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ABSTRAK 
 
 
Uriyani, Dwi. 2009. Pengendalian Kualitas Statistik pada Proses Produksi 
Percetakan Buku di CV. Aneka Ilmu Semarang. Skripsi, Jurusan Matematika, 
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri 
Semarang. Pembimbing I. Dra. Sunarmi, M.Si. Pembimbing II. Walid, S.Pd, 
M.Si.    
 
Kata kunci : Kontrol Kualitas, p Chart. 
                                           

Pengendalian kualitas produk merupakan faktor penting bagi dunia industri 
karena pengendalian kualitas yang baik dan  dilakukan secara terus menerus akan 
dapat mendeteksi ketidaknormalan hasil produksi secara cepat, sehingga dapat 
segera dilakukan tindakan antisipasinya. Kualitas menjadi faktor utama 
pengambilan keputusan konsumen sebelum membeli barang/jasa. Permasalahan 
dari penelitian ini adalah Bagaimana proses pengendalian kualitas statistik yang 
diterapkan di CV. Aneka Ilmu Semarang dalam produksi percetakan buku. Jenis 
ketidaksesuaian apa yang sering terjadi, penyebab utama,dan cara 
menanggulanginya. Apakah produksi percetakan buku berada di dalam kontrol 
atau di luar kontrol, jika berada di luar kontrol apa penyebabnya dan bagaimana 
menanggulanginya. 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui proses pengendalian kualitas 
statistik yang diterapkan di CV. Aneka Ilmu Semarang dalam produksi percetakan 
buku. Mengetahui jenis ketidaksesuaian yang sering terjadi, penyebab utama, dan 
cara menanggulanginya. Mengetahui apakah produksi percetakan buku berada di 
dalam kontrol atau di luar kontrol, jika berada diluar kontrol bagaimana cara 
menanggulanginya. Metode penelitian skripsi ini adalah metode pengumpulan 
data dan  metode analisis data.  

Proses pengendalian kualitas statistik yang diterapkan di CV. Aneka Ilmu 
Semarang dalam produksi percetakan buku adalah menetapkan standar 
pengukuran atau patokan penilaian hasil, yaitu standar fisik, standar moneter, dan 
standar waktu. Jenis ketidaksesuaian yang sering terjadi pada produksi percetakan 
buku di CV. Aneka Ilmu Semarang adalah jenis ketidaksesuaian bagian lipat 
potong sebesar 1,245%, dari keempat jenis ketidaksesuaian, yaitu lipat-potong, 
lembaran tumpang tindih, tulisan tidak jelas, dan penjilidan yang disebabkan 
faktor mesin dan tenaga kerja. Produksi percetakan buku di CV. Aneka Ilmu 
Semarang sudah berada di dalam kontrol, Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
proses produksi percetakan buku di CV. Aneka Ilmu Semarang terkontrol dengan 
baik. 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan sebagai dasar 
pertimbangan pengambilan keputusan dalam upaya pencapaian kualitas produksi. 
Karyawan di bagian produksi diharapkan meningkatkan kemampuan dan 
ketelitian dalam bekerja karena berpengaruh terhadap keberhasilan dalam 
pencapaian kualitas produk. Perusahaan diharapkan mempertahankan kualitas 
produksi buku. 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Persaingan sektor industri dihadapkan pada tantangan yang semakin berat 

sejalan kemajuan dan peradaban manusia serta kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dibidang industri penghasil barang maupun jasa. Kebutuhan konsumen 

terhadap barang dan jasa bukan hanya dari segi kuantitas tetapi juga kualitas. 

Konsumen bersedia membayar dengan harga tinggi terhadap produk yang 

memberikan fungsi lebih baik dan penampilan yang menarik. Tuntutan konsumen 

tentang peningkatan kualitas suatu produk memaksa produsen untuk lebih 

meningkatkan penggunaan teknologi yang canggih dan memperbaiki teknik 

jaminan kualitas yang selama ini digunakan. 

Kualitas hasil produksi menjadi salah satu dasar keputusan konsumen akan 

kepuasan produk yang mereka beli sesuai dengan keinginan dan harapannya. 

Kontrol kualias sangat diperlukan dalam memproduksi suatu barang untuk 

menjaga kestabilan mutu. Kontrol kualitas secara statistik berbeda dengan kontrol 

kualitas secara kimia atau fisika. Secara statistik kontrol kualitas tidak 

menghendaki ”terbaik absolut”, tetapi yang dapat memenuhi permintaan 

konsumen. Produsen yang baik tentu akan mempertahankan mutu supaya tidak 

terlalu banyak variasi. Karena kualitas suatu produk ditentukan oleh ciri-ciri 

produk itu. Ciri-ciri yang mungkin ada dalam suatu produk adalah ukuran, sifat 

fisik, sifat kimia, daya tahan hidup, dan yang lainnya. Konrol kualitas dapat 
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memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang dihasilkaan 

merupakan produk yang berkualitas baik dan layak dikonsumsi. Hal ini akan 

memberikan banyak keuntungan bagi produsen karena omset penjualan yang 

meningkat. Kualitas suatu produk adalah keadaan fisik, fungsi dan sifat suatu 

produk bersangkutan yang dapat memenuhi selera dan kebutuhan konsumen 

dengan memuaskan sesuai dengan nilai uang yang dikeluarkan (Leavenworth 

1998:19). 

   Kualitas adalah keseluruhan gambaran karakteristik produk dan jasa 

dalam pemasaran, rekayasa pembuatan dan pemeliharaan yang membuat produk 

dan jasa yang digunakan dapat memenuhi harapan konsumen. Sifat dan fungsi 

yang digunakan dalam menilai kualitas produk disebut sifat kualitas. Metode yang 

paling umum digunakan untuk mengontrol produk yaitu dengan menyeleksi 

secara ketat bahan baku yang digunakan, melakukan training terhadap tenaga 

kerja untuk meningkatkan kemampuan, menggunakan mesin-mesin berteknologi 

mutakhir dan mengadakan seleksi secara ketat pada produk yang akan dipasarkan 

(Montgomery 1990 : 3-4). 

Tujuan pokok pengendalian statistik adalah menyidik dengan cepat 

terjadinya sebab-sebab terduga atau pergeseran proses sedemikian hingga 

penyelidikan terhadap proses itu dan tindakan pembetulan dapat dilakukan 

sebelum terlalu banyak unit yang tidak sesuai produksi. Pengawasan terhadap 

barang-barang yang akan dipasarkan harus dilakukan secermat mungkin, karena 

diharapkan setelah produk berada dipasaran akan memberikan kepuasan kepada 
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konsumen. Grafik pengendali adalah teknik pengandali proses pada jalur yang 

digunakan secara luas untuk mencari maksud ini (Montgomery 1990 : 120). 

Konsep pengendalian kualitas statistik ini akan diterapkan pada saat 

melakukan  penelitian di CV. Aneka Ilmu Semarang yang beroperasai dibidang 

percetakan buku. Dalam proses produksi percetakan buku di CV. Aneka Ilmu 

Semarang selama ini masih terdapat kecacatan atau ketidaksesuaian pada hasil 

produksi. Proses percetakan buku dimulai dari proses pengkajian naskah, 

pemilihan bentuk dan ukuran huruf, pengaturan naskah sesuai ukuran buku, 

design, pemberian ilustrasi gambar, pemasukan naskah dalam film, pemindahan 

film kedalam plate cetakan, pembuatan plate, kemudian dilakukan percetakan, 

pengeringan cairan, pelipatan-pemotongan cetakan buku yang masih berbentuk 

lembaran, penjilidan, pemotongan kembali untuk merapikan buku dan 

pengepakan kedalam kardus. Proses itu sering terjadi  ketidaksesuaian yang dapat 

menyebabkan hasil produksi tidak seperti yang diharapkan. ketidaksesuaian itu 

bisa terjadi dibagian lipat-potong, posisi lembaran kertas yang tidak tepat pada 

saat proses percetakan dan kecepatan pergerakan keras yang tidak sesuai dengan 

kecepatan mesin cetak yang menyebabkan hasil cetakan menjadi saling tumpang 

tindih, tulisan yang kurang tajam, tinta yang digunakan untuk menulis tidak 

merata. 

Pentingnya proses percetakan buku di CV. Aneka Ilmu Semarang diteliti 

supaya tidak terjadi ketidaksesuaian produk yang disebabkan kesalahan-kesalahan 

selama dalam proses percetakan. Karena jika kesalahan-kesalahan itu dibiarkan 
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secara terus-menerus akan mengakibatkan produk tidak dapat dikirim kebagian 

pemasaran dan mengakibatkan kerugian bagi  perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul “PENGENDALIAN KUALITAS STATISTIK PADA PROSES 

PRODUKSI PERCETAKAN BUKU DI CV. ANEKA ILMU SEMARANG”. 

 

1.2    Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah-

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pengendalian kualitas statistik yang diterapkan di CV. 

Aneka Ilmu Semarang dalam produksi percetakan buku? 

2.  Jenis ketidaksesuaian apa yang paling sering terjadi, penyebab utama, dan 

cara menanggulanginya pada hasil produksi percetakan buku di CV. Aneka 

Ilmu Semarang? 

3. Apakah produksi percetakan buku tersebut berada di dalam kontrol atau di 

luar kontrol, jika berada di luar kontrol apa penyebabnya dan bagaimana 

menanggulanginya? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pembahasan dalam pengendalian kualitas statistik ini hanya produksi 

percetakan buku. 
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2. Data yang diambil hanya pada percetakan pada bulan Mei sampai Juli tahun 

2008. 

