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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sabun cream palem di kota Tasikmalaya yaitu di PT. Catur 

Wangsa Indah. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui  apakah pengendalian kualitas 

sabun cream palem pada PT Catur Wangsa Indah sudah optimal. Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan penelitian deskriptif dengan metode pengambilan sampel secara random sampling. 

Teknik analisis data menggunakan metode Statistical Quality Control (SQC) yaitu menggunakan 

diagram peta kendali dan diagram sebab akibat atau diagram tulang ikan (Fishbone Chart). Data yang 

digunakan dalam penelitian ini data kerusakan produk sabun cream palem pada periode bulan 

Desember 2018, jumlah produk yang diperiksa adalah sebanyak 12.500 unit. Hasil penelitian ini 

adalah bahwa pengendalian kualitas produk sabun cream palem masih berada dalam batas kendali 

yaitu masih berada di dalam kendali UCL (Upper Control Limit) sebesar 0,050, dan LCL (lower 

Control Limit) sebesar 0,007 dan CL (Central Line) sebesar 0,028, serta hasil penelitian diagram 

sebab akibat atau Fishbone Chart, kerusakan produk disebabkan oleh kualitas bahan baku yang 

berubah karena terlalu lama disimpan di gudang, faktor manusia yang  kurang fokus dalam bekerja 

serta kurangnya latihan kerja dan faktor lingkungan kurangnya  ventilasi udara yang memadai, dari 

segi mesin terkadang mesin  tidak beroperasi secara optimal seperti rusak atau error, selain itu dari 

segi metode yang digunakan kurangnya pengarahan dan pengawasan kerja  serta budaya kerja yang 

tidak benar. 

Kata Kunci : Kualitas, Pengendalian Kualitas, Statistical Quality Control (SQC),  Upper Control 

Limit, Lower Control Limit 

 

ABSTRACT 

This research was conducted at Palm Cream Soap Company in Tasikmalaya City, namely at 

PT.Catur Wangsa Indah. The purpose of this study was to determine whether the quality control of 

palm cream soap at PT Catur Wangsa Indah was optimal. This research was conducted using 

descriptive research with a sampling method by random sampling. The data analysis technique uses 

Statistical Quality Control (SQC) method, which uses a control chart diagram and causal diagram or 

Fishbone Chart. The data used in this study is data on damage to cream palm soap products in the 

period of December 2018, the number of products examined is as many as 12,500 units. The results of 

this study are that the quality control of cream palm soap products is still within the control limit that 

is still within the UCL control (Upper Control Limit) of 0.050, and LCL (lower Control Limit) of 

0.007 and CL (Central Line) of 0.028, and research results of causal diagrams or Fishbone Chart, 

Product damage is caused by the quality of raw materials that change because they are kept in the 

warehouse for too long, human factors that lack focus in work and lack of work training and 

environmental factors lack adequate air ventilation, in terms of machines sometimes the engine does 

not operate optimally such as damage or error, besides the method used is lack of direction and 

supervision of work and work culture not true 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan bisnis pada saat ini sudah sangat pesat sekali seiring dengan tingkat persaingan usaha 

yang semakin ketat, setiap perusahaan berusaha untuk meningkatkan tingkat usahanya dengan 

berbagai strategi dalam menjalankan kegiatan bisnisnya,termasuk  dalam hal meluncurkan atau 

menciptakan terobosan-terobosan dan inovasi –inovasi terbaru dalam hal produk produknya . Semua 

ini dilakukan dalam rangka untuk mencari perhatian konsumen dan mencari pasar, sehingga walaupun  

kegiatan bisnis atau usaha berada di tengah tengah persaingan yang sangat ketat diharapkan 

perusahaan tetap eksis dalam menjalankan kegiatan usahanya, karena ketika melakukan suatu bisnis 

yang tersulit itu bagaimana cara perusahaan untuk tetap konsisten dan bertahan. Banyak cara yang 

diterapkan oleh perusahaan dalam menerapkan strateginya  ada yang membuat strategi dalam 

menentukan harga, atau bisa juga dengan mengedepankan kualitas dari produk itu sendiri. Tidak 

menutup kemungkinan konsumen akan merasa puas jika menkonsumsi  produk yang memiliki 

kualitas yang sangat bagus serta dengan harga yang terjangkau. 

 Menurut  Sofjan Assauri (2008 : 210) pengendalian kualitas adalah usaha untuk mempertahankan 

mutu atau kualitas dari barang yang dihasilkan agar sesuai dengan spesifikasi produk yang telah 

ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan pimpinan perusahaan. Dalam hal ini perusahaan perlu 

melakukan pengendalian kualitas produknya agar kualitas produk tetap terjaga, meminimalisasi 

produk rusak atau cacat karena secara tidak langsung akan mempengaruhi tingkat keuntungan juga 

yang akan dicapai oleh perusahaan.  

