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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Pabrik adalah suatu bangunan industri besar di mana para pekerja mengolah 

benda atau mengawasi pemprosesan mesin dari satu produk menjadi produk lain, 

sehingga mendapatkan nilai tambah. Kebanyakan pabrik modern memiliki gudang 

atau fasilitas serupa yang besar yang berisi peralatan berat yang digunakan untuk 

lini perakitan. Pabrik mengumpulkan dan mengkonsentrasikan sumber daya 

seperti: pekerja, kapital, dan mesin industri. 

 Jika bicara mengenai pabrik sepatu sudah barang tentu output yang 

dihasilkan adalah sepatu. Maka dari itu, semua pembahasan akan terkait segala 

sesuatu tentang proses pembuatan sepatu. Mulai dari persiapan, baik itu 

penyediaan bahan/material sebagai bahan baku, proses produksi sampai dengan 

finishing barang jadi yaitu berupa sepatu. 

 Ada banyak jenis sepatu yang diproduksi di dunia ini yang dibuat 

berdasarkan kebutuhan dan keinginan konsumen. Dalam hal ini yang akan peneliti 

bahas adalah jenis sepatu olahraga, lebih spesifiknya model running shoes (sepatu 

untuk lari/jogging). Sudah banyak perusahaan-perusahaan di dunia yang 

memproduksi jenis sepatu ini dengan brand masing-masing yang cukup terkenal, 

seperti nike, adidas, reebok dan sebagainya. Fungsi dan kegunaannya pun tidak 

terbatas hanya untuk kebutuhan olahraga saja tapi juga bisa dipakai untuk sehari-

hari baik untuk sekolah atau kegiatan-kegiatan yang lain sesuai dengan kebutuhan. 
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 Dalam perkembangan dewasa ini, setiap perusahaan harus terus 

meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kinerja perusahaan untuk dapat terus 

bersaing dengan perusahaan lain baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. 

Perusahaan yang berkembang dalam bidang memproduksi suatu produk atau 

barang tentunya memiliki beberapa aturan untuk menilai apakah produk yang 

dihasilkannya itu masuk kedalam kategori produk bagus atau produk cacat. 

 Produk cacat adalah produk yang dihasilkan dalam proses produksi, dimana 

produk yang dihasilkan tidak maksimal dan tidak sesuai dengan standar mutu 

yang ditetapkan suatu perusahaan, tetapi secara ekonomis produk tersebut dapat 

diperbaiki dengan mengeluarkan biaya tertentu atau tambahan serta biaya yang 

dikeluarkan harus lebih rendah dari nilai jual setelah produk tersebut diperbaiki. 

 Poduk cacat juga bisa terjadi diakibatkan dari kesalahan proses produksi 

seperti kelalaian pekerja, kurangnya perencanaan, pengawasan dan pengendalian. 

Proses diartikan sebagai suatu cara, metode dan teknik bagaimana sesungguhnya 

sumber-sumber (tenaga kerja, mesin, bahan dan dana) yang ada diubah untuk 

memperoleh suatu hasil. Produksi adalah kegiatan untuk menciptakan atau 

menambah kegunaan barang atau jasa. 

 Perusahaan dalam industri apapun tentu memerlukan sistem pengendalian 

proses yang baik, begitu pula dengan perusahaan yang bergerak dalam industri 

manufaktur. Dalam industri manufaktur dengan banyaknya proses produksi yang 

sangat kompleks, tentu yang diharapkan para perusahaan adalah proses produksi 

ini dapat berjalan secara efisien dan efektif. Terdapat beberapa isu, pemain di 

industri manufaktur tentu rentan juga terhadap risiko kehilangan barang yang bisa 
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disebabkan secara sengaja seperti pencurian barang oleh karyawan maupun secara 

tidak sengaja karena sistem pengendalian yang kurang baik, prosedur produksi 

tidak dijalankan dengan baik sehingga menghasilkan kualitas barang yang kurang 

baik, dan sebagainya. Maka dari itu perusahaan harus melakukan pengendalian  

kualitas guna meminimalisir produk yang mengalami kegagalan atau cacat 

barang. 

 Pengendalian proses produksi adalah berbagai kegiatan dan metode yang 

digunakan oleh manajemen perusahaan untuk mengelola, mengatur, 

mengkoordinir, dan mengarahkan proses produksi (peralatan, bahan baku, mesin, 

tenaga kerja) kedalam suatu arus aliran yang memberikan hasil dengan jumlah 

biaya yang seminimal mungkin dan waktu yang secepat mungkin. Pengedalian 

proses produksi yang dilaksanakan pada perusahaan yang satu dengan perusahaan 

yang lain akan berbeda-beda tergantung pada sistem kebijaksanaan perusahaan 

yang digunakan.  

 Dengan adanya pengendalian proses produksi dalam pembuatan produk, 

maka akan menghasilkan kualitas yang baik serta sesuai dengan standar. Karena 

setiap perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin agar produk yang 

dihasilkannya dapat diterima oleh konsumen dan dapat memenuhi keinginan 

konsumen. 

 PT. Glostar Indonesia 2 (PGS) yang terletak di daerah Cimangkok 

Sukalarang Sukabumi dengan Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor: 

102111500845 adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri sepatu, 

memproduksi berbagai macam model sepatu bermerek “adidas” yang dimana 
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dalam perkembangannya perusahaan ini maju cukup pesat dan bertambahnya 

permintaan akan produk sepatu yang dihasilkan oleh PT Glostar Indonesia 2 

(PGS). Pemasaran produknya tidak hanya di dalam negeri saja, namun sudah 

menembus pasar internasional seperti negara Asia, Europa dan Amerika.  