3. Variabel yang digunakan adalah banyaknya produk yang diteliti dan banyak 

produk yang cacat atau tidak sesuai. 

4. Grafik pengendali yang digunakan dalam pembahasan hanya grafik proporsi 

(P). 

 

1.4 Tujuan Masalah 

Berdasarkan rumusan di atas, penelitian ini bertujuan: 

1. Mengetahui proses pengendalian kualitas statistik yang diterapkan di CV. 

Aneka Ilmu Semarang dalam produksi percetakan buku 

2. Mengetahui jenis ketidaksesuaian apa yang paling sering terjadi pada hasil 

produksi percetakan buku di CV. Aneka Ilmu Semarang. 

3. Mengetahui apakah produksi percetakan buku tersebut berada di dalam 

kontrol atau di luar kontrol, dan mengetahui bagaimana cara 

menanggulanginya jika produksi percetakan buku berada di luar kontrol. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dalam proses penelitian ini adalah: 

1. Bagi Peneliti 

Sebagai pengalaman praktik dalam menganalisis suatu data yang diperoleh 

secara langsung dari lapangan dengan menggunakan penerapan teori-teori 

yang diperoleh di bangku perkuliahan. 
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2. Bagi Perusahaan 

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi sumbangan  sebagai 

bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan yang 

berkaitan dalam produksi percetakan buku untuk mencapai upaya 

pengendalian kualitas. 

1.6 Sistematika Skripsi 

  Skripsi ini terdiri atas beberapa bagian yang masing-masing diuraikan 

sebagai berikut : 

1. Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal skripsi berisi halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, 

halaman motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan 

daftar lampiran. 

2. Bagian Inti Skripsi 

Bagian inti merupakan bagian pokok dalam skripsi yang terdiri dari 5 bab, 

yaitu: 

BAB 1  Pendahuluan 

Bab ini berisi alasan pemilihan judul, permasalahan, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

skripsi. 

BAB 2  Landasan Teori 

Landasan teori berisi teori-troei yang mendukung dalam 

pelaksanaan penelitian. 
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BAB 3  Metode Penelitian 

Bab ini berisi langkah-langkah yang ditempuh untuk 

memecahkan masalah yang diajukan, yaitu metode 

pengumpulan data dan metode analisis data. 

BAB 4  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Bab ini berisi hasil-hasil penelitian dan pembahasnnya. 

BAB 5  Penutup  

      Bab ini memuat simpulan dan saran-saran. 

3. Bagian Akhir Skripsi 

Bagian ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



BAB 2 

LANDASAN TEORI 
 
 
2.1 Pengendalian Kualitas 

Dunia industri tidak lepas dari mutu atau kualitas barang yang menjadi 

faktor utama bagi konsumen dalam pengambilan keputusan untuk mengkonsumsi 

produk atau jasa. Sejalan dengan hal itu, bagi produsen, kualitas produksi juga 

memegang peranan penting akan layak atau tidaknya barang produksi atau jasa 

untuk bisa dikonsumsi. Barang yang dihasilkan antara lain ditentukan kualitasnya 

berdasarkan pada pengukuran ataupun penilaian karakteristik-karakterisik 

tertentu. Hasil pengukuran yang dipakai untuk penentuan kualitas barang 

harganya berubah-ubah dari produk yang satu ke produk yang lainya meskipun 

kondisi proses produksi dapat diusahakan sama. Oleh karena itu, berbagai peneliti 

juga selalu membuat inovasi baru untuk selalu merancang akan kesempurnaan 

produk. Atas dasar itu pula, sangat dibutuhkan pengendalian kualitas barang 

(produk) untuk benar-benar bisa menghasilkan produk kualitas tinggi. 

Pengendalian kualitas adalah kombinasi semua alat dan teknik yang 

digunakan untuk mengontrol kualitas suatu produk dengan biaya seekonomis 

mungkin untuk memenuhi syarat pemesan (Praptono 1986 :3).  

Pengendalian kualitas adalah aktivitas keteknikan dan manajemen, dengan 

mengukur ciri-ciri kualitas produk, membandingkannya dengan spesifikasi atau 

persyaratan, dan mengambil tindakan penyehatan yang sesuai apabila ada 
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perbedaan antara penampilan  yang sebenarnya dan yang standar (Montgomery 

1990 : 3). 

Kualitas hasil produksi menjadi salah satu dasar keputusan konsumen akan 

kepuasan pada produk yang mereka beli sesuai dengan keinginan dan harapannya. 

Akibatnya kualitas merupakan faktor kunci yang membawa keberhasilan bisnis 

dan peningkatan posisi dalam bersaing. Program jaminan kualitas yang efektif 

dapat meningkatkan penetrasi pasar, produktivitas lebih tinggi dan biaya 

pembuatan barang dan jasa secara keseluruhan menjadi lebih rendah.   

Kualitas secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu usaha memenuhi 

harapan konsumen, sehingga konsumen memegang peranan penting apakah 

produk tersebut berkualitas atau tidak. Kualitas suatu produk adalah keadaan fisik, 

fungsi dan sifat suatu produk bersangkutan yang dapat memenuhi selera dan 

kebutuhan konsumen dengan memuaskan sesuai dengan nilai uang yang 

dikeluarkan (Leavenworth 1998). 

Menurut (Montgomery 1990) kualitas adalah keseluruhan gambaran 

karakteristik produk dan jasa dalam pemasaran, rekayasa pembuatan dan 

pemeliharaan yang membuat produk dan jasa yang digunakan dapat memenuhi 

harapan konsumen. Sifat dan fungsi yang digunakan dalam menilai kualitas 

produk disebut sifat kualitas. Kualitas suatu produk merupakan keadaan fisik, 

fungsi dan sifat suatu produk bersangkutan yang dapat memenuhi selera dan 

kebutuhan konsumen dengan memuaskan sesuai dengan nilai uang yang 

dikeluarkan. 
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Kualitas kecocokan adalah seberapa baik produk itu sesuai dengan 

spesifikasi dan kelonggaran yang diisyaratkan oleh rancangan itu. Kualitas 

kecocokan dipengaruhi oleh banyak factor, termasuk pemilihan proses 

pembuatan, latihan dan pengawasan tenaga kerja, jenis system jaminan kualitas 

(pengendalian proses, uji, aktivitas pemeriksaan, dan sebagainya) yang digunakan, 

seberapa jauh jaminan kualitas diikuti, dan motivasi tenaga kerja untuk mencapai 

kualitas (Montgomery 1990 : 2-3). 

 

2.2 Pengendalian Kualitas Statistik 

Pengendalian kualitas statistik menurut (Sudjana 2002) merupakan teknik 

penyelesaian masalah yang digunakan sebagai pemonitor, pengendali, 

penganalisis, pengelola dan memperbaiki proses dengan menggunakan metode-

metode statistik. Pengendalian proses statistik merupakan penerapan metode 

statistik untuk pengukuran dan analisis variasi proses produksi. Dengan demikian 

timbul variasi kualitas. Ditinjau dari statistik, ada dua macam variasi kualitas yang 

dikenal, yaitu : 

a. Bersifat probabilistik, yakni variasi yang terjadi karena secara kebetulan dan 

tidak dapat dielakan. 

b. Bersifat eratik, yakni variasi yang terjadi tidak menentu dikarenakan 

timbulnya penyebab tak wajar.  

Proses variasi yang pertama dan memenuhi spesifikasi-spesifikasi tertentu, 

dikatakan bahwa proses berjalan dalam kontrol. Hal ini proses dibiarkan terus 

berlangsung dan tidak diganggu. Akan tetapi jika terjadi hal yang kedua, maka 
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dikatakan bahwa proses di luar kontrol dan karenanya harus ditemukan 

penyebabnya dan lalu dihilangkan. Proses yang keluar kontrol harus dihentikan 

dan diperbaiki supaya terjadi proses dalam kontrol, sehingga perlu diadakan 

pengontrolan kualitas. Proses pengendalian statistik dapat dilakukan dengan 

menganalisis dan meminimalkan penyimpangan atau kesalahan, 

mengkuantifikasikan kemampuan proses dan membuat hubungan antar konsep 

dan teknik yang ada untuk mengadakan perbaikan proses produksi (Sudjana 2002 

: 419) 

 

2.3 Pengendalian Kualitas Produk 

Peranan pengendalian kualitas produk menjadi bertambah besar dan penting  

dengan adanya perkembangan selera akibat peradaban manusia yang berubah. 

Perubahan selera tersebut mendorong konsumen untuk selalu mencari barang 

yang nilai gunanya lebih sempurna dan baik.  

Setiap produk mempunyai sejumlah unsur yang bersama-sama 

menggambarkan kecocokan penggunaannya. Parameter-parameter ini biasa 

dinamakan ciri-ciri kualitas. Ciri-ciri kualitas ada beberapa jenis, yaitu : 

1. Fisik, meliputi : panjang, voltase, berat, kekentalan, dan lain-lain. 

2. Indera, meliputi : rasa, penampilan, warna, dan lain-lain. 

3. Orientasi waktu, meliputi : keandalan (dapat dipercaya), dapatnya dirawat 

(Mongomery 1990). 

Pengendalian kualitas produk menurut (Shigeru Mizuno 1994) merupakan 

kegiatan terpadu mulai dari produk standar mutu bahan, standar proses produksi, 
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barang setengah jadi, barang jadi sampai standar pengiriman produk akhir ke 

konsumen, agar barang atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi 

kualitas yang direncanakan. Unsur-unsur kualitas produk adalah: 

1. Harga yang wajar 

Yaitu suatu produk tidak perlu secara mutlak mutu atau kualitasnya terbaik, 

yang penting adalah bahwa produk tersebut memenuhi tuntutan konsumen 

agar dapat dimanfaatkan. 