PT.Catur  Wangsa Indah  adalah perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur,  yang berlokasi di 

Jl. Mayor SL Tobing No. 46 Tasikmalaya, di atas tanah 5000 m
2
, dibangun ruangan produksi dengan 

peralatan dan mesin mesin yang lengkap, terdapat ruangan perkantoran, pengepakan, gudang dan area 

parkir yang cukup luas. PT. Catur Wangsa Indah melakukan  kegiatan usahanya adalah memproduksi 

sabun cuci merk palem  untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, ada 4 jenis produk sabun cuci yang 

diproduksi yaitu jenis produk sabun liquid, detergen, cream dan batang. Produk yang diciptakan 

banyak jenis dan macamnya, tetapi untuk penelitian ini akan difokuskan untuk mengendalikan 

kualitas produk yang berbentuk cream saja mengingat begitu banyak sekali jenis produknya. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan bahwa PT. Catur Wangsa Indah telah 

melakukan pengendalian kualitas setiap harinya, namun produk yang rusak atau cacat selalu saja 

ditemukan setiap harinya seperti kemasan pecah atau sobek, sabun berair atau mengeras dan ukuran 

yang tidak sesuai timbangan. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti perlu melakukan analisis 

terhadap kerusakan produk yang terjadi di perusahaan dengan menggunakan metode statistical 

Quality Contol (SQC).  Menurut Sofjan Assauri (2008:219) Statistical Quality Control (SQC) adalah 

Suatu sistem yang dikembangkan untuk menjaga standar yang uniform dari kualitas hasil produksi, 

pada tingkat biaya yang minimum dan merupakan bantuan untuk  mencapai efisiensi.Dengan metode 

SQC ini diharapkan kerusakan produk pada PT Catur Wangsa Indah dapat diminimalisir sehingga 

dapat meningkatkan angka penjualan dan tingkat keuntungan yang akan di capai.  

RUMUSAN MASALAH 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Di dalam proses produksi selalu ditemukan kecacatan produk yang mempengaruhi tingkat 

penjualan sehingga berpengaruh pada tingkat keuntungan yang di capai perusahaan setiap 

bulannya. 

2. Di dalam proses produksi juga ditemukan berbagai faktor yang mempengaruhi kerusakan produk 

yaitu dari Material (Bahan Baku). Man (Manusia), Machine (Mesin), Method (Metode) dan 

Environment (Lingkungan). 
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TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian pada PT Catur Wangsa Indah adalah Untuk mengetahui apakah  pengendalian 

kualitas yang telah dilakukan oleh PT Catur Wangsa Indah sudah optimal atau belum dengan 

menggunakan metode Statistical Quality Control (SQC). 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Pengertian Pengendalian 

Menurut Sofjan Assauri (2008: 25) pengendalian dan pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan 

untuk menjamin agar kegiatan produksi dan operasi yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang 

direncanakan, dan apabila terjadi penyimpangan, maka penyimpangan tersebut dapat dikoreksi, 

sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai. 

Menurut Stephen P. Robin (2003 : 5), pengendalian adalah control can be defined as the process of 

monitoring activities to ensure they are being accomplished as planned and correcting any significant 

deviations yang artinya pengendalian dapat didefinisikan sebagai proses pengawasan aktivitas untuk 

memastikan bahwa proses tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan yang telah direncanakan  dan 

memperbaiki perbedaan yang signifikan.  

Berdasarkan pengertian di atas , maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian adalah kegiatan yang 

dilakukan untuk mengawasi aktivitas dan memastikan kinerja  yang dilakukan telah sesuai dengan 

yang direncanakan. 

PENGERTIAN KUALITAS 

Kualitas merupakan  salah satu faktor utama dalam menentukan pemilihan produk oleh para 

konsumen atau pelanggan. Dengan adanya kualitas maka konsumen akan merasa terpuaskan dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya, berikut beberapa pengertian tentang kualitas : 

Menurut Suryadi Prawirosentono (2007:5), pengertian kualitas suatu produk adalah keadaan fisik , 

fungsi, dan sifat suatu produk bersangkutan yang dapat memenuhi selera dan kebutuhan konsumen 

dengan memuaskan sesuai nilai uang yang telah dikeluarkan. 

