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PT. Poliplas Indah Sejahtera merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang 

industri plastik di Ungaran yang mengolah biji plastik menjadi karung plastik 

berdasarkan pesanan. Untuk menjaga produk yang dihasilkan agar sesuai permintaan 

pelanggan, maka diperlukan pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas statistik 

adalah pengendalian kualitas yang menggunakan analisis statistik. Permasalahan dalam 

skripsi ini adalah: (1) Jenis ketidaksesuaian apa saja yang terjadi pada proses produksi 

karung plastik di PT. Poliplas Indah Sejahtera?, (2) Bagaimana pengendalian kualitas 

statistik produksi karung plastik di PT. Poliplas Indah Sejahtera dengan menggunakan 

grafik peta pengendali proporsi kesalahan (p-Chart)?, (3) Bagaimana pengendalian 

kualitas statistik produksi karung plastik di PT. Poliplas Indah Sejahtera dengan 

menggunakan grafik peta pengendali u (u-Chart)?, (4) Produksi karung plastik dengan 

metode manakah yang berada dalam kontrol atau tidak berada dalam kontrol? 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis ketidaksesuaian apa saja 

yang terjadi pada proses produksi karung plastik di PT. Poliplas Indah Sejahtera, 

mengetahui pengendalian kualitas statistik produksi karung plastik di PT. Poliplas Indah 

Sejahtera dengan menggunakan grafik peta pengendali proporsi kesalahan (p-Chart). 

untuk mengetahui pengendalian kualitas statistik produksi karung plastik di PT. Poliplas 

Indah Sejahtera dengan menggunakan grafik peta pengendali u (u-Chart). Untuk 

mengetahuai produksi karung plastik dengan metode manakah yang berada dalam 

kontrol atau tidak berada dalam kontrol. Metode penelitian skripsi ini adalah metode 

pengumpulan data, analisis data, serta penarikan simpulan. 

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada proses produksi jenis ketidaksesuaian 

yang paling sering terjadi adalah cacat anyaman dengan persentase  84,47% dari total 

ketidaksesuaian. Hasil analisis pengendalian kualitas statistik dengan grafik pengendali p, 

proses produksi karung plastik diperoleh GP=0,033582603. Sementara itu analisis 

pengendalian kualitas statistik dengan grafik pengendali u, diperoleh GP= 0,037128669 

dengan batas 3σ. Proses produksi karung plastik di PT Poliplas Indah Sejahtera tidak 



 

 

terkendali secara statistik karena pada grafik pengendali p maupun grafik pangendali u 

terdapat titik - titik yang berada diluar batas pengendalian 

 

 