2. Ekonomi 

Yaitu konsumen mencari sifat okonomis seperti kebutuhan energi sekecil 

mungkin, kemungkinan rusak sedikit mungkin, pemeliharaan dan biaya 

sekecil mungkin, dan penggunaan yang luas. 

3. Awet 

Yaitu pemakai mengharapkan agar produk tersebut terbuat dari bahan yang 

awet dan tahan terhadap perubahan drastis sepanjang waktu. 

4. Aman 

Yaitu sebuah produk diharapkan aman untuk digunakan dan tidak 

membahayakan kehidupan atau anggota badan. 

5. Mudah digunakan 

Yaitu umumnya sebuah produk dirancang untuk rata-rata konsumen pada 

umumnya, tanpa memerlukan pelatihan khusus terlebih dahulu untuk 

menggunakan. 
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6. Mudah dibuat 

Yaitu produk yang dihasilkan harus terbuat dari bahan-bahan yang mudah 

diperoleh dan mudah disimpan, pemenufakturannya harus memerlukan proses 

dan keterampilan sedikit mungkin. 

7. Mudah dibuang 

Yaitu sebuah produk yang tidak dapat digunakan bisa dibuang begitu saja 

disembarang tempat. 

Produk yang kekurangan salah satu unsur kualitas di atas tergolong 

berkualitas rendah atau cacat. Produk cacat adalah produk dihasilkan yang 

kondisinya rusak atau tidak memenuhi ukuran mutu yang sudah ditentukan, akan 

tetapi produk tersebut masih dapat diperbaiki secara ekonomis menjadi produk 

yang baik lagi dalam arti biaya perbaikan produk cacat lebih rendah dibanding 

kenaikan nilai yang diperoleh karena adanya perbaikan (Supriyono 1983 : 121). 

Produk cacat adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah 

ditentukan, tetapi dengan pengeluaran kembali untuk memperbaikinya, produk 

tersebut secara eknomis bisa disempurnakan lagi menjadi produk yang baik 

(Mulyadi 1992 : 328). 

 Namun masih ada kualitas yang harus dimasukan kalau perusahaan 

memiliki sebuah produk yang memiliki keunggulan. Unsur-unsur tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Design yang bagus 

Design harus orisinil dan harus memiliki citarasa konsumen. 
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2. Keunggulan dalam bersaing 

Sebuah produk harus unggul baik dalam fungsi maupun desainnya dibanding 

produk-produk lain yang sejenis. 

3. Daya tarik fisik 

Produk harus menarik dan harus indah (Shigeru Mizuno 1994: 6-7). 

Faktor-faktor mendasar yang mempengaruhi kualitas produk yakni: 

1. Market (Pasar) 

Perusahaan bisnis pada masa sekarang sangat berhati-hati dalam 

mendefinisikan keinginan dan kebutuhan produsen, yang digunakan sebagai 

dasar untuk mengembangkan produk-produk baru. Konsumen telah 

mempercayai bahwa ada sebuah produk yang dapat memenuhi hampir semua 

kebutuhan konsumen. Pasarpun sekarang menjadi luas lingkupnya, bahkan 

secara fungsional lebih terspesialisasi didalam barang yang ditawarkan. 

Persaingan usaha yang semakin ketat sekarang ini menuntut perusahaan yang 

bersaing harus semakin fleksibel dan mampu mempertahankan bahkan 

meningkatkan kualitas produksinya. 

2. Money (Uang) 

Meningkatkan persingan didalam banyak bidang bersamaan dengan fluktuasi 

eknomi dunia telah menurunkan batas laba. Kebutuhan akan otomatisasi telah 

mendorong pengeluaran biaya yang besar untuk proses produksi. 

Penambahan investasi perusahaan harus dibayar melalui naiknya 

produktivitas yang menimbulkan kerugian yang besar yang disebabkan oleh 

naaiknya produk cacat. Biaya  kualitas yang dikaitkan dengan pemeliharaan 
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dan perbaikan kualitas telah mencapai ketinggian yang tidak terduga yang 

belum terjadi sebelumnya. Kenyataan ini telah memfokuskan perhatian para 

menejer pada bidang biaya kualitas sebagai biaya operasi sehingga kerugian 

dapat diturunkan untuk memperbaiki laba. 

3. Management (Manajemen) 

Tanggungjawab telah didistribusikan antara beberapa kelompok kusus bagian 

pemasaran, melalui fungsi perencanaan produknya yang harus membuat 

persyaratan-persyaratan produk. Bagian rekayasa, mempunyai tanggungjawab 

untuk merancang produk yang akan memenuhi persyaratan-persyaratan yang 

telah ditentukan. Bagian produk harus mengembangkan dan memperbaiki 

kembali proses untuk memberikan kemampuan yang cukup untuk membuat 

produk sesuai dengan spesifikasi dan bagian kendali kualitas harus 

merencanakan pengukuran-pengukuran kualitas pada seluruh aliran proses 

yang akan menjamin bahwa hasil akhir akan memenuhi  persyaratan-

persyaratan kualitas. 

4. Men (Manusia)  

Spesialisasi membutuhkan pekerja-pekerja dengan pengetahuan khusus. 

Meskipun spesialisasi mempunyai keuntungan tetapi spesialisasi juga 

membawa kerugian, yaitu terpecahnya tanggungjawap kualitas produk dalam 

bebrapa bagian. Hal ini telah meciptakan suatu permintaan akan ahli teknik 

system yang akan mengajak semua bidang spesialisasi untuk secara bersama 

merencanakan, menciptakan dan mengoperasikan berbagai sistem yang akan 

menjamin sesuatu hasil yang diinginkan. 
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5. Motivation (motivasi) 

Meningkatnya kerumitan dalam menciptakan kualitas suatu produk  yang 

bagus kedalam pasar, dan hal ini memperbesar makna kontribusi setiap 

karyawan terhadap kualitas. Penelitian tentang motivasi  manusia telah 

menunjukan bahwa para pekerjaan pada masa sekarang ini memerlukan 

sesuatu yang memperkuat rasa keberhasilannya didalam mereka melakukan 

pekerjaannya dan adanya pengakuan positif bahwa mereka secara pribadi 

turut memberikan sumbangan atas tercapainya tujuan perusahaan. Perusahaan 

harus melakukan pendidikan mengenai  kualitas dan komunikasi yang lebih 

baik tentang kesadaran kualitas. 

6. Materials (Bahan) 

Biaya produksi dan persyaratan kualitas  menyebabkan spesialisasi bahan 

menjadi labih ketat dan keanekaragaman bahan lebih besar. Pemilihan bahan 

baku yang digunakan harus melalui proses seleksi yang ketat, agar dalam 

pembuatannya menjadi produk jadi yang terjaga kualitasnya. Hal ini 

mengakibatkan tingginya spesialisasi  bahan baku dan tingkat penyimpangan 

bahan yang semakin besar. 

7. Machines and Menhanization (Mesin dan Mekanisasi) 

Upaya perusahaan untuk  menurunkan biaya dan meningkatkan volume 

produksi dengan tujuan untuk dapat memuaskan pelanggan dalam upaya 

persaingan yang ketat, telah mendorong perusahan  untuk menggunakan 

peralatan yang rumit serta lebih menggantungkan mutu yang dihasilkan pada 

mesin tersebut. Semakin besar usaha perusahaan untuk melakukan mekanisasi 
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dan otomatisasi untuk menurunkan biaya, maka kualitas yang lebih baik 

menjadi semakin kritis. 

8. Modern Informaaation Methods (Metode Informasi Modern)  

Evolusi teknologi komputer cepat telah membuka kemungkinan untuk 

mengumpulkan, mengambil kembali, dan memanipulasi informasi pada suatu 

kala yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Teknologi informasi baru 

yang ampuh ini menyediakan cara untuk mengendalikan mesin dan proses 

selama waktu proses produksi pada taraf yang tidak terduga sebelumnya dan 

mengendalikan produk dan jasa bahkan hingga mereka sampai pada 

pelanggan. Metode ini dapat juga bermanfaat untuk melakukan perkiraan atau 

ramalan yang mendasari setiap keputusan bisnis yang akan dilakukan. 

9. Mounthing Product Requirement (Persyaratan Proses produksi) 

Kemajuan yang cepat didalam kerumitan perekayasaan rancangan yang 

memerlukan pengendalian yang jauh lebih ketat pada seluruh proses 

produksi, telah membuat hal-hal kecil yang sebelumnya terabaikan menjadi 

penting secara potensial (Feigenbaum 1992 : 554). 

Fungsi pengendalian kualitas produk menurut (Komaruddin 1973 : 106) 

diantaranya adalah: 

1. Memberikan pelayanan informasi yang lengkap, akurat, dan teratur tentang 

apa yang sedang dicapai kepada petugas-petugasnya. 

2. Memberikan kemampuan kepada mereka untuk melihat kedepan bagi 

kemungkinan setiap rintangan terhadap produktivitas yang tertinggi dengan 
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lebih tepat dan untuk mengambil langkah buat menghilangkan atau 

mengurangi pengaruh rintangan-rintangan yang akan menggnggu. 

3. Menjamin produktivitas maksimum dan pencapaian yang sempurna dari 

hasil-hasil yang diinginkan. 

