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MOTTO 

 

“ Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, 

janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum 

tiba masa sakitmu dan memanfaatkan masa hidupmu sebelum tiba 

ajalmu ” 

“ Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, hidup di tengah 

jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah ” 

“ Orang bijak berfikir tanpa berbicara, orang bodoh berbicara tanpa 

berfikir “ 

“ Jadilah diri sendiri itu lebih mulia daripada menjadi orang lain tapi 

tak berguna bagi dirinya sendiri ” 

“ Happiness depends on what you give not on what you get “ 
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ABSTRAK 

MIA ABRIANI, NIM. 1121103363, Skripsi, Fakultas Ekonomi Jurusan 

Manajemen Universitas Widya Dharma Klaten, Pengawasan Proses 

Produksi Terhadap Kualitas Produk Akhir di CV. Manggala Jati Klaten. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan proses produksi 

yang ada di CV. Manggala Jati Klaten sudah terkendali atau belum terkendali 

serta mengetahui pengaruh pengawasan proses produksi terhadap kualitas yang 

dihasilkan. Adapun teknik pengambilan sampel dengan menggunakan data tahun 

2014, dengan data primer berupa : wawancara, observasi, dokumentasi, dan 

studi kepustakaan. Analisis data menggunakan statical process control, 

digunakan untuk mengukur sejauh mana proses pengawasan di suatu 

perusahaan dan analisis regresi utuk melihat seberapa besar pengaruh 

pengawasan terhadap kualitas. 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan 

proses produksi pada CV. Manggala Jati Klaten masih belum terkendali dengan 

rata-rata kerusakan produk sebesar 5,86 % perbulan. Jenis kerusakan yang paling 

banyak terjadi adalah unit pecah dengan total 405 unit atau 62 % dari total 

produk cacat pada tahun 2014. Dari hasil observasi lapangan dan wawancara, 

faktor-faktor yang menjadi penyebab kerusakan perusahaan ini adalah faktor 

manusia, mesin, lingkungan, bhan baku dan metode kerja. 

Berdasarkan analisis data, diperoleh bahwa variabel pengawasan produksi 

secara signifikan berpengaruh pada kualitas produk akhir. Besarnya pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini ditunjukkan dengan 

nilai R square sebesar 29,8 % dan yang lainnya dipengaruhi oleh variabel lain 

diluar veriabe yang telah diteliti. 

 

Kata kunci: pengawasan proses produksi, dan kualitas produk akhir 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada masa sekarang ini dunia usaha semakin berkembang 

dengan pesatnya, baik itu perusahaan jasa, perusahaan dagang 

maupun perusahaan industri. Perusahaan industri umumnya 

mempunyai kegiatan yang meliputi kegiatan produksi, penjualan, 

dan pembelian. Kegiatan atau usaha ini dilakukan dengan sistem 

produksi, dengan mengubah faktor-faktor produksi yang tersedia 

sehingga menjadi barang dan jasa. Untuk itu perusahaan 

memerlukan suatu manajemen yang mampu mengelola perusahaan 

dengan baik sesuai standar yang ditentukan. 

Kualitas atau mutu suatu produk merupakan alat yang 

digunakan oleh perusahaan harus mengutamakan kualitas. Oleh 

karena itu perusahaan harus mengutamakan kualitas. Dengan 

kualitas yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap produk yang dihasilkan perusahaan, sehingga perusahaan 

unggul dalam persaingan pasar. 

Kualitas mempunyai arti penting bagi beberapa pihak 

diantaranya bagi produsen, kualitas berarti kemampuan produknya 

sesuai dengan standar yang berlaku atau diinginan. Bagi pemasaran, 

kualitas yang baik berarti kelebihan yang dimiliki suatu produk 
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dibanding produk pesaing. Bagi konsumen, kualitas berarti 

kemampuan produk dalam memenuhi kebutuhan konsumen. 

