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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Di dalam proses produksi kadangkala masih saja ada kegagalan walaupun 

proses produksi tersebut telah direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. 

Karena hal tersebut, maka perusahaan diharapkan dapat melakukan perbaikan 

terus-menerus dalam usahanya untuk mengurangi kegagalan produk. Dengan 

semakin pesatnya perkembangan teknologi, maka persaingan yang terjadi antar 

perusahaan akan semakin meningkat. Hal inilah mendorong perusahaan untuk 

lebih meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan sehingga sesuai dengan 

spesifikasi produk yang telah ditetapkan perusahaan sebelumnya.  

Bagaimana sistem operasional perusahaan dalam menghasilkan produk 

adalah kunci utama dalam menghasilkan produk yang berkualitas. Pendekatan 

yang tepat dalam menghasilkan produk yang berkualitas adalah dengan cara 

menerapkan TQM (Total Quality Management) yang bisa didefinisikan 

“Mengelola seluruh organisasi sehingga unggul pada semua dimensi produk dan 

jasa yang penting bagi pelanggan” ini mempunyai dua tujuan fundamental 

operasional yaitu desain yang teliti dari produk atau layanan dan memastikan 

bahwa sistem organisasi secara konsisten dapat menghasilkan desain tersebut 

(Jacob et al, 2009:308). 

Kecacatan tentu adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan kualitas 

kecacatan/defect sendiri bisa ditemui dimana saja, Defect adalah komponen yang 
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tidak termasuk dalam batas spesifikasi pelanggan, setiap langkah atau kegiatan 

dalam suatu perusahaan merupakan kesempatan untuk terjadinya defect (Jacob et 

al, 2009:313). Defect merupakan salah satu bentuk waste yaitu pemborosan, 

sesuatu yang tidak bermanfaat dan menimbulkan biaya serta mengurangi daya 

kompetitif dalam menyampaikan nilai produk ke konsumen. 

Jawa Pos adalah salah satu jaringan surat kabar terbesar di Indonesia, 

dimana memiliki lebih dari 80 surat kabar, tabloid, dan majalah serta memiliki 40 

jaringan percetakan di Indonesia. Jaringan percetakan yang tersebar luas ini 

berguna untuk mendukung penyebaran produk Jawa Pos ditiap-tiap daerah di 

Indonesia, dan untuk mendukung keberlansungan bisnis media cetaknya 

percetakan-percetakan Jawa Pos Group harus memperhatikan kualitas produk 

yang dihasilkan.  

 PT Temprina Media Grafika merupakan salah satu perusahaan percetakaan 

ternama di Indonesia. Perusahaan ini menjadi pendukung Jawa Pos group dalam 

bidang produksi. PT Temprina Media Grafika memproduksi koran, tabloid, buku, 

dan majalah. Disamping itu PT Temprina juga melayani produksi jumlah besar 

untuk media cetak lainnya seperti brosur, pamflet, kalender, banner, baliho dan 

poster untuk memanfaatkan kapasitas mesin yang ada. PT Temprina mempunyai 

cabang dibeberapa lokasi yaitu di Surabaya, Bekasi, Semarang, Surakarta, 

Nganjuk, Malang, Jember dan Bali. Sedangkan penulis melakukan Penelitian di 

PT Temprina Media Grafika cabang Jember.  
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Untuk menjalankan proses produksi Webbnya Jawa Pos Group PT 

Temprina Media Grafika Jember memiliki beberapa mesin yaitu 2 mesin CTP 

(Computer to Plate) pada tahap Pra-cetak dan mempunyai 6 tower yang 

digunakan untuk mencetak Webb dimana setiap tower mempunyai 2 unit mesin 

warna serta didukung 5 Reel Stand untuk suplai kertas dan 3 mesin counter. 

Industri percetakan mempunyai istilah tersendiri yaitu Webb adalah isi buku dan 

Sheet merupakan sampul buku. Mesin yang digunakan untuk mencetak isi buku 

yaitu Tensor, SSC,dan Horison. Mesin yang digunakan untuk mencetak isi buku 

Webb juga digunakan untuk mencetak koran. Gambar 1.1 berikut merupakan 

Webb yang sudah jadi. 