Berdasarkan dari penjajagan peneliti menemukan permasalahan pada 

produk cacat selama sebelas bulan terakhir dengan data sebagai berikut : 

Tabel 1.1. Data Jumlah Barang Produksi dan Produk Cacat  (Reject) PT. 

Glostar Indonesia 2 (PGS) Bulan Januari-November 2017 

Bulan Jumlah produksi 

 

Jumlah Barang 

Cacat 

Presentase 

barang 

cacat 

Januari 2017 584.625 47.413 8.10% 

Februari 2017 577.550 54.628 9.45% 

Maret 2017 557.625 43.996 7.89% 

April 2017 575.250 32.674 5.68% 

Mei 2017 525.750 33.753 6.42% 

Juni 2017 465.576 47.576 10.21% 

Juli 2017 449.975 59.600 13.24% 

Agustus 2017 472.570 55.570 11.75% 

September 2017 601.850 48.975 8.13% 

Oktober 2017 600.752 47.850 7.96% 

November 2017 600.375 59.377 9.89% 

 Sumber: PT. Glostar Indonesia 2 (PGS), 2017 

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah barang cacat yang sering 

meningkat. Hal ini diduga disebabkan oleh pengendalian proses seperti adanya 

ketidak sesuaian antara proses produksi yang tercantum di SOP (Standar 
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Operasional Prosedur) dengan aktualnya, machine error, kurang baiknya mutu 

produk yang dihasilkan dan kurang pengendalian dalam proses produksinya. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dilakukan suatu 

penelitian dengan judul “Analisis Pengendalian Proses Produksi untuk 

Meminimalisasi Produk Cacat di PT. Glostar Indonesia 2 (PGS) Sukabumi”. 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Dari uraian yang dikemukakan pada latar belakang masalah diatas. Di 

dalam proses produksi masih ada saja produk yang mengalami kegagalan 

sehingga setiap perusahaan selalu melakukan berbagai cara untuk mengurangi 

kegagalan pada produk cacat, maka diharapkan dapat mengurangi biaya 

kegagalan pada produk cacat dan meningkatkan efektivitas. Cara untuk 

mengurangi produk cacat ini di fokuskan pada pengendalian proses pembuatan 

sepatu adidas yang dimana cara tersebut dilakukan secara terus menerus dalam 

usahanya untuk mengurangi kegagalan pada produk cacat sepatu di PT. Glostar 

Indonesia 2 (PGS). 

1.2.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti merumuskan 

masalahnya sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengendalian proses produksi yang dilakukan di PT. Glostar 

Indonesia 2 (PGS)? 

2. Bagaimana Produk Cacat yang ada di PT. Glostar Indonesia 2 (PGS)? 
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3. Jenis Kegagalan apa saja yang sering terjadi pada produk sepatu di PT. 

Glostar Indonesia 2 (PGS)? 

4. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya sepatu cacat di PT. Glostar 

Indonesia 2 (PGS)? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengendalian proses produksi pada PT. 

Glostar Indonesia 2 (PGS). 

2. Untuk mengetahui produk cacat yang ada di PT. Glostar Indonesia 2 (PGS). 

3. Untuk mengetahui jenis kegagalan yang sering terjadi pada produk sepatu di 

PT. Glostar Indonesia 2 (PGS).  

4. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya sepatu cacat pada PT. 

Glostar Indonesia 2 (PGS). 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

1.3.2.1 Kegunaan Teoritis 

Dari penelitian diatas, peneliti mengharapkan dari hasil penelitian ini 

kelak dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk hal yang sama 

dengan lebih mendalam lagi. Juga sebagai konstribusi ilmu tentang analisis 

pengendalian proses produksi untuk meminimalisir cacat produk. Penelitian ini 

juga sebagai aplikasi ilmu-ilmu yang dipelajari selama peneliti mendapatkan 

keilmuan di Program Studi Administrasi Bisnis Universitas Muhammadiyah 

Sukabumi. 
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1.3.2.2 Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada: 

A. Bagi Peneliti 

Penelitian ini akan sangat berguna dalam menambah wawasan dan 

pengetahuan khususnya di bidang manajemen produksi, terutama mengenai 

pengendalian proses produksi untuk meminimalisir cacat produk serta sebagai 

studi banding antara teori yang didapat selama masa perkuliahan berlangsung 

dengan pengimplementasian yang dapat dilaksanakan dengan baik dan benar yang 

terjadi dalam perusahaan yang sesungguhnya. 

B. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat membantu memecahkan masalah, sebagai bahan masukan 

yang bermanfaat dan berguna bagi perusahaan, dijadikan landasan oleh 

perusahaan sebagai acuan agar kedepannya dapat lebih baik lagi dan perusahaan 

dapat mengetahui apa yang menjadi standar kualitas perusahaannya guna 

membuat kepuasan tersendiri bagi perusahaan maupun bagi pelanggan. 

C. Bagi Pihak Lain 

Sebagai bahan referensi, bahan kajian, dan deskripsi untuk penelitian yang 

sama agar dapat memberikan gambaran, informasi, wawasan serta ilmu 

pengetahuan tentang permasalahan dan cara mengatasi permasalahan tersebut 

seperti yang dibahas dalam penelitian ini. 
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1.4 Lokasi dan Lamanya Penelitian 

1.4.1 Lokasi Penelitian 

Peneliti melakukan penelitian di PT. Glostar Indonesia 2 (PGS) yang 

beralamat di Jalan Raya Cianjur Sukabumi KM 13 Desa Titisan Kec. Sukalarang 

Kab.Sukabumi. 

1.4.2 Lamanya Penelitian 

Adapun penelitian dilakukan terhitung dari bulan Oktober 2016 sampai 

dengan November 2017. Selama kurun waktu tersebut, peneliti melakukan 

beberapa tahapan penelitian mulai dari persiapan penelitian sampai dengan 

pengujian. 
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