Menurut American Society For Quality yang dikutip oleh Heizer & Render (2006: 253) 

“Quality is the totality of features and characteristic of  a product or servise that bears on it’s ability 

to satisfy stated or implied need”. 

Artinya kualitas/mutu adalah keseluruhan corak dan karakteristik dari produk atau jasa yang 

berkemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang tampak jelas maupun yang tersembunyi.  

Menurut Zulian Yamit (2003 : 347) kualitas adalah suatu istilah relatif yang sangat bergantung pada 

situasi ditinjau dari pandangan konsumen, secara subjektif orang mengatakan kualitas adalah sesuatu 

yang cocok dengan selera (fitness for use). 

Dalam istilah pembendaharaan internasional organization for standardization (ISO), kualitas adalah 

keseluruhan ciri dan karakteristik produk atau jasa yang kemampuannya dapat memuaskan 

kebutuhan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tersamar. 

Menurut Roger G. Schroeder (2000:131), kualitas adalah quality is defined here as meeting, or 

exceeding, customer requirements now and in the future yang artinya kualitas adalah kesesuaian atau 

melebihinya batas permintaan konsumen baik sekarang maupun di masa yag akan datang. 

Menurut Ross Johnson dan William O. Winchell dalam buku prinsip pinsip manajemen (2001: 92) 

yang dialih bahasakan oleh Kusnohadi Aryoto mengemukakan pengertian mutu adalah totalitas 

bentuk dan karakteistik barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya untuk memuaskan 

kebutuhan kebutuhan yang tampak jelas maupun yang tersembunyi. 
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Berdasarkan pengertian pengertian di atas maka dapat disimpulkan kualitas adalah keseluruhan ciri 

dan karakteristik produk atau jasa yang kemampuannya dapat memuaskan kebutuhan konsumen baik 

sekarang maupun di masa yang akan datang. 

Kualitas yang baik menurut produsen adalah apabila produk yang dihasilkan oleh perusahaan telah 

sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh perusahaan. Sedangkan kualitas yang jelek 

adalah apabila produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan spesifikasi standar yang telah ditentukan 

serta  menghasilkan produk rusak. Namun demikian perusahaan dalam menentukan spesifikasi produk 

juga harus memperhatikan keinginan dari konsumen, sebab tanpa memperhatikan itu produk yang 

dihasilkan oleh perusahaan tidak akan dapat bersaing dengan perusahaan lain yang lebih 

memperhatikan kebutuhan konsumen. Kualitas yang baik menurut sudut pandang konsumen adalah 

jika produk yang dibeli tersebut sesuai dengan keinginan, memiliki manfaat yang sesuai dengan 

kebutuhan dan setara dengan pengorbanan yang dikeluarkan oleh konsumen. Apabila kualitas produk 

tersebut tidak dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen, maka mereka akan 

menganggapnya sebagai produk yang berkualitas jelek. 

Secara umum dimensi kualitas menurut Garvin (dalam Gasperz, 1997:3)sebagaimana ditulis oleh 

M.N. Nasution (2005:4-5)dan Douglas C. Montgomery (2001:2) dalam bukunya, mengidentifikasikan 

delapan dimensi kualitas yang dapat digunakan untuk menganalisis karakteristik kualitas barang, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Performa (Performance) 

Berkaitan dengan aspek fungsional dari produk dan merupakan karakteristik utama yang 

dipertimbangkan pelanggan ketika ingin membeli suatu produk 

2. Keistimewaan (Features) 

Merupakan aspek kedua dari performansi yang menambah fungsi dasar, berkaitan dengan pilihan-

pilihan dan pengembangannya. 

3. Kehandalan (Reliability) 

Berkaitan dengan kemungkinan suatu produk melaksanakan fungsinya secara berhasil dalam 

periode waktu tertentu dibawah kondisi tertentu. 

4. Konformasi (conformance) 

Berkaitan dengan tingkat kesesuaian produk terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan 

sebelumnya berdasarkan keinginan pelanggan. 

5. Daya tahan (Durability) 

Merupakan ukuran masa pakai suatu produk. Karakteristik ini berkaitan dengan daya tahan dari 

produk itu 

6. Kemampuan pelayanan (Service ability) 

Merupakan karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, keramahan, kesopanan, kompetensi, 

kemudahan serta akurasi dalam perbaikan. 

7. Estetika (esthetics) 

Merupakan karakteristik yang bersifat subjektif sehingga berkaitan dengan pertimbangan pribadi 

dan refleksi dari preferensi atau pilihan individual. 

8. Kualitas yang dipersepsikan (Perceived quality) 

Bersifat subjektif, berkaitan dengan perasaan pelanggan dalam mengkonsumsi produk tersebut. 