Tujuan pengendalian Kualitas Produk menurut (Sofjan Assauri 1993 : 120) 

adalah: 

1. Agar barang hasil produksi daapat mencapai standar kualitas yang telah 

ditetapkan. 

2. Mengusahakan agar biaya design dapat ditekan sekecil mungkin. 

3. Mengusahakan agar biaya inspeksi dapat ditekan sekecil mungkin. 

4. Mengusahakan agar biaya produksi dapat ditekan sekecil mungkin. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan agar tujuan tersebut dapat 

tercapai, seperti: 

1. Adanya standar yang ditetapkan. 

2. Menentukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan 

dengan standar yang ada. 

3. Melakukan perbaikan apabila menemukan penyimpangan. 

4. Memberi penjelasan yang sejelas-jelasnya pada pihak-pihak yang 

bersangkutan agar tidak terjadi salah paham. 
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2.4 Teknik Kontrol Kualitas Statistik 

Statistika digunakan dalam proses kontrol kualitas kapan saja dan dimana 

mungkin. Ada empat macam metode statistik yang dapat digunakan secara 

terpisah maupun bersamaan atau kombinasi antara mereka. 

1. Distribusi Frekuensi 

Suatu tabulasi atau cacah (tally) yang menyatakan banyaknya suatu 

ciri kualitas muncul dalam sampel yang dimati. Ini dapat digunakan untuk 

melihat kualitas sampel secara sepintas, yaitu : 

a. Kualitas rata-rata 

b. Penyebaran kualitas 

c. Perbandingan kualitas dengan spesifikasi yang diinginkan 

2. Gambar Kontrol 

Menyajikan secara grafik keadaan produksi secara kronologis (jam 

per jam atau hari per hari) dengan batas-batas yang menggambarkan 

kemampuan produksi waktu yang lalu. Jika kurva yang dihasilkan 

melampaui batas-batas yang ada, maka suatu perubahan atau penyesuaian 

dalam proses produksi dianjurkan, bahkan mungkin diperlukan suatu 

penyelidikan lebih mendalam. 

 Ada tiga macam gambar kontrol yakni : 

a. Gambar kontrol Shewart untuk ukuran karakteristik kualitas. 

Gambar kontrol ini disebut gambar untuk variabel atau gambar untuk 

X (mean) dan R (range) dan gambar untuk X (mean) dan σ  

(deviasi standar). 
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b. Gambar kontrol untuk proporsi atau perbandingan antara banyaknya 

produk yang cacat dengan seluruh produksi. Gambar kontrol ini 

sering disebut gambar-p (p-chart). 

c. Gambar kontrol untuk jumlah yang cacat per unit. Gambar kontrol 

ini disebut gambar-c (c-chart). 

Gambar-gambar di atas dapat digunakan pada proses berulang. Proses 

berulang ini tidak hanya dalam produksi maksimal tetapi juga dalam 

problem manajemen. 

3. Tabel Sampling 

Tabel yang terdiri dari jadwal untuk pengamatan kualitas biasanya 

dalam bentuk persentase. Hal ini dilakukan untuk menjamin pencapaian 

kualitas yang dikehendaki untuk produksi maupun barang kiriman. 

4. Metode Khusus 

Metode ini digunakan untuk kontrol kualitas dalam industri. Analisis 

yang digunakan secara statistik yang cukup rumit, antara lain korelasi, 

analisis variance, analisis toleransi dan lain-lain (Praptono 1986:1.4). 

 

2.5 Keuntungan kontrol Kualitas Secara Statistik 

Kontrol kualitas statistik merupakan suatu alat manajemen secara ilmiah. 

Beberapa keuntungan jika digunakan kontrol kualitas statistik adalah: 

1.  Mengoptimasi rasio antara kualitas dan biaya 

2.  Tingkat kualitas lebih baik 

3.  Menjaga kualitas lebih uniform 
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Nomor sampel 

4.  Memberikan penyediaan bahan baku yag lebih baik 

5.  Penggunaan alat produksi yang lebih efisien 

6.  Mengulangi kerja ulang atau pembuangan 

7.  Inspeksi yang lebih baik 

8.  Memperbaiki hubungan antara produsen dan konsumen 

9.  Spesifikasi yang diinginkan lebih baik (Praptono 1986:5). 

 

2.6 Grafik Pengendali Kualitas Proses Statistik 

Teori umum grafik pengendali ini pertama kali diperkenalkan oleh Dr. 

Walter Andrew Shewhart dari Bell Telephone Laboratories Amerika Serikat pada 

tahun 1942, dan grafik pengendali yang dikembangkan menurut asas-asas ini 

kerap kali dinamakan Grafik Pengendali Shewhart, ditunjukan dalam gambar 1. 

Grafik ini untuk mengetahui apakah sampel hasil observasi termasuk daerah yang 

diterima (Accepted area) atau daerah yang ditolak (rejected area). 
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 Grafik pengendali memiliki sebuah garis tengah dan batas-batas pengendali 

baik atas maupun bawah. Garis tengah merupakan nilai rata-rata karakteristik 

kualitas yang berkaitan dengan keadaan terkontrol (yakni, hanya sebab-sebab tak 

tersangka yang ada). Batas pengendali atas (BPA) dan batas pengendali bawah 

(BPB) dipilih sedemikian hingga apabila proses terkendali, hampir semua titik-

titik sampel akan jatuh diantara kedua garis itu. Jika titik-titik terletak di dalam 

batas-batas pengendali, proses dianggap dalam keadaan terkendali. Ini berarti 

proses berlangsung atau beroperasi di bawah penyebab wajar sebagaimana 

diharapkan atau berjalan karena penyebab sistem tetap yang sifatnya probabilistik, 

dan tidak perlu tindakan apapun. Tetapi, satu titik yang terletak di luar batas 

pengendali diinterprestasikan sebagai fakta bahwa proses tak terkendali, dan 

diperlukan tindakan penyelidikan dan perbaikan untuk mendapatkan dan 

menyingkirkan sebab atau sebab-sebab tersangka yang menyebabkan tingkah laku 

itu. Meskipun semua titik-titik terletak di dalam batas pengendali, apabila titik-

titik itu bertingkah secara sistematik atau tak random, maka ini merupakan 

petunjuk bahwa proses tak terkendali (Montgomery 1990:121).  

Kegunaan grafik pengendali adalah untuk membatasi toleransi 

penyimpangan (variasi) yang masih dapat diterima, baik karena akibat kelemahan 

tenaga kerja, mesin dan sebagainya. Grafik pengendali ini dapat diklasifikasikan 

kedalam dua tipe umum yaitu : 

1) Grafik pengendali variabel 

Grafik pengendali dengan pemeriksaan secara variabel, digunakan sebagai 

alat untuk mengontrol proses dengan mengumpulkan dan menganalisis data 
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dari pemeriksaan kualitas suatu produk yang ditentukan satu atau lebih 

parameter karakteristik kualitas yang mempunyai harga ukur tertentu. 

2) Grafik pengendali sifat  

Digunakan jika karakteristik kualitas tidak dinyatakan secara numerik. 

Biasanya setiap benda yang diperiksa dinyatakan dengan sesuai atau tidak 

sesuai spesifikasi pada karakteristik kualitas itu (Montgomery 1990:204). 

Data Atribut (Attributes Data) merupakan data kualitatif yang dapat 

dihitung untuk pencatatan dan analisis. Contoh dari data atribut karakteristik 

kualitas adalah ketiadaan label pada kemasan produk, kesalahan proses 

administrasi buku tabungan nasabah, banyaknya jenis cacat pada produk dan lain-

lain. Data atribut diperoleh dalam bentuk unit-unit ketidaksesuaian dengan 

spesifikasi atribut yang ditetapkan. 

Atribut dalam pengendalian kualitas menunjukan karakteristik kualitas yang 

sesuai dengan spesifikasi. Atribut digunakan apabila ada pengukuran yang tidak 

memungkinkan untuk dilakukan, misal goresan, kesalahan, warna, atau ada bagian 

yang hilang. Selain itu, atribut digunakan apabila pengukuran dapat dibuat tetapi 

tidak dibuat karena alasan waktu, biaya, atau kebutuhan. Pengendalian kualitas 

proses statistik untuk data atribut ini digunakan sebagai pengganti pengendali 

kualitas proses statistik untuk data variabel. 

Grafik pengendali proses statistik data atribut terdiri dari dua kelompok, 

yakni yang berdasarkan distribusi binomial dan distribusi poisson. Distribusi 

binomial merupakan kelompok pengendali untuk unit-unit ketidaksesuaian, 

seperti p-chart yang menunjukan proporsi ketidaksesuaian dalam sampel atau sub 
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kelompok. Proporsi ditunjukan dengan bagian atau persen, yang berdasarkan 

distribusi poisson terdapat c-chart, dan u-chart. Penyusunan grafik pengendali 

pada proses statistik untuk data atribut diperlukan beberapa langkah sebagai 

berikut  

1. Menentukan sasaran yang akan dicapai 

Sasaran ini akan mempengaruhi jenis peta pengendali kualitas proses statistik 

data atribut mana yang harus digunakan. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh 

karakteristik kualitas suatu produk dan proses apakah proporsi atau 

banyaknya ketidaksesuaian dalam sampel atau sub kelompok, ataukah 

ketidaksesuaian dari suatu unit setiap kali mengadakan observasi. 

2. Menentukan banyaknya sampel dan banyaknya observasi 

Banyaknya sampel yang diambil akan mempengaruhi jenis grafik pengendali 

di samping karakteristik kualitasnya. 

3. Mengumpulkan data  

Data yang dikumpulkan tentu disesuaikan dengan jenis peta pengendali. 

