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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan dunia industri baik jasa maupun barang dilihat dari suatu 

hasil produk yang dihasilkan, semua itu bisa dilihat dari segi kualitas. kualitas 

adalah faktor kunci yang membawa keberhasilan bisnis, Semakin ketatnya 

persaingan dalam dunia bisnis, mengharuskan perusahaan menghasilkan produk 

yang kualitasnya terbaik. Kualitas terbaik dari sebuah produk akan mengakibatkan 

konsumen memutuskan untuk membeli suatu produk dari perusahaan tersebut 

dibanding pesaing-pesaingnya. 

Suatu proses produksi tidak akan memproduksi produk yang sama persis 

dengan barang yang telah dibuat, penyimpangan kualitas besar kecilnya pasti 

terjadi. Oleh karena itu dilakukan pengendalian kualitas untuk menjaga 

keseragaman suatu produk yang dihasilkan dan menciptakan produk atau hasil 

yang dapat diterima oleh konsumen.   

Metode quality control dapat diaplikasikan pada salah satu perusahaan 

manufacturing yang memproduksi shockbreaker, ingin mengetahui seberapa besar 

tingkat produk cacat selama produksi. Kegiatan proses produksi tersebut sangat 

erat kaitannya dengan pengendalian kualitas mulai dari bahan baku proses 

produksi, hingga proses produk akhir. Siklus permintaan prosespun disesuaikan 

dengan setiap pesanan dari pelanggan, maka dibuat pengendalian kualitas dengan 

menggunakan peta kontrol x-bar dan r serta penjelasan analisis kualitasnya.   

 

1.2 Permusan Masalah  

Permasalahan yang terdapat dalam penulisan tugas besar ini adalah 

bagaimana perusahaan hanya ingin mengetahui selisih lubang per yang terdapat 

pada shockbreaker sepeda motor yang dapat mempengaruhi faktor kenyamanan 



untuk pengguna. Quality control juga dapat mengetahui suatu cacat dan tidak 

cacat. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Masalah yang akan dibahas dibatasi agar pembahasan dari penulisan tugas 

besar ini tidak menyimpang. Berikut beberapa pembatasan yang terdapat pada 

penulisan tugas besar ini adalah Dalam penulisan ini analis mencoba untuk 

mencari tahu tentang pengembangan atau pengaplikasian metode quality control 

atau pengendalian kualitas dari suatu perusahaan. Analis memilih suatu 

perusahaan manufaktur yang memproduksi Shockbreaker. Analis dituntut untuk 

bisa mempelajari tentang pengendalian kualitas di dalam perusahaan tersebut 

dengan menggunakan metode, teori, dan tools pada pengendalian kualitas. 

 

1.4 Tujuan Penulisan  

Ada beberapa tujuan yang ditujukan oleh analis dalam penulisan ini. 

Berikut beberapa tujuan yang dimaksud. Tujuan penulisan laporan akhir juga 

lebih dititikberatkan pada apa yang ingin dicari di setiap studi kasus yang dibuat. 

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui nilai UCL dan LCL, serta CL pada peta X. 

b. Mengetahui nilai UCL dan LCL, serta CL pada peta R. 

c. Mengetahui nilai UCL dan LCL, serta CL pada peta X perbaikan. 

d. Mengetahui nilai UCL dan LCL, serta CL pada peta R perbaikan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan merupakan bagian yang menjelaskan isi dari 

penulisan tugas besar ini secara umum. Berikut adalah sistematika penulisan tugas 

besar pengendalian kualitas.   

BAB 1       PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, batasan masalah, tujuan penulisan, 

metode pengamatan dan sistematika penulisan.     

 

 



BAB II      LANDASAN TEORI  

Berisi tentang teori-teori yang menunjang tugas besar ini. berisi 

tentang teori megnenai pengendalian kualitas, khususnya tool peta x 

dan peta r. Teori yang dimuat dimaksudkan untuk mempermudah 

anallis dalam memabahas persoalan agar sesuai dengan metode yang 

dipelajari. 

BAB III     METODE PENGUMPULAN DATA 

Bagian ini berisi tentang bagaimana alur analis dalam melakukan 

observasi. Langkah ini dilakukan agar proses berlangsung secara 

sistematis. 

BAB IV     PEMBAHASAN DAN ANALISIS 

Bagian ini berisi tentang pembahasan mengenai pengolahan data dan 

informasi yang didapat. Pengolahan dilakukan berdasarkan metode 

dan teori yang digunakan, khususnya untuk tool peta x dan peta r.  

Dari hasil yang didapat, analis juga berkesempatan untuk sedikit 

menganalisa hasil tersebut berdasarkan permasalahan yang ada pada 

bagian produksi dll.  

BAB V       KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisi tentang kesimpulan penulisan. Hasil yang telah 

dianalisis dikaji kembali sesuai dengan tujuan penulisan untuk 

mencapai kesimpulan penulisan. 

 

 


