangan-
penyimpangan yang terjadi di dalam badan usaha yang dapat menyebabkan
kerugian yang cukup besar.

Penelitian ini dilakukan di kafe "X' yang bedokasi di salah satu pusat
perbelanjaan di Surabay4 dimana yang mer{adi obyek penelitiannya adalah proses
produksi, bahan baku dan manusiany4 karena manusia merupakan salah satu
faktor terbesar yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan produk.

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mencari
kelemahan-kelernahan serta penyimpangan-per,yimpangan yang ada di dalam
badan usaha yang b€rsanghfian sehingga dapat dilakukan perbaikan-perbaikan
yang sekiranya dapat bermanfaat bagi badan usaha tersebut baik dalam hal

kualitas rnaupun dalam hal peningkatan profilabilitas dan
kesejatrteraan para karyawan yangtedibat secara langsung di dalamnya.

Dari hasil pelrelitian yang telah dilakukan diperoleh beberapa kelemahan
yang cukup besar pengaruhnya bagi profitabilitas badan usaha. Kelernahan-
kelemahan tersebut sebagian besar berasal dari faktor manusia. Hal ini dapat
terjadi karena tidak adanya atau tidak diterapkannya unit pengendalian kuditas
secara khusrs dan konsisten terhadap kualitas kerja para karyawarmya. Sedangkan
penyebab yang lainnya adalah kurangrya pelatihan kerja yang hanrs dilakukan
terhadap para karyawan sehingga menyebabkan timbulnya kerusakan produk yang
tidak terkendali.

Hal-hal tersebut di atas yang meNrdorong skripsi ini tertarik untuk dibuat.
Dengan berpedoman pada teori-teori yang ala, serta pengarnatan yang dilakukan
secara langsung di tempat lokasi, kemudian timbul topik yang kemudian dapat
dijadikan ponbahasan dalam penulisan skripsi ini. Selain untuk menerapkan
pengetahuan-pengetahuan yang telah diperoleh selama masa perkuliahaq skripsi
ioi diharapkan juga dapat membantu badan usaha untuk memperbaiki kelemahan-
kelemahan yang ada unhrk meningkatkan kualitas p,roduknya serta untuk menjaga
citra atau nama baik badan usaha yang bersangkutan di mata para pelanggarmya.

Disamping tujuan-tujuan tersebut di atas, penulisan skripsi ini juga
dimaksudkan unfuk mernberikan tambahan wawasan bagt para rekan mahasiswa
lainnya yang akan membuat karya tulis skripsi dengan menggunakan topik yang
satna.

Dengan penulisan skripsi ini diharapkan akan dapat mernberikan saf,an-saf,an
serta sumbangan pemikiran yang sekiranya dapat bermanfaat baik bagi badan
usaha sebagai obyek penelitiar! maupun bagi semua orang yang mengalami
kelemaha+kelemahan yang s€rupa dalam bidang usahanya. Diharapkan juga
karya tulis ini akan dapat menjadi bahan acuan bagi pengembangan dalam
pembuatan karya tulis yang berikutnya.
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