 

Gambar 1.1 

Webb yang siap untuk finishing 

Sumber : Data Observasi 

Dari studi pendahuluan, observasi serta wawancara yang telah dilakukan 

dengan pihak perusahaan, menyimpulkan bahwa dalam proses produksinya masih 
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terdapat waste dan salah satunya adalah defect pada produksi Webb. Berikut data 

mengenai defect pada produksi Webb pada bulan Januari sampai Desember 2014 

disajikan dalam Tabel 1.1. 

 

Tabel 1.1 

Data Defect Produk Webb PT Temprina Media Grafika Jember Tahun 2014 

Sumber : Data Internal 

Bulan 
Total 

Produksi 
(kg) 

Cacat 
Produk 

(kg) 
Presentase 

Januari 172,874 11,922 6.90 
Februari 115,606 6,987 6.04 
Maret 126,542 8,062 6.37 
April 93,793 4,900 5.22 
Mei 115,981 8,530 7.35 
Juni 211,574 14,139 6.68 
Juli 153,128 8,569 5.60 
Agustus 201,924 8,922 4.42 
September 137,351 6,527 4.75 
Oktober 184,688 6,938 3.76 
November 215,036 12,488 5.81 
Desember 149,882 9,210 6.14 

 

Terlihat dari table diatas bahwa presentase cacat pada tahun 2014 berkisar 

3% - >7%. Hal ini menunjukan jumlah defect pada produksi Webb masih cukup 

besar karena berdasarkan hasil wawancara dengan kadiv PPIC batas toleransi 

defect  pada produksi Webb adalah 3%, masalah ini jika dibiarkan akan 

berdampak pada pengeluaran biaya yang tidak bermanfaat dan keraguan 
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konsumen terhadap kualitas produksi PT Temprina Media Grafika. Defect ini 

berupa, unregister, halaman yang salah/kop tidak tepat, Webb tidak terpotong, 

kesalahan pewarnaan dan cetakan tidak solid. 

Berdasarkan uraian yang telah diutarakan diatas, penulis ingin melakukan 

penelitian untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang menyebabkan defect  

pada produksi Webb, alasan penulis menggunakan Webb sebagai objek penelitian 

karena produksi Webb sendiri memiliki kuantitas yang besar dan Webb adalah inti 

dari barang jadi yang dihasilkan PT Temprina Media Grafika. Terkait itu maka 

diperlukan teknik dalam pengendalian kualitas untuk mengetahui faktor faktor 

tersebut dan meminimalisai kemungkinan defect yang akan terjadi. Dalam 

pengerjaannya, peneliti menggunakan the seven basic tools of quality, 

diperkenalkan pertama kali oleh Kaoru Ishikawa sebagai metode untuk 

mendeskripsikan masalah masalah yang terdapat dalam suatu sistem kerja dan 

kemudian mencari penyebab dari terjadinya permasalahan (Ermitha, 2012:22). 

 Tahapan proses analisisnya penulis akan menggunakan 5 tools 

mewakilkan the basic seven tools of quality yaitu Process Maps (Flowchart), 

Check Sheets, Histogram, Pareto Chart untuk mengetahui dominan masalah, dan 

yang terakhir Cause Effect Diagrams/ Fishbone untuk menampilkan secara visual 

penyebab-penyebab potensial untuk permasalahan yang ada, Cause and Effect 

diagram menampilkan hubungan antara hipotesis penyebab potensial dan masalah 

yang diteliti. Setelah Fishbone diagram digambarkan, analisis itu akan dilanjutkan 

untuk mengetahui penyebab potensial di mana sebenarnya untuk masalah tersebut 

(Jacob et al, 2009:315). Diawali dari Procees Maps untuk mengetahui proses 
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produksi Webb dari bahan mentah hingga barang jadi berupa isi buku dan berguna 

untuk penentuan parameter perbaikan produk dengan mengetahui tahap - tahap 

produksi yang berpotensial menimbulkan defect pada barang jadi. Check Sheets 

adalah alat pengumpulan data yang berguna untuk menunjukan jumlah defect 

dalam data waste tiap periode waktu membantu analisa menentukan fakta atau 

pola yang mungkin dapat membantu analisis selanjutnya. Pareto diagram berguna 

untuk mengetahui faktor waste yang paling signifikan pengaruhnya, Histogram 

akan menunjukan frekuensi data berhubungan dengan masalah kualitas tersebut. 