Misalnya suatu perusahaan atau organisasi menggunakan p-chart, maka data 

yang dikumpulkan juga harus diatur dalam bentuk proporsi ketidaksesuaian 

terhadap banyaknya sampel yang diambil. 

4. Menentukan garis tengah dan batas-batas pengendali 

Pada masing-masing grafik pengendali biasanya menggunakan σ3±   sebagai 

batas-batas pengendalinya. 
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5. Merevisi garis tengah dan batas-batas pengendali 

Revisi terhadap garis pusat dan batas-batas pengendali dilakukan apabila 

dalam grafik pengendali kualitas proses statistik untuk data atribut terdapat 

data yang berada di luar batas pengendali statistik (out of statistical control) 

dan diketahui kondisi tersebut disebabkan karena penyebab khusus. Demikian 

pula, data yang berada di bawah garis pengendali bawah apabila ditemukan 

penyebab khusus di dalamnya tentu juga diadakan revisi (Ariani 

2003:131).  

Diagram pareto  merupakan suatu gambar yang mengurutkan klasifikasi 

datadari kiri kekanan menurut urutan rangking tertinggi hingga terendah. Diagram 

pareto juga dapat mengidentifikasi masalah yang paling penting yang 

mempengaruhi usaha perbaikan kualitas dan memberikan petunjuk dalam 

mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk menyelesaikan masalah. 

Diagram pareto juga dapat digunakan untuk membandingkan kondisi proses, 

misalnya ketidaksesuaian proses sebelum dan setelah diambil tindakan perbaikan 

erhadap proses. 

Diagram pareto dapat dipergunakan sebagai alat interpretasi, untuk 

a. menentukan frekuensi relatif dan urutan pentingnya masalah-masalah atau 

penyebab-penyebab dari masalah yang ada. 

b. memfokuskan perhatian pada isu-isu kritis dan penting melalui membuat 

ranking terhadap masalah-masalah atau penyebab-penyebab dari masalah itu 

dalam bentuk yang signifikan (Ariani 2003:19). 
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2.7 Grafik Pengendali Sifat 

Tidak semua karakteristik kualitas dapat dengan mudah dinyatakan secara 

numerik. Hal seperti itu, biasanya tiap benda yang diperiksa diklasifikasikan 

sesuai dengan spesifikasi pada karakteristik kualitas itu atau tidak sesuai dengan 

spesifikasi. Istilah cacat dan tidak cacat kadang-kadang digunakan untuk 

mengidentifikasikan kedua klasifikasi produk yang diinginkan. 

Grafik pengendali p digunakan untuk mengukur ketidaksesuaian 

(penyimpangan atau sering disebut cacat) dari item-item dalam kelompok yang 

sedang diinspeksi. Grafik pengendali p digunakan untuk hal-hal yang 

berhubungan dengan proporsi dari produk yang tidak memenuhi syarat spesifikasi 

kualitas atau proporsi produk yang cacat dalam suatu proses produksi. Proporsi 

sampel yang tidak memenuhi syarat didefinisikan sebagai rasio banyaknya item 

yang tidak memenuhi syarat dalam suatu populasi terhadap total banyaknya item 

dalam populasi itu.  

Proporsi ketidaksesuaian atau cacat pada sample untuk setiap kali 

melakukan observasi adalah 

n
xp =  …………………………………………………….(1) 

p =  proporsi cacat dalam setiap sampel 

x =  banyaknya produk yang cacat dalam setiap sampel 

n= banyaknya sampel yang diambil pada setiap pengamatan/observasi 

(Ariani 2003:133). 

Sedangkan batas pengendali atas (BPA) dan batas pengendali bawah (BPB) 

grafik pengendali p untuk banyaknya sampel konstan adalah  
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Batas-batas pengendali di atas merupakan batas pengendali 3 sigma. 

n = banyaknya sampel yang diambil pada setiap kali observasi  

p = garis tengah grafik pengendali proporsi cacat (Ariani 2003:134). 

Apabila ditemukan nilai negatif dalam perhitungan batas pengendali bawah 

(BPB), maka ditetapkan sama dengan nol. Jadi apabila BPB < 0, maka ditetapkan 

BPB = 0. Banyaknya sampel yang bervariasi grafik pengendali p mempunyai tiga 

cara, yaitu menggunakan grafik pengendali dengan cara harian atau individu, 

grafik pengendali dengan cara rata-rata dan grafik pengendali dengan cara yang 

dibuat menurut urutan banyaknya sampel berdasarkan pertimbangan perusahaan 

(Ariani 2003:139). 

1. Grafik Pengendali dengan Cara Harian atau Individu 

Grafik pengendali model harian atau individu dibuat untuk setiap 

observasi. Oleh karenanya, perusahaan akan mempunyai batas pengendali 

atas dan batas pengndali bawahnya dalam proporsi ketidaksesuaian untuk 

kualitas proses produksinya. Keunggulan grafik pengendali proporsi 

ketidaksesuaian dengan cara harian atau individu ini adalah ketepatan dalam 

menentukan apakah sampel berada di dalam atau di luar batas 
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pengendalinya. Garis tengah ( p ) grafik pengendali p model harian atau 

individu untuk banyaknya sampel bervariasi adalah  

∑
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== g
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g

i
i

n

x
p

1

1 ………………………………………….(5) 

dimana     p  =  garis tengah grafik pengendali proporsi cacat 

   xi =   banyaknya cacat dalam setiap sampel pada setiap kali    observasi 

              ni= banyaknya sampel yang diambil setiap kali observasi (Ariani,        

2003:139). 

Sedangkan batas pengendali bawah (BPA) dan batas pengendali 

bawah (BPB) grafik pengendali p model harian untuk banyaknya sampel 

bervariasi adalah 

( )
in

pppBPA −
+=

13 ……………………………(6) 

( )
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pppBPB −
−=

13 ……………………………(7) 

Batas-batas pengendali di atas merupakan batas pengendali 3 sigma. 

Dimana  p  =   garis tengah grafik pengendali proporsi cacat 

ni =   banyaknya sampel yang diambil pada setiap kali observasi 

yang selalu bervariasi (Ariani 2003:140). 

2. Grafik Pengendali dengan Cara Rata-rata 

Grafik pengendali rata-rata adalah bentuk yang lebih sederhana, lebih 

cepat dan lebih mudah daripada model individu atau harian. Grafik 
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pengendali model ini juga lebih banyak digunakan daripada grafik 

pengendali proporsi ketidaksesuaian model individu atau harian. Namun 

grafik pengendali proporsi ketidaksesuaian dengan cara individu atau harian 

yang lebih tepat dibandingkan dengan grafik pengendali dengan cara rata-

rata. Garis tengah ( p ) grafik pengendali p dengan menggunakan  rata-rata 

untuk banyaknya sampel bervariasi adalah  

∑

∑

=

== g

i
i

g

i
i

n

x
p

1

1 ………………………………………(8) 

p  =  garis tengah grafik pengendali proporsi cacat 

          xi  = banyaknya cacat dalam setiap sampel pada   setiap kali    observasi 

ni = banyaknya sampel yang diambil setiap kali observasi (Ariani, 

2003:139). 

Sedangkan batas pengendali bawah (BPA) dan batas pengendali 

bawah (BPB) grafik pengendali p dengan menggunakan rata-rata banyaknya 

sampel bervariasi adalah 
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n

pppBPA −
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13 ……………………………(9) 

( )
n
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−=
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Batas-batas pengendali di atas merupakan batas pengendali 3 sigma. 

 p  = garis tengah grafik pengendali proporsi cacat 

ni = banyaknya sampel yang diambil pada setiap kali observasi yang selalu 

bervariasi (Ariani 2003:140).  
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3. Grafik Pengendali dengan Pertimbangan Perusahaan  

Grafik pengendali dengan pertimbangan perusahaan yang dimaksud 

adalah dengan mengambil sampel yang jumlahnya ditetapkan oleh 

perusahaan, misalnya 100, 200, 300 dan sebagainya. Bila ternyata sampel 

mendekati jumlah yang ditetapkan perusahaan maka digunakan grafik 

pengendali yang terdekat. Misal diambil sampel sebanyak 130 unit maka 

grafik pengendali yang digunakan adalah grafik pengendali berdasar nilai n 

= 100. Bila yang diambil 300 unit maka grafik pengendali yang digunakan 

adalah grafik pengendali berdasar nilai n = 300 dan seterusnya. 

Menentukan garis tengah (GT), batas pegendali atas (BPA) dan batas 

pengendali bawah (BPB) sama dengan grafik pengendali  harian dan rata-

rata (Ariani D.W, 2003:141). 

 

2.8 Pengertian Barang Tidak Sesuai 

Barang tidak sesuai adalah barang yang dalam beberapa hal gagal 

memenuhi satu atau lebih spesifikasi yang ditetapkan. Setiap kejadian dari 

kurangnya kesesuaian barang terhadap spesifikasi adalah ketidaksesuaian. Setiap 

barang yang tidak sesuai berisi satu atau lebih ketidaksesuaian (Grant dan 

Leavenwort,alih bahasa Kandahjaya 1998:271). 

Hasil pengamatan dan inspeksi yang berpedoman pada spesifikasi yang 

ditetapkan terdapat beberapa jenis ketidaksesuaian karakteristik kualitas pada 

produksi percetakan buku di CV. Aneka Ilmu Semarang yaitu, bagian lipat-
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potong, posisi lembaran yang tumpang tindih, tulisan tidak jelas, dan bagian 

penjilidan. 