 

 

 

PENGERTIAN PENGENDALIAN KUALITAS 

Persaingan usaha dalam dunia bisnis pada saat ini semakin ketat bagi para perusahaan sehingga perlu 

ditekankan produk yang mampu bersaing di pasar dengan para pesaing dengan memililki kualitas 

yang sangat baik.Perusahaan membutuhkan suatu cara yang mewujudkan terciptanya kualitas produk 

yang baik yang dihasilkan serta menjaga konsistensinya agar tetap sesuai dengan tuntutan pasar yaitu 

dengan menerapkan sistem pengendalian kualitas (quality control) atas aktivitas proses yang dijalani. 
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Berikut beberapa pengertian pengendalian kualitas menurut para ahli : 

Menurut  Sofjan Assauri (2008 : 210) pengendalian kualitas adalah usaha untuk mempertahankan 

mutu atau kualitas dari barang yang dihasilkan agar sesuai dengan spesifikasi produk yang telah 

ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan pimpinan perusahaan. 

Menurut Vincent Gasperz(2005:480) pengendalian kualitas adalah “Quality control is the operational 

techniques and activities used to fulfill requirements for quality”. 

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengendalian kualitas adalah 

suatu teknik dan aktivitas/tindakan yang terencana yang dilakukan untuk mencapai, mempertahankan 

dan meningkatkan kualitas suatu produk dan jasa agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 

dan dapat memenuhin kepuasan konsumen. 

 

TUJUAN PENGENDALIAN KUALITAS 

Tujuan dari pengendalian kualitas  menurut Sofjan Assauri (2008: 210) adalah : 

1. Agar barang hasil produksi dapat mencapai standar kualitas yang telah ditetapkan 

2. Mengusahakan agar biaya inpeksi  dapat menjadi sekecil mungkin 

3. Mengusahakan agar biaya desain dari produk dan proses dengan menggunakan kualitas produksi 

tertentu dapat menjadi sekecil mungkin 

4. Mengusahakan agar biaya produksi dapat menjadi serendah mungkin  

Jadi, Tujuan utama pengendalian kualitas adalah untuk mendapatkan jaminan bahwa kualitas 

produk atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan dengan 

mengeluarkan biaya yang ekonomis atau serendah mungkin. 

 

Pengendalian kuaitas tidak dapat dilepaskan dari pengendalian produksi karena pengendalian kualitas 

merupakan bagian dari pengendalian produksi. Pengendalian produksi baik secara kualitas maupun 

kuantitas merupakan kegiatan yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Hal ini disebabkan karena 

semua kegiatan produksi yang dilaksanakan akan dikendalikan, supaya barang dan jasa yang 

dihasilkan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dimana penyimpangan penyimpangan yang 

terjadi diusahakan serendah rendahnya. 

Pengendalian kualitas juga menjamin barang atau jasa yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan 

seperti halnya pada pengendalian produksi. Dengan demikian antara pengendalian produksi dan 

pengendalian kualitas erat kaitannya dalam pembuatan barang. 

STATISTICAL QUALITY CONTROL (SQC) 

Menurut Sofjan Assauri (2008:219) Statistical Quality Control (SQC) adalah Suatu sistem yang 

dikembangkan untuk menjaga standar yang uniform dari kualitas hasil produksi, pada tingkat biaya 

yang minimum dan merupakan bantuan untuk  mencapai efisiensi. 

Menurut Mitra Bestari (2004:121) Statistical Quality Control (SQC) adalah proses pengendalian 

secara statistik merupakan teknik statistik yang secara luas digunakan untuk memastikan bahwa 

proses yang berjalan telah memenuhi standar. 

Menurut Zulian Yamit (2013: 202) Statistical Quality Control (SQC) adalah alat yang sangat berguna 

dalam membuat produk sesuai dengan spesifikasi sejak dari awal proses hingga akhir proses. 

Sedangkan menurut Richard B. Chase, Nicholas J. Aquilano, F. Robert Jacob (2001: 291) Statistical 

Quality Control is number of different techniques designed to evaluate quality from a conformance 

view, yang artinya pengendalian kualitas secara statistika adalah salah satu teknik berbeda yang 

didesain untuk mengevaluasi kualitas ditinjau dari sisi kesesuaian dengan spesifikasinya. 
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Dari  keempat  definisi diatas dapat disimpulkan Statistical Quality Control (SQC) adalah suatu 

sistem pengendalian kualitas secara statistika yang bertujuan untuk menjaga standar kualitas produksi 

ditinjau dar sisi kesesuaian dengan spesifikasinya. 