Isi dari diagram cause and effect didapatkan melalui brainstorming, observasi 

lapangan dan wawancara dengan pihak perusahaan. Dalam mencari akar utama 

dari masalah dan usulan perbaikannya melalui wawancara, penulis menggunakan 

pendekatan matrik 5W1H, dimana peneliti akan terus bertanya sesuai urutan what, 

why, who, when, where dan how kepada narasumber dengan harapan dapat dapat 

menggali informasi dengan lebih mendalam. 

 Setelah semua penyebab permasalahan dapat diidentifikasi, peneliti dapat 

memberikan saran dan rekomendasi perbaikan yang memungkinkan untuk 

diterapkan PT Temprina Media Grafika Jember untuk memimalisasi defect 

dengan lebih efektif. Berdasarkan uraian diatas, maka peniliti membuat skripsi 

yang berjudul “Identifikasi Faktor Penyebab Defect Pada Produksi Webb 

Menggunakan The Seven Basic Tools of Quality dan Usulan Perbaikannya di 

PT TEMPRINA MEDIA GRAFIKA Jember”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

 Permasalahan yang ingin dipecahkan melalui penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana  mengidentifikasi faktor penyebab defect pada produksi Webb 

menggunakan The Seven Basic Tools of Quality di PT Temprina Media 

Grafika Jember? 

2. Bagaimana hasil evaluasi defect yang terjadi terhadap toleransi defect 

yang ditetapkan oleh PT Temprina Media Grafika Jember? 

3. Bagaimana usulan perbaikan untuk meminimalisasi defect pada produksi 

Webb di PT Temprina Media Grafika Jember? 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi faktor penyebab defect pada produksi Webb 

menggunakan The Seven Basic Tools of Quality di PT Temprina Media 

Grafika Jember. 

2. Mengetahui hasil evaluasi defect yang terjadi terhadap toleransi defect 

yang ditetapkan oleh PT Temprina Media Grafika Jember. 

3. Menyusun usulan perbaikan untuk meminimalisasi defect pada produksi 

Webb di PT Temprina Media Grafika Jember. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat mengetahui bentuk kegagalan potensial pada 

proses produksi, serta akar penyebab kegagalan yang dapat mempengaruhi 

kualitas produk, digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pemilihan 

usulan perbaikan untuk meminimalisasi defect di masa yang akan datang. 

2. Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang kualitas 

dalam perusahaan dan menerapkan teori-teori yang sudah diperoleh selama 

kuliah di Perguruan Tinggi. 

3. Bagi Akademisi 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya bidang manajemen operasi 

agar dapat digunakan sebagai literatur dan bahan referensi untuk penelitian 

selajutnya, khususnya dalam hal pengendalian kualitas. 

 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Penulisan skripsi ini ditempuh dalam beberapa tahap, berikut sistematika 

penulisannya : 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI IDENTIFIKASI FAKTOR ... BILL QOLIBY IKHSAN



   9 

 
 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bagian awal yang menjelaskan latar belakang 

dilakukannya penelitian, permasalahan yang diteliti, tujuan dan manfaat dari 

penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian ini menjelaskan tentang landasan teori dan penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya. Di dalam landasan teori akan diuraikan mengenai konsep-

konsep terkait kualitas, pengedalian kualitas, dan The Seven Basic Tools of 

Quality. Selain itu Research Question dan kerangka berpikir  

BAB 3 : METODE PENELITIAN 

 Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian berupa 

pendeketan penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data serta gambaran 

penelitian dan tahapan- tahapan yang dilakukan dalam menjalankan penelitian.  

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis memaparkan gambaran umum perusahaan, 

deskripsi hasil pengumpulan data dan pembahasan hasil penelitian 

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini akan menyampaikan kesimpulan akhir dari hasil penelitian. 

Serta dapat memberi masukan berupa saran dan rancangan penyusunan rencana 

perbaikan yang dapat bermanfaat bagi objek penelitian.
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