1) Bagian lipat-potong biasanya kerusakan terjadi berupa penyisiran buku yang 

tdak sempurna. Hal ini terjadi karena pada saat melipat lembaran naskah hasil 

cetak tidak sesuai dengan ukuran buku yang telah ditentukan sehingga ada 

bagian lipatan kertas yang ukurannya lebih kecil dibanding ukuran buku. 

Pada saat pemotongan dilakukan, lipatan kertas yang ukurannya lebih kecil 

tersebut tidak ikut tersisir atau terpotong sehingga ada sejumlah halaman 

buku tertentu yang masih bergabung melekat menjadi satu.  

2) Posisi lembaran kertas yang tidak tepat pada saat proses percetakan dan 

kecepatan pergerakan kertas yang tidak sesuai dengan kecepatan mesin cetak 

mengakibatkan hasil cetakan saling tumpang tindih.  

3) Tulisan yang kurang tajam terjadi apabila selama proses percetakan, tinta 

yang digunakan untuk menulis tidak merata keseluruh cetakan sehingga ada 

bagian cetakan yang kekurangan tinta, akibatnya tulisan menjadi kabur 

sehingga tulisan sulit untuk dibaca. Selain itu tinta yang digunakan untuk 

menulis mblobor sehingga tulisan terlalu tajam.  

4) Bagian penjilidan terjadi pada sejumlah halaman yang letaknya terbalik atau 

letak cover yang terbaik sehingga buku yang sudah terjilid rapi terpaksa 

dibongkar kembali untuk memperbaiki letak halaman buku atau letak cover 

yang terbalik dan kemudian dijilid ulang. 
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2.9 Sebab-sebab Terduga dan Tak Terduga Variabilitas Kualitas 

Variabilitas dasar atau gangguan dasar adalah pengaruh komulatif dari 

banyak sebab-sebab kecil yang pada dasarnya tak terkendali, seperti : listrik mati, 

karyawan mogok, dan sebagainya. Kerangka dalam pengendalian kualitas statistik 

variabel dasar ini dinamakan “system stabil sebab-sebab tak terduga”. Suatu 

proses yang bekerja hanya dengan adanya variasi sebab-sebab tak terduga 

dikatakan ada dalam pengendalian. 

Macam-macam variabilitas lain kadang-kadang timbul dalam hasil suatu 

proses. Variabilitas ini dalam karakteristik kualitas kunci biasanya timbul dari  

tiga sumber, yaitu : mesin, tenaga kerja, dan bahan baku. Variabilitas ini pada 

umumnya lebih besar dibandingkan dengan gangguan dasar, dan biasanya 

merupakan tingkat yang tidak dapat diterima dalam proses, maka harus dicari 

ketidakwajaran tersebut untuk diambil langkah perbaikan. Sumber-sumber 

variabilitas ini dinamakan “sebab-sebab terduga”. Suatu proses yang bekerja 

dengan adanya sebab-sebab terduga dikatakan tidak terkendali (Montgomery 1990 

: 119). 

 

2.10 Sekilas Tentang SPSS 15 

SPSS meruakan software pengolahan data. Pengoprasiannya tergantung 

pada penguasan materi statistik juga pemahaman perintah-perintah serta menu 

didalam pengoprasiannya. Pengaktifan SPSS 15  for windows dapat dilakukan dua 

cara, yaitu dengan tombol shorcut pada desktop yang berbentuk ikon atau start 
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menu program. Bila mulai dengan menggunakan ikon pada desktop (shortcut), 

klik dua kali ikon spss 15  for windows.  

SPSS pertama kali dikembangkan tahun 1960 sebagai perangkat lunak 

untuk sistem statistik komputer mainframe oleh Norman H. Nic, C. Hadlay dan 

Dalt Bent dari Standford University. Pada tahun 1984 dikeluarkan SPSS/PC+ 

untuk Personal Computer (PC), sedangkan untuk versi Windows direlease pada 

tahun 1992.  

Tahun 2000, SPSS banyak digunakan dalam memberikan solusi analisis atas 

keinginan pelanggan karena dapat memprediksi apa yang mereka inginkan untuk 

dikerjakan. SPSS dapat memberikan solusi dalam berbagai bidang diantaranya 

analisis pemasaran, pelanggan dan data operasional, telekomunikasi, kesehatan, 

perbankkan, lembaga keuangan, asuransi, penelitian pemasaran, sektor publik dan 

barang-barang konsumtif. 

SPSS yang dahulunya merupakan singkatan dari Statistical Package for 

Social Science merupakan paket program statistik yang paling populer dan paling 

banyak digunakan di seluruh dunia. Hal inilah yang membuat kepanjangan dari 

SPSS saat ini adalah Statistical Product dan Service Solution. Dengan SPSS 

semua kebutuhan pengolahan dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat. SPSS 

15 for windows memiliki beberapa kelebihan dalam mengkonversi data yang akan 

diolah. Beberapa tipe data dapat dikenal oleh spss 15 misalkan file data Lotus 123, 

File teks, MS-excel, MS-Access, dan berbagai jenis file database, ataupun dalam 

bentuk file spss itu sendiri.  
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Cara Mengoperasikan SPSS: 

Langkah-langkah untuk mengoperasikan SPSS adalah sebagai berikut: 

a. Jika pada desktop sudah ada ikon SPSS, klik ganda pada ikon tersebut. Jika 

tidak ada ikon SPSS, langkah yang harus di tempuh adalah: 

1) Klik Start. 

2) Klik All Program. 

3) Klik SPSS for Windows 

4) Klik SPSS ver. 15.0 sesuai dengan versi SPSS yang Anda pakai. 

Bila proses berjalan maka akan muncul logo SPSS dan sekaligus 

menunjukan versi yang digunakan. 

b. Akan muncul tampilan SPSS dengan Command window pada layar bagian 

atas yang terdiri dari: File, Edit, View, Data, Transform, Analize, Graph, 

Utilities, Add-Ons, Windows dan Help. Bagian bawah terdiri dari Data View 

dan Variabel View. 

c. SPSS siap dioperasikan dengan langkah pertama meng-input pada 

worksheet. 

 

                 Gambar 2.  Worksheet SPSS 15 
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Tampilan SPSS dengan command windows pada data editor diantaranya 

adalah: 

a) File berisi fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan pengolahan 

atau manajemen data dan file seperti terlihat dalam tampilan gambar 

berikut ini: 

 

    Gambar 3. Tampilan File 

b) Edit, berkaitan dengan operasi perbaikan atau perubahan nilai data, 

sekaligus dapat digunakan untuk mengatur seting pada sub menu 

options, sperti terlihat dalam tampilan berikut ini: 

 

  Gambar  4. Tampilan Edit 
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c) View, menu ini digunakan untuk mengatur toolbar, seperti tampilan 

berikut: 

 

   Gambar  5. Tampilan View 

d) Data, digunakan untuk manajemen pengolahan data, seperti tampilan 

berikut: 

 

    Gambar  6. Tampilan Data 

e) Transform, digunakan untuk memanipulasi data, seperti tampilan 

berikut: 
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Gambar  7. Tampilan Transform 

f) Analyze, digunakan untuk menganalisis data, seperti tampilan berikut: 

 

Gambar  8. Tampilan Analyze 

g) Graphs, digunakan untuk memvisualkan data sebagai mana tampilan 

sebagai berikut: 
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   Gambar  9. Tampilan Graphs 

h) Utilities, digunakan berkaitan dengan utilities dalam spss seperti 

tampilan berikut: 

 

   Gambar  10. Tampilan Utilities 

i) Windows, digunakan untuk mengatur ukuran jendela semua windows 

atau perpindahan dari jendela lainnya, seperti tampilan berikutt ini: 



39 

 

  Gambar  11. Tampilan Windows 

j) Help, merupakan menu terakhir pada SPSS For Windows digunakan 

untuk memberikan fasilitas bantuan informasi yang berkaitan dengan 

SPSS, seperti tampilan berikut ini: 

 

 

     Gambar  12. Tampilan Help 

d. Output Windows 

Output merupakan jendela keluar dari suatu proses yang dilakukan oleh 

SPSS yang disebut juga dengan SPSS Viewer. 

e. Syntax Windows 
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Windows ini digunakan untuk memodifikasi atau membuat prosedur atau 

membuat fungsi tambahan dalam SPSS. Pada windows ini merupakan suatu 

program. 

f. Script Windows 

Script windows ini digunakan untuk mebuat script dan otomatisasi OLE 

(Object Linked Embedding) atau modifikassssi dan dipergunakan secara 

otomatisasi terhadap proses dalam SPSS. 

 

2.11 Gambaran Umum Perusahaan CV. Aneka Ilmu Semarang 

2.11.1 Sejarah Berdirinya Perusahaan 

CV. Aneka Ilmu merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang 

percetakan dan penerbitan buku. Perusahaan ini didirikan oleh Bapak Suwanto 

pada tahhun 1973. Dan pada tahun1974 beliau meningkatkan usahanya  dengan 

jalan menjual buku-buku bekas dan baru di emperan pasar johar Semarang. 

Perusahaan ini awalnya menerima banyak pesanan yang berupa barang-

barang cetakan, buku-buku pelajaran, dan buku pengetahuan umum. Peralatan 

yang digunakan masih sederhaana. Perusahaan ini berkembanng dengan ditandai 

banyaknya order-order yang datang dan banyaknya pengarang buku yang 

karyanya ingin diterbitkan. Kemudian Bapak Suwanto bertekat untuk mendirikan 

sebuah perusahaan. Pada tanggal 25 maret 1978 berdirilah suatu perusahaan yang 

berbentuk CV atau persekutuan komanditer bernama “CV. Aneka” yang 

disaksikan oleh notaris S. Siswandi Aswin, SH. Akte notaries terdaftar di 
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Pengadilan Negeri Semarang tanggal 5 april 1978 No. 00.157/1978. Adapun 

susunan kepengurusannya adalah sebagai berikut: 

a. Bapak Suwanto sebagai pemilik dan Direktur. 

b. Ny. Sri Hartini sebagai Pengurus dan Wakil Direktur. 

c. Bapak Sarijadi sebagai persero. 

Mulai tanggal 18 Agustus 1982 CV. Aneka telah mendaftarkan diri 

sebagai IKAPI (Ikatan Penerbitt Indonesia) Cabang Jawa Tengah dengan 

nommmor anggotaaa 161. Dibawah panji IKAPI yang merupakan organisasi 

profesional, kemajuan yang dicapai sangat pesat, sehingga CV. Aneka  telah   

mendapat tempat dimasyarakat, organisasi, relasi, instansi pemerintah maupun 

lembaga-lembaga pendidikan baik swasta maupun milik pemerintah. 

Beberapa pengusaha ternyata ada juga yang menggunakan nama “Aneka”, 

maka untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak, maka 

pada tanggal 25 November 1983 pemimpin CV. Aneka mengambil kebijakan 

dengan menambah nama perusahaan dari “CV. Aneka” menjadi “CV. Aneka 

Ilmu”. Perkembangan selanjutnya, CV. Aneka Ilmu telah berhasil memperluas 

daerah pemasarannya tidak hanya dipulau jawa tetapi sampai keluar jawa dengan 

39 buah kantor perwakilannya diseluruh Indonesia. 

2.11.2 Lokasi Perusahaan 

Lokasi CV. Aneka Ilmu awalnya berada di Jl. Peleburan No. 64 Semarang. 

Namun setelah usahanya semakin berkembang dengan pesat, maka membutuhkan 

areal yang cukup luas, yaitu di Jl. Raya Semarang Demak Km 8,5 Demak. 

Beberapa pertimbangan yang melandasi pemilihan tempat tersebut adalah : 
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a. Harga tanah di daerah tersebut masih tergolong murah. 

b. Dekat dengan jalan raya, sehingga sangat besar manfaatnya dalam distribusi 

produk. 

c. Jauh dari rumah penduduk, sehingga limbah dan polusinya tidak sampai 

merugikan penduduk sekitarnya. 

d. Kemudahan dalam mencari tenaga kerja. 

Sampai sekarang di kota Semarang masih ada beberapa tempat yang 

digunakan untuk kegiatan usaha CV. Aneka Ilmu yaitu : 

a. Jl. Raya Semarang-Demak Km 8,5 sebagai kantor pusat dan pabrik CV. 

Aneka Ilmu. 

b. Pertokoan Pasar Johar lantai 2 No.2 dan 3 Semarang, digunakan sebagai 

tempat penjualan buku-buku CV. Aneka Ilmu dan buku-buku selain terbitan 

CV. Aneka Ilmu. 

c. Jl. Peleburan VIII No. 64 Semarang, sampai saat ini masih digunakan sebagai 

kantor perwakilan CV. Aneka Ilmu. Perwakilan ini didirikan untuk 

menjangkau konsumen CV. Aneka Ilmu di wilayah karesidenan Semarang, 

yang meliputi Semarang, Demak, Purwodadi, Kendal dan Salatiga. 

2.11.3 Tujuan Pendirian Perusahaan 

perusahaan yang didirikan dan dioperasikan baik dalam penjualan barang 

maupun jasa, tentu memiliki penetapan tujuan perusahaan. Hal ini sangat penting 

karena menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan dalam suatu organisasi. 
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Tujuan dari pendirian CV. Aneka Ilmu adalah untuk memperoleh laba, 

meningkatkan produk yang berkualitas dan memperluas daerah pemasaran serta 

meningkatkan minat baca masyarakat melalui buku-buku yang diterbitkan. 

2.11.4 Visi dan misi Perusahaan 

2.11.4.1  Visi 

Perusahaan yang mengikuti perkembangan sesuai dengan tuntutan 

kebutuhan pasar baik dari segi teknologi dan sumber daya manusianya, sehingga 

dapat meningkatkan produksi, omset penjualan dan perluasan pangsa pasar. 

2.11.4.2  Misi 

Bisnis yang tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga niat ibadah dan 

turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. 
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Sumber  CV. Anelka Ilmu Semarang, Tahun 2008 
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2.11.5 Tugas dan Wewenang 

Adapun uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab pada masing-masing 

bagian adalah sebagai berikut : 

a. Presiden Direktur 

Adapun tugasnya adalah sebagai berikut : 

1) Memimpin dan menjalankan perusahaan secara keseluruhan. 

2) Melakukan fungsi manajemen tertinggi dalam perusahaan. 

3) Mengambil segala keputusan perusahaan secara keseluruhan. 

4) Bertanggungjawab atas segala sesuatu yang berhubungan dengan 

kegiatan perusahaan. 

5) Memberi pengawasan, pengarahan dan petunjuk guna mendapatkan suatu 

langkah kerja yang matang. 

b. R & D  

Adapun tugasnya adalah sebagai berikut : 

1) Melakukan analisis data dan informasi terhadap kejadian yang harus 

dilaksanakan oleh perusahaan baik menyangkut masalah intern maupun 

ekstern perusahaan. 

2) Memantau kualitas produk, serta kinerja komponen perusahaan. 

c. Sekretaris 

Adapun tugasnya adalah sebagai berikut : 

1) Melaksanakan dan melakukan penerbitan administrasi serta arsip-arsip 

perusahan. 
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2) Melakukan kegiatan surat menyurat baik keluar maupun yang masuk 

perusahaan. 

3) Membantu tugas Direktur dalam mempersiapkan dan menperbanyak 

surat-surat penting. 

4) Membantu bagian umum menyimpulkan surat-surat masuk sebelum ke 

Direktur.  

d. Direktur I 

Adapun tugasnya adalah sebagai berikut : 

1) Mengkoordinasi manajemen dari bagian-bagian yang ada dibawah 

kewenangannya antara lain bagian editor, bagian produksi, bagian teknik, 

bagian logistik dan bagian keuangan. 

2) Membantu Direktur dalam memimpin dan menjalankan perusahaan. 

3) Melakukan koordinasi dengan Direktur II. 

e. Direktur II 

Adapun tugasnya adalah sebagai berikut : 

1) Mengkoordinasi manajemen dari bagian-bagian yang ada dibawah 

wewenang. 

2) Membantu Direktur dalam memimpin dan menjalankan perusahaan 

3) Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi pada bagian-bagian 

yang berada dibawah kewenangannya. 

4) Melakukan koordinasi dengan Direktur I. 
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f. Perwakilan 

Organisasi di CV. Aneka Ilmu Semarang, perwakilan mempunyai 

bertanggungjawab penuh dalam pengelolaan pendistribusian buku diluar area 

atau wilayah pendistribusian yang dilakukan secara langsung oleh kantor 

pusat. 

g. Manajer Keuangan 

Adapun tugasnya adalah sebagai berikut : 

1) Mengendalikan cash flow perusahaan. 

2) Menyusun laporan keuangan. 

3) Melakukan pembayaran terhadap setiap transaksi perusahaan. 

4) Melakukan pemeriksaan terhadap setiap bukti pengeluaran atau 

penerimaan kas perusahaan. 

h. Manajer Logistik 

Adapun tugasnya adalah sebagai berikut : 

1) Bertanggungjawab terhadap ketersediaan bahan baku. 

2) Memberikan pengarahan dan ketegasan kepada bagian yang ada 

dibawahnya agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik. 

3) Memantau perkembangan harga bahan baku di pasaran. 

4) Melakukan negosiasi pembelian bahan. 

i. Manajer Gudang 

Adapun tugasnya adalah sebagai berikut : 

1) Melakukan persiapan terhadap distribusi barang yang akan dikirim 

keperwakilan. 
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2) Bertanggungjawab terhadap keluar masuknya barang dari gudang. 

3) Melakukan pengawasan terhadap keluar masuknya barang dari gudang 

dan yang akan menuju gudang.  

j. Manajer HRD 

Adapun tugasnya adalah sebagai berikut : 

1) Mengendalikan seluruh karyawan CV. Aneka Ilmu Semarang. 

2) Mengawasi presensi karyawan guna perhitungan gaji, lembur dan uang 

makan. 

3) Mengadakan pembinaan terhadap karyawan. 

k. Manajer Hukum 

Adapun tugasnya adalah sebagai berikut : 

1) Merancang seluruh konsep yang berkaitan dengan hubungan hukum 

antara perusahaan dengan pihak luar. 

2) Pembuatan perjanjian antara perusahaan dengan penulis. 

3) Membina hubungan baik dengan pihak luar seperti media massa, 

masyarakat dan sebagainya. 

4) Melakukan pengawasan dan penindakan terhadap permasalahan yang 

berkaitan dengan perwakilan. 

5) Menciptakan iklim yang sehat guna tercapainya tujuan perusahaan. 

l. Manajer Editor 

Adapun tugasnya adalah sebagai berikut : 

1) Bertanggungjawab terhadap seluruh kagiatan yang ada dibagian editing. 
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2) Melakukan pengkajian terhadap naskah yang dimasukkan kebagian 

editing. 

3) Memberikan pengarahan dan ketegasan kepada bagian dibawahnya agar 

dapat melaksanakan pekerjaan dengan sempurna. 

4) Memantau pekerjaan mulai awal proses sampai akhir proses. 

5) Mencari peluang terhadap kemungkinan adanya buku-buku baru. 

m. Manajer Umum 

Adapun tugasnya adalah sebagai berikut : 

1) Membantu tugas-tugas bagian lainnya. 

2) Bertanggungjawab terhadap seluruh inventaris perusahaan. 

3) Mengagendakan surat-surat yang masuk ke perusahaan. 

n. Manajer Produksi 

Adapun tugasnya adalah sebagai berikut : 

1) Bertanggungjawab terhadap kelancaran proses produksi dan mengatur 

tugas-tugas bagian dibawahnya. 

2) Mengawasi kegiatan produksi dari mulai persiapan sampai akhir proses. 

3) Memberikan pengarahan dan ketegasan kepada bagian dibawahnya agar 

pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik. 

4) Mencari peluang terhadap kemungkinan adanya pesanan dari konsumen. 

5) Melakukan pengkajian terhadap naskah yang masuk kebagian produksi. 
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o. Manajer Maintenance 

Adapun tugasnya adalah sebagai berikut : 

1) Bertanggungjawab terhadap kelancaran seluruh mesin yang ada di 

perusahaan khususnya mesin-mesin produksi. 

2) Memberikan pengarahan dan ketegasan kepada bagian yang ada 

dibawahnya agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik. 

3) Memantau kelayakan sejak awal proses sampai akhir proses. 

4) Melakukan kelayakan terhadap mesin produksi. 

5) Melakukan perbaikan mesin apabila terjadi kerusakan. 

 Struktur organisasi perusahaan dalam hubungannya dengan perhitungan 

harga pokok produk khususnya bidang keuangan akan sangat terbantu dengan 

adanya pendekatan baru yaitu activity based costing (ABC) yang selama ini masih 

menggunakan sistem tradisional dengan sistem pembebanan biaya overhead 

berdasarkan jam kerja mesin yang dianggap tidak bisa memberikan informasi 

biaya yang relevan khususnya biaya produksi karena biaya yang dibebankan ke 

produk tidak sesuai dengan biaya yang sesungguhnya diserap oleh produk yang 

bersangkutan. Sedangkan activity based costing (ABC) merupakan metode 

penentuan harga pokok produk berdasarkan aktivitas yang digunakan untuk 

menghasilkan produk. Yang akhirnya informasi yang dihasilkan mengenai biaya 

produksi akan lebih cermat dan akurat  karena biaya yang dibebankan ke produk 

sesuai biaya yang telah digunakan dalam menghasilkan produk. Sehingga manajer 

yang bersangkutan dapat mengambil keputusan yang relevan serta dapat 

mengendalikan biaya khususnya biaya produksi secara tepat dan terencana, 
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membantu perkembangan proyek-proyek peningkatan value serta dapat 

meningkatkan laba perusahaan. 

2.11.6 Bidang Usaha  

CV. Aneka Ilmu adalah perusahaan yang bergerak dibidang penerbitan 

dan percetakan. Tujuan utamanya adalah mencari laba. Mengingat usahanya 

dibidang penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, maka bersama-sama 

pemerintah membantu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang antara lain : 

a. Penerbitan 

CV. Aneka Ilmu menerima naskah dari penulis atau hasil olahan bagian 

editor sendiri, kemudian buku tersebut dikaji ulang untuk mengetahui seberapa 

besar kelayakannya seperti : kualitas penulisan, bahasanya, sistematikanya dan 

yang lebih penting lagi adalah prospek pasarnya. Apabila hal-hal tersebut tidak 

ada masalah, maka naskah tersebut kemudian akan diproses lanjut, sehingga 

menjadi buku yang siap dijual kepada konsumen. 

Diversifikasi jenis produk kami meliputi 5 (lima) kelompok : 

1) Produk reguler, berupa segala macam buku pelajaran untuk berbagai 

tingkatan dan jenis sekolah. Pangsa pasarnya adalah sekolah, siswa 

sekolah. 

2) Buku atau literatur umum, berupa buku keterampilan, hobi, kamus, buku 

ilmiah popular, buku fiksi dan masih banyak lagi jenisnya.  

3) Buku proyek atau pesanan pihak ketiga, kami berfungsi sebagai 

pelaksana jasa cetak. 

4) Khusus penerbitan  Kitab Suci Al-Quran. 
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5) Produk berkala Lembar Kerja Kompetensi (LKK) untuk SD, SLTP dan 

SMU. 

Produk-produk tersebut sampai saat ini telah beredar diseluruh Indonesia, 

melalui perwakilan CV. Aneka Ilmu yang tersebar disetiap kota besar di 

Indonesia. 

b. Percetakan 

Keuntungan yang diperoleh selain dengan cara menjual buku-buku yang 

telah diterbitkannya, CV. Aneka Ilmu juga memperoleh keuntungan dari jasa 

cetak yang dilakukannya. Dengan mesin-mesin yang mutakhir, CV. Aneka Ilmu 

telah mendapat kepercayaan dari berbagai pihak khususnya pemerintah untuk 

melaksanakan pekerjaan cetakan seperti : 

1) Percetakan soal-soal EBTANAS. 

2) Percetakan buku-buku pelajaran seluruh Indonesia. 

3) Percetakan berkas-berkas pemilu. 

Belum lagi ditambah dengan cetakan-cetakan dari pihak swasta lainnya, 

karena mereka tidak memiliki mesin seperti yang dimiliki CV. Aneka Ilmu. 

Dengan cara bertahap Aneka Ilmu berkembang seiring  pertumbuhan 

ekonomi nasional, yaitu perkembangan dibidang usaha penerbitan dan percetakan 

yang semakin meningkat. Karena Aneka Ilmu terus berusaha mengikuti 

perkembangan teknologi untuk penerbitan dan percetakan, dan akhirnya Aneka 

Ilmu disejajarkan dengan perusahaan penerbitan dan percetakan besar lainnya di 

Indonesia pada tahun 90-an sampai sekarang. 

 



16 

2.11.7 Produksi 

a. Bahan Baku  

Untuk mencetak dan menerbitkan buku-buku yang berkualitas, 

sebelumnya memerlukan bahan baku yang terdiri dari kertas dan tinta. Kertas 

yang dipakai dalam proses produksi yaitu CD Roll, HVS Roll, HVS, BC, CD, 

Kinsdrik dan Dorslak. Dan biasanya perusahaan menggunakan kertas CD dan 

HVS untuk mencetak isi buku sesuai jenis buku yang akan diterbitkan atau sesuai 

pesanan konsumen, dan untuk cover perusahaan menggunakan kertas ivory atau 

kertas BC. Sedangkan tinta yang dipakai adalah Eko HB Prop. Black, Eko HB 

Prop. Cryan, Eko HB Prop. Yellow, Eko HB Prop. Magenta, Hama Black II dan 

III, Best web proc,WRO,OPV dan WM. 

  Selain bahan baku diatas, perusahaan juga memerlukan bahan pembantu 

untuk menghasilkan sebuah buku seperti : staples, kawat jahit, lem dan lain-lain. 

b. Proses Produksi 

CV. Aneka Ilmu disamping membuat sendiri naskah-naskah yang akan 

dicetak, juga menerima kiriman naskah dari para pengarang. Naskah-naskah yang 

masuk diteliti secara seksama untuk menjaga kualitas buku yang akan diterbitkan 

nantinya. 

Beberapa persyaratan naskah yang ada di perusahaan ini adalah : 

1) Naskah sesuai dengan kurikulum (apabila buku pelajaran). 

2) Naskah harus menggunakan tata bahasa yang benar atau sesuai dengan 

EYD (Ejaan Yang Disempurnakan). 

3) Naskah harus marketable, artinya memiliki nilai jual yang tinggi. 
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Apabila naskah tersebut telah memenuhi kriteria, maka segera dibuatkan 

perjanjian penerbitan antara pengarang dengan perusahaan.  

Bentuk perjanjian tersebut terdiri dari dua model yaitu: 

1) Royalti, yaitu : pembayaran hak pengarang didasarkan atas persentase 

buku yang terjual, sedangkan hak naskah masih tetap ada pada 

pengarang. 

2) Jual beli naskah, yaitu : pengarang menjual naskah tersebut kepada 

penerbit, sehingga hak atas naskah ada pada penerbit dan setiap buku 

yang terjual, pengarang tidak mendapatkan hak. Biasanya harga untuk 

jual beli lebih tinggi dibandingkan dengan sistem royalti. 
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Selanjutnya apabila perjanjian telah disepakati, maka naskah tersebut segera 

diproses di departemen pracetak yang meliputi: 

1. Naskah 

Naskah disiapkan oleh pengarang kemudian dimasukkan dibagian  

pengeditan kemudian kebagian setting. 

2. Setting 

Naskah yang masuk dibagian setting dipilihkan bentuk dan ukuran huruf yang 

sesuai kemudian diketik hingga selesai berdasarkan pilihan huruf tersebut. 

3. Lay out 

Naskah yang sudah diketik kemudian diatur tata letaknya sesuai dengan 

ukuran buku yang telah ditentukan dibagian lay out. 

4. Desain dan ilustrasi 

Naskah yang sudah diketik dibuatkan sampul dan diberi ilustrasi gambar 

didalamnya agar buku lebih menarik. 

5. Repro film 

Naskah yang telah disusun tersebut difilmkan, yaitu naskah disusun pada 

lembar platik dari alumunium dengan lapisan yang pekat terhadap cahaya 