Metode Statistical Quality Control (SQC) terdapat dua cara  yaitu: 

1. Menggunakan peta kendali (Control Chart) 

Menurut Russel l dan Taylor (2006 :178) Peta kendali adalah Control Chart is a graph that 

establishes the contol limits of a process yang artinya peta kendali merupakan grafik yang 

mencerminkan batas kendali suatu proses. 

Peta  kendali P yang digunakan memiliki manfaat untuk membantu pengawasan atau 

pengendalian proses produksi , sehingga dapat memberikan informasi mengenai kapan dan 

dimana waktu yang tepat untuk melakukan perbaikan terhadap kualitas. 

 

2. Menggunakan Diagram Tulang Ikan (Fishbone Chart) 

Menurut Heizer dan Render (2011:265) diagram tulang ikan (fishbone chart) berguna untuk 

memperlihatkan faktor faktor utama yang berpengaruh pada kualitas dan mempunyai akibat pada 

masalah yang kita pelajari, selain itu kita juga dapat melihat faktor faktor yang lebih terperinci 

yang berpengaruh dan mempunyai akibat pada faktor utama tersebut yang dapat kita lihat pada 

panah panah yang berbentuk tulang ikan pada fishbone chart tersebut. Prinsip yang digunakan 

untuk membuat diagram sebab akibat ini adalah sumbang saran atau brainstorming. 

Faktor faktor penyebab utama dalam diagram sebab akibat ini dapat dikelompokan dalam : 

1. Material (bahan Baku) 

2. Machine (Mesin) 

3. Man (Tenaga Kerja) 

4. Method (Metode) 

5. Environment(Lingkungan). 

 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan pada usaha sabun cream palem pada PT Wangsa Indah,  yang terletak di jln 

Mayor SL. Tobing No 46 Tasikmalaya, lokasi penelitian ini dipilih secara sengaja dengan 

menggunakan data perusahaan selama 1 bulan Desember 2018 dimana dalam 1 bulan ada 25 hari 

waktu kerja. 

 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptif kuantitatif . Metode kuantitatif 

adalah metode yang berlandaskan pada penggunaan data perusahaan dalam bentuk populasi dan 

sampel tertentu  pada produk sabun palem jenis cream. 

 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari 

perusahaan mengenai produk sabun cream rusak/cacat selama 1 bulan Desember 2018 dengan waktu 

kerja dalam 1 bulan yaitu 25 hari. 

 

METODE ANALISIS DATA 

Penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengujian hipotesis  dengan tahap tahap sebagai berikut: 

1. Tahap pertama, menghitung prosentase kerusakan 

   
  

 
 

Keterangan : 

N p = Jumlah gagal dalam sub grup 

N = Jumlah yang diperiksa dalam sub grup 

Sub grup : Hari ke i 

2. Tahap kedua, menghitung garis pusat atau central line (CL) 
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Garis pusat merupakan rata rata kerusakan produk (p) 

      
  

 
 

Keterangan :  

Np = Jumlah total yang rusak 

N = Jumlah total yang diperiksa 

3. Tahap ketiga, menghitung batas kendali atas atau upper control limit (UCL), untuk menghitung 

batas kendali  atas atau UCL dilakukan dengan rumus: 

        √
       

 
  

Keterangan : 

P = Rata rata ketidaksesuaian produk 

N = Jumlah produksi  

O = 1,2,3 

4. Tahap keempat, menghitung batas kendali bawah atau lower control limit (LCL), untuk 

mnghitung batas kendali bawah atau LCL dilakukan dengan rumus : 

        √
       

 
  

Keterangan : 

P = Rata rata ketidaksesuaian produk 

N = Jumlah produksi 

O = 1,2,3 

 

PEMBAHASAN  
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan pada PT.Catur Wangsa Indah 

berikut di sajikan data mengenai hasil produksi sabun cream palem dan data produk rusak sabun 

cream palem selama 1 bulan yakni bulan desember 2018 dimana lama proses produksi selama 1 bulan 

yaitu sebanyak 25 hari. 