Tujuan utama dari proses produksi adalah mengelola alat-alat 

yang secara optimal. Agar alat-alat produksi berjalan dengan efektif 

dan efisien maka diperlukan suatu pengawasan yang baik, untuk 

menghindar pemborosan faktor-faktor produksi yang mungkin akan 

terjadi. Apabila pengawasan produksi dilaksanakan dengan baik, 

maka perusahaan akan mendapatkan keinginan yang diharapkan. 

Bagian pengawasan kualitas (quality control) mempunyai 

tugas dan tanggung jawab yang besar dalam usaha meningkatkan 

mutu suatu produk agar bisa terjamin sesuai dengan standar yang 

telah ditetapkan. Bagian pengawasan kualitas merupakan alat bagi 

manajemen untuk memperbaiki kualitas produk bila diperlukan, 

mempertahankan kualitas yang sudah tinggi dan mengurangi jumlah 

bahan yang rusak. 

Maka untuk menjaga kualitas produk yang sesuai dengan 

standar kualitas yang ditentukan perusahaan, perusahaan perlu 

melaksanakan pengawasan secara insentif dan terus-menerus baik 

pada kualitas bahan baku, produksi maupun produk akhir. Dalam 

pengawasan kualitas produk yng dihasilkan CV. Manggala Jati 

Klaten dilihat sudah cukup baik, akan tetapi dalam kenyataan 

dilapangan masih terdapat adanya produk cacat. Untuk mengingat 

betapa pentingnya pengawasan proses produksi tersebut maka 

penulis mengambil judul “ ANALISIS PENGAWASAN PROSES 
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PRODUKSI TERHADAP KUALITAS PRODUK AKHIR DI 

CV. MANGGALA JATI KLATEN “. 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Dalam penelitian ini ada alasan tertentu dalam pengambilan 

judul tersebut, adapun alasannya adalah sebagai berikut : 

1. Alasan obyektif 

Pengawasan proses produktif yang efektif dan efisien 

merupakan aspek yang sangat penting dilakukan, selama 

kegiatan berlangsung. Dengan tujuan agar mutu produk akhir 

yang dihasilkan terjamin sesuai dengan standar yang 

direncanakan, dan pada akhirnya produk tersebut bersaing 

dipasaran, dapat menjadikan puasnya konsumen, serta akan 

meningkatkan penjualan. 

Alasan inilah yang mendukung peneliti untuk melakukan 

penelitian lebih jauh mengenai pengawasan produksi terhadap 

kualitas produk akhir di CV. Manggala Jati Klaten. 

 

2. Alasan subjektif 

Dari kenyataan yang ada bahwa objek penelitian yaitu CV. 

Manggala Jati Klaten merupakan lokasi yang mudah dijangkau 

oleh penulis, dimana dapat menghemat waktu, biaya, serta 

mudah dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam 

penelitian. 
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C. Penegasan Judul 

Dari judul yang penulis ajukan dalam penelitian skripsi ini, 

maka judul tersebut dapat penulis tegaskan sebagai berikut : 

1. Pengawasan proses produksi 

Pengawasan proses produksi adalah suatu aktifitas atau 

kegiatan (manajemen perusahaan) untuk menjaga dan 

mengarahkan semua kegiatan produksi yang berlangsung demi 

tercapainya mutu produk akhir sesuai yang diharapkan, atau 

sesuai dengan standar yang telah direncanakan. 

2. Kualitas produk akhir 

Kualitas produk akhir adalah mutu produk yang telah 

dihasilkan dari proses produksi tesebut sesuai dengan standar 

yang telah direncanakan. 

 

D. Pembatasan Masalah 

1. Mengingat masalah-masalah yang timbul dalam kegiatan 

pengawasan kualitas sangat luas dan yang satu dengan yang 

lainnya saling berkaitan maka penulis perlu mengadakan 

pembatasan masalah sebagai berikut : Analisis Pengawasan 

Proses Produksi Terhadap Kualitas Produk Akhir di CV. 

Manggala Jati. 