 
Tabel 1 

Jenis dan Jumlah Kerusakan Produk Sabun Cream Palem Pada Bulan Desember 2018 

 
Jenis Kerusakan 

Hari Ke- Sampel Kemasan Pecah 
Sabun 

Berair/Mengeras 

Ukuran Tidak 

Sesuai Timbangan 

Jumlah 

Kerusakan 
Persentase Kerusakan(%) 

1 500 12 6 2 20 4% 

2 500 3 2 5 10 2% 

3 500 2 6 2 10 2% 

4 500 10 2 3 15 3% 

5 500 9 2 9 20 4% 

6 500 7 6 3 16 3% 

7 500 5 7 3 15 3% 

8 500 5 2 2 9 2% 

9 500 8 7 5 20 4% 

10 500 10 2 - 12 2% 

11 500 4 5 5 14 3% 

12 500 3 - 5 8 2% 

13 500 3 7 - 10 2% 

14 500 2 7 1 10 2% 

15 500 8 6 12 26 5% 

16 500 5 3 - 8 2% 

17 500 6 - 4 10 2% 

18 500 13 4 3 20 4% 

19 500 3 2 - 5 1% 
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20 500 2 3 2 7 1% 

21 500 6 - 4 10 2% 

22 500 4 - 7 11 2% 

23 500 8 9 3 20 4% 

24 500 6 5 9 20 4% 

25 500 11 - 8 19 4% 

Total 12.500 155 93 97 345 69% 

Rata-rata 500 6,2 3,72 3,88 13,8 2,76% 

Sumber: data diolah, 2018 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dijabarkan bahwa produk sabun palem cream diambil sampel  

sebanyak 500 buah perharinya atau sebanyak 12.500 buah produk sabun palem cream perbulannya, 

dapat kita lihat bahwa jumlah kerusakan produk yang terjadi sebanyak 345 bungkus sabun dengan 

rata-rata kerusakan sabun cream palem perharinya sebanyak 13 unit. Berdasarkan tabel di atas dapat 

kita lihat bahwa jumlah kerusakan produk sabun palem ada 3 kategori kerusakan, yaitu kerusakan 

disebabkan oleh kemasan pecah atau sobek, sabun berair/mengeras dan ukuran yang tidak sesuai 

dengan timbangan. Dari ketiga kategori kerusakan tersebut dapat kita lihat kerusakan tertinggi atau 

terbanyak disebabkan oleh kemasan produk sabun cream palem yang pecah atau sobek yaitu sebanyak 

155 unit, kerusakan lainnya disebabkan oleh ukuran yang tidak sesuai dengan timbangan sebanyak 97 

unit dan kerusakan lainnya disebabkan oleh sabun berair atau mengeras sebanyak 93 unit. Jika kita 

lihat kerusakan produk sabun cream palem perharinya selama periode 1 bulan yakni bulan desember 

2018, kerusakan terbanyak atau tertinggi terjadi pada hari ke 15 yaitu sebanyak 26 bungkus sabun 

cream palem yang rusak,sedangkan produk sabun cream palem yang mengalami kerusakan terendah 

terjadi pada hari ke 19 yakni sebanyak 5 buah sabun cream palem yang rusak.Selanjutnya  kita 

membuat peta kendali p,berdasarkan tabel 1, maka dapat diketahui  batas kendali menggunakan  peta 

kendali p selama 1 bulan yaitu bulan desember 2018 dapat kita lihat pada tabel dibawah ini yaitu pada 

tabel 2 

 
Tabel 2 

Batas-Batas Kendali Kerusakan sabun cream palem Bulan desember 2018 

Sumber: data diolah, 2018 

 

Langkah selanjutnya membuat diagram kontrol atau 

peta kendali seperti kita lihat dibawah ini : 

 
Sumber: data diolah, 2018 

Gambar 3.Gambar P-Chart Kerusakan produk sabun cream palem bulan desember 2018 

 

Berdasarkan tabel di atas maka dapat kita lihat bahwa tidak ada titik diluar batas kendali (UCL dan 

LCL). Semua titik yang berjumlah 25 titik dalam P-Chart tersebut berada dalam batas kendali. 

Berdasarkan data di atas maka dapat kita katakan bahwa pengendalian kualitas produk sabun cream 

palem pada PT. Catur Wangsa Indah dikatakan sudah dalam kendali. Namun dapat kita lihat dari 

diagram tersebut pada hari ke 15 terjadi tingkat kerusakan yang paling tertinggi sehingga dapat kita 

Uraian                                                                                                         Jumlah                            

Jumlah Sampel Produksi(Unit)                                                                  12.500 

Jumlah Kerusakan Produk(Unit)                                                                     345 

                                                                                        CL                        0,028 

Batas Kendali                                                               UCL                       0,050 

                                                                                       LCL                      0,007 
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lihat titik titik yang ada dalam diagram tersebut masih terlihat adanya fluktuasi dan tidak beraturan 

sehingga diperlukan analisa selanjutnya. 

Berdasarkan hasil di atas maka perlu dilakukan analisis lebih lanjut dengan menggunakan diagram 

sebab akibat atau diagram tulang ikan (Fishbone Chart) untuk mengetahui penyebab kerusakan 

produk sabun cream palem didasarkan oleh 5 faktor yaitu faktor Materials (bahan Baku), Man 

(manusia), Mechine (Mesin), Method (Metode) dan Environment (Lingkungan). Seperti yang telah 

kita ketahui diatas penyebab kerusakan produk sabun cream  palem pada PT Catur Wangsa Indah 

TBk disebabkan oleh 3 faktor yaitu kemasan pecah/sobek, sabun berair/mengeras dan ukuran tidak 

sesuai timbangan. 

Maka kita gambarkan kerusakan produk sabun cream palem yang pertama karena faktor kemasan 

pecah/ sobek dengan menggunakan diagram sebab akibat/ diagram tulang ikan (Fishbone Chart) 

Berdasarkan gambar diagram tulang ikan atau digram sebab akibat yang pertama maka dapat dilihat 

kerusakan sabun cream palem karena kemasan pecah atau sobek. 

 

Sumber: data diolah, 2018 

Gambar 4. Fishbone Chart produk sabun cream palem yang rusak karena kemasan sobek 

Dapat kita lihat dari gambar diatas penyebab kerusakan produk sabun cream palem kemasan pecah 

atau sobek disebabkan oleh kualitas bahan baku yang jelek diantaranya karena menggunakan plastik 

yang harganya murah,  serta  disebabkan juga karena faktor mesin yang beroperasi tidak maksimal, 

terkadang mesin error atau rusak juga, selain itu juga disebabkan oleh faktor kelalaian manusianya 

atau tenaga kerjanya itu sendiri seperti tenaga kerja kurang latihan dalam melakukan kerja mengemas 

sabun, tenaga kerja kurang fokus juga dalam bekerjanya, atau bisa juga disebabkan tenaga kerja di 

dalam melakukan pekerjaannya sambil bercanda dan ngobrol serta faktor stress atau terlalu banyak 

tekanan dalam bekerja, selain itu juga dari segi metode kerjanya kurang adanya arahan dan 

pengawasan kerja serta budaya kerja yang tidak benar dan tidak adanya standar kerja yang jelas, 

kemudian bisa juga disebabkan karena produk sabun cream tersebut stoknya terlalu banyak  sehingga 

banyak disimpan di gudang dan menyebabkan kemasan sabun pecah atau sobek karena digigit tikus, 

serta penyimpanan sabun digudang kurang memadai ruangannya dan kurangnya biaya pemelihaan 

ruangan atau gudang. 

Kerusakan kedua produk sabun cream palem disebabkan oleh sabun berair/mengeras dapat kita lihat 

dalam diagram sebab akibat dibawah ini  
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Sumber: data diolah, 2018 

Gambar 5. Fishbone Chart produk sabun cream palem yang rusak karena Sabun berair/mengeras 

Berdasarkan gambar diatas sebab akibat di atas dapat kita lihat bahwa kerusakan sabun cream palem 

sabun berair atau mengeras disebabkan oleh kualitas bahan baku yang jelek serta berubahnya kadar 

bahan baku karena bahan baku terlalu lama disimpan digudang, kelalaian manusia juga dalam 

mencampur bahan baku serta disebabkan oleh mesin yang tidak beroperasi secara maksimal dan 

mesin error atau rusak atau mesin yang kurang perawatan serta disebabkan oleh faktor manusia atau 

tenaga kerja yang kurangnya pengetahuan yang cukup dalam bekerja, tenaga kerja juga kurang fokus 

dalam bekerjanya dan adanya tekanan kerja yang menyebabkan tenaga kerja stress serta disebabkan 

oleh metode yang digunakan dalam bekerja seperti kelalaian dalam menguji kadar sabun di ruangan 

laboratorium, metode kerja yang digunakan tidak sesuai standar serta budaya kerja yang tidak benar 

dan penyebab kerusakan yang lainnya juga disebabkan oleh faktor lingkungan seperti suhu dan cuaca 

yang tidak teratur, penyimpanan sabun terlalu kelamaan di dalam gudang, serta kurangnya biaya 

pemeliharaan gudang serta kurang adanya ventilasi udara yang memadai. 

 

Kerusakan ketiga produk sabun cream palem disebabkan karena ukuran tidak sesuai timbangan maka 

kita gambarkan dalam diagram sebab akibat dibawah ini : 

 

Sumber: data diolah, 2018 

Gambar 6. Fishbone Chart produk sabun cream palem yang rusak karena Ukuran tidak sesuai timbangan 

Berdasarkan gambar diatas maka dapat kita lihat kerusakan produk sabun cream palem karena ukuran 

yang tidak sesuai timbangan ini disebabkan oleh kualitas bahan baku yang jelek serta mahalnya harga 

bahan baku, terkadang mesin rusak atau error dan kurangnya biaya pemeliharaan mesin, serta karena 

faktor manusia karena tenaga kerja ceroboh dalam melakukan penimbangan, terlalu banyak tekanan 

kerja yang menyebabkan tenga kerja stress atau kerjanya kurang fokus serta tenaga kerja kurang 

terampil dalam kerjanya dan kurangnya latihan kerja juga, selain itu disebabkan oleh metode kerja 
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yang memiliki standar kerja yang kurang jelas serta kurangnya arahan dan pengawasan kerja selain itu 

juga kerusakan sabun cream palem juga disebabkan oleh faktor lingkungan seperti suhu dan cuaca 

yang tidak teratur. 

Berdasarkan uraian ketiga faktor kerusakan produk sabun cream palem diatas maka pengendalian 

kualitas produk sabun cream palem tersebut perlu dilakukan perbaikan perbaikan dari segi ke 5 faktor 

bai itu dari segi bahan baku (material), Man (Manusia), Machine (mesin), Method (Metode) dan 

faktor lingkungan (environment). Sebaiknya perusahaan sabun cream palem atau PT. Catur Wangsa 

Indah tersebut  melakukan perbaikan baik itu dari mulai pengadaan bahan baku, proses produksi 

sampai dengan barang jadi yang siap untuk dipasarkan yaitu perlu diperhatikan dari segi kualitas 

produk yang bagus serta harus diperhatikan juga dari segi  strategi dalam menyimpan persediaan 

bahan baku digudang, meningkatkan biaya pemeliharaan gudang, perlu diadakan ventilasi udara yang 

memadai, meningkatkan pengarahan dan pengawasan dalam bekerja serta melakukan pemeriksaan 

secara rutin terhadap mesin dan meningkatkan biaya perawatan mesin  dan yang tak kalah penting 

juga perlu ditingkatkan kualitas sumber daya manusianya dengan cara memberikan latihan-latihan 

kerja, diberi upah yang memadai serta perlu diadakan penyegaran dengan cara melakukan acara 

rekreasi bareng supaya tenaga kerja tidak stress dan semangat dalam melakukan kerjanya. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan  bahwa pengendalian 

kualitas produk sabun cream palem pada PT. Catur Wangsa Indah sudah dikatakan optimal, hal ini 

dapat kita lihat dari diagram peta kendali yaitu adanya hasil penelitian produk sabun cream palem 

yang rusak masih berada dalam batas kendali ini berarti kerusakan produk yang tejadi  masih ada di 

dalam batas UCL (Upper Control Limit) sebesar 0,050 dan LCL (lower Control Limit) sebesar 0,007 

sedangkan CL (Central Line) sebesar 0,028. Namun jika dilihat dari diagram tulang ikan ditemukan 

berbagai faktor yang memperngaruhi kerusakan produk yang harus diperbaiki. 

  

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dari segi diagram sebab akibat kerusakan produk bisa dilihat dari  5 

faktor yaitu bahan baku (material), Man (Manusia), Machine (Mesin), Method (Metode) dan 

Lingkungan (Environment) maka perlu dilakukan perbaikan supaya proses produksi sabun cream 

dimasa yang akan datang dapat berkurang tingkat kerusakan produknya 

1. Materials (bahan Baku)  : kualitas bahan baku yang digunakan harus dari bahan baku yang terbaik. 

2. Man (Manusia) : memberikan reward kepada karyawan yang berprestasi sehingga setiap karyawan 

mempunyai motivasi untuk bekerja lebih baik lagi, mengadakan workshop atau pelatihan kerja 

sehingga meningkatkan wawasan karyawan dan mengadakan family gathering di beberapa waktu 

sehingga karyawan tidak merasa jenuh. 

3. Machine (Mesin) : Melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan mesin secara berkala dan 

memperbaiki mesin yang rusak di tempat perbaikan yang terjamin kualitasnya. 

4. Method (Metode) : Perlu ditingkatkan pengarahan dan pengawasan dalam bekerja serta 

diadakannya punishment bagi karyawan yang bekerja tidak sesuai dengan SOP yang berlaku di 

perusahaan. 

5. Environment (Lingkungan) : Perlu menjaga suhu gudang untuk tetap stabil dan menjamin sarana 

dan prasarana yang ada diperusahaan tetap steril. 
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