2. Sebagai tolak ukur dalam menganalisis masalah tersebut penulis 

menggunakan data produksi selama satu tahun terakhir. 
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E. Perumusan Masalah 

Sesuai dengan judul skripsi diatas maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah pengawasan proses produksi di CV. Manggala Jati 

Klaten sudah dilaksanakan secara maksimal ? 

2. Bagaimana pengaruh pengawasan proses produksi terhadap 

kualitas produk akhir di CV. Manggala Jati Klaten ? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengawasan proses produksi yang ada di CV. 

Manggala Jati Klaten. 

2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang 

menyebabkan kerusakan atau cacat pada produk yang diproduksi 

oleh CV. Manggala Jati Klaten. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan proses produksi 

terhadap kualitas yang dihasilkan di CV. Manggala Jati Klaten. 

 

G. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan di bidang produksi 

khususnya mengenai pengawasan proses produksi dan mengenai 

kualitas proses produksi, serta untuk menambah pengetahuan 

mengenai masalah-masalah yang dihadapi perusahaan tersebut. 
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2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai 

pertimbangan untuk mengambil keputusan yang tepat guna 

meningkatkan kualitas produksi dimasa yang akan datang. 

3. Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

sedikit gambaran bagi penelitian lain yang ada hubungannya 

dengan penelitian ini. 

 

H. Hipotesis 

Hipotesis merupakan pertanyaan singkat yang dapat 

disimpulkan dari kerangka teoristik yang merupakan jawaban 

sementara atas pemecahan masalah yang akan dihadapi¸sehingga 

pertanyaan tersebut masih harus diuji kebenarannya. 

Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah : 

Diduga ada pengaruh pengawasan proses produksi terhadap kualitas 

produk akhir di CV. Manggala Jati Klaten. 

 

I. Sistematika Penulisan 

Agar pembahasan “ Skripsi “ ini lebih jelas dan sistematis, 

maka penulis membagi ke dalam beberapa bab dan sub bab, antara 

lain : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, alasan 

pemilihan judul, penegasan judul, pembatasan judul, 
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perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, hipotesis, sistematika skripsi. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang pengertian produksi, 

pengertian manajemen produksi, tujuan 

manajemen produksi, sifat proses produksi, 

pengertian pengawasan kualitas, pengendalian 

pengawasan kualitas, ruang lingkup pengawasan 

kualitas, pelaksanaan pengawasan kualitas, peta 

jalan penelitian, hasil penelitian yang relevan. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi metode penelitian, ruang lingkup 

lokasi, teknik pengambilan sampel, instrument 

penelitian, dan prosedur analisis. 

BAB IV : ANALISIS DATA 

Bab ini berisi tentang analisis data dan pembahasan 

yang telah penulis digunakan. 

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang hasil dari penelitian yang 

telah diuji dan diambil kesimpulan serta saran 

dengan harapan dapat bermanfaat bagi perusahaan 

dan penulis. 

 

 



 
 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan dari analisis data mengenai pengawasan kualitas yang 

penulis kemukakan dengan data-data yang diperoleh dari CV. 

Manggala Jati Klaten, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan  hasil peta kendali C-Chart dapat dilihat bahwa ternyata 

kualitas produk berada diluar batas kendali yang seharusnya. Hal ini 

dapat dilihat grafik peta kendali yang menunjukkan masih banyak 

titik-titik yang berada diluar batas kendali dan titik tersebut 

berfluktasi sangat tinggi dan tidak beraturan. Hal ini merupakan 

indikasi bahwa proses berada dalam keadaan tidak terkendali atau 

masih mengalami penyimpangan. 

2. Berdasarkan histrogram yang dibuat, tingkat kerusakan yang paling 

tinggi adalah pada unit yang pecah dengan jumlah kerusakan sebesar 

405 unit. Tingkat kerusakan tertinggi kedua adalah unit yang 

berlubang dengan jumlah kerusakan sebesar 144 unit. Dan tingkat 

kerusakan unit yang tidak halus dengan jumlah kerusakan sebesar 97 

unit. Selama satu tahun dari jumlah produksi sebesar 10.753 unit. 

Sedangkan jumlah kerusakan sebesar 646 unit dari jumlah produksi 

sebesar 10753 unit selama satu tahun. 

3. Berdasarkan diagram pareto yang dibuat, dengan melihat persentase 

jumlah kerusakan yang paling tinggi adalah unit yang pecah dengan 

jumlah persentase kerusakan sebesar 62 %. Untuk unit yang 
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berlubang dengan jumlah persentase jumlah kerusakan sebesar 23 %. 

Dan jumlah persentase paling rendah adalah unit yang tidak halus 

dengan jumlah persentase kerusakan sebesar 15 %. 

4. Berdasarkan hasil analisis diagram sebab-akibat dapat diketahui 

faktor penyebab terjadinya kerusakan dalam proses produksi yaitu 

berasal dari faktor pekerja, mesin produksi, metode kerja, bahan 

baku atau material, dan lingkungan kerja. 

5. Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana dihasilkan persamaan 

regresi sederhana yaitu y = 1030,631 – 11,625 X. Menunjukkan 

bahwa berpengaruh signifikan adalah sebesar -11,625 satuan 

pengawasan proses produksi atau berpengaruh negatif yang artinya 

jika pengawasan proses produksi meningkat 1 satuan, maka kualitas 

produk akhir akan berkuranng sebesar 11,625 satuan. Sebaliknya 

jika pengawasan proses produksi diturunkan 1 satuan, maka kualitas 

produk akhir akan meningkat sebesar 11,625 satuan. Dengan asumsi 

variabel bebas lainnya tetap sama dengan nol. Sehingga semakin 

tinggi pengawasan akan membuat kualitas produk turun. Sehingga 

pengawasan tidak mempengaruhi kualitas produk di CV. Manggala 

Jati Klaten. 

6. Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan pengawasan proses produksi terhadap kualitas produk 

akhir, karena t hitung variabel pengawasan proses produksi = -2,383 

lebih besar dari t tabel = -1,81246. Sehingga Ho diterima maka tidak 



78 
 

 

ada pengaruh dari pengawasan terhadap kualitas di CV. Manggala 

Jati Klaten. 

 

B. Saran 

Setelah melakukan penelitian dan dilakukan analisis data, maka 

penulis dapat memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada 

perusahaan yang mungkin dapat dijadikan masukan perusahaan untuk 

masa mendatang. Sarannya sebagai berikut : 

1. Perusahaan perlu menggunakan metode statistic untuk dapat 

mengetahui jenis kerusakan dan faktor yang menyebabkan kerusakan 

itu terjadi. Dengan demikian perusahaan dapat melakukan tindakan 

pencegahan untuk mengurangi produk rusak untuk produksi 

berikutnya. 

2. Untuk mengidenfikasi terjadinya keusakan produk CV. Manggala Jati 

harus memastikan bahan baku maupun bahan tambahan yang sesuai 

spesifikasi, melakukan pengawasan tenaga kerja yang teratur, serta 

melakukan pengawasan dalam proses awal, un-finishing, sampai 

finishing. 

3. Secara umum faktor yang paling mempengaruhi kerusakan proses 

produksi adalah faktor manusia dan cuaca. Seperti yang telah dibahas 

pada bagian diagram sebab-akibat. Faktor manusia sering muncul 

sebagai faktor  yang menyebabkan kerusakan itu terjadi karena kurang 

fokus. Suhu ruangan yang panas menyebabkan kinerja karyawan 

dalam bekerja menjadi terganggu, sehingga menyebabkan kesalahan-
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kesalahan lain muncul, seperti karyawan tidak fokus pada saat 

mengukur kayu, kurangnya koordinasi dengan atasannya, dan hal 

lainnya. Oleh karena sebab itu untuk mengantisipasi suhu udara yang 

panas dengan menambahkan fasilitas-fasilitas, seperti ditambahnya 

fentilasi udara diatap-atap agar karyawan lebih nyaman saat bekerja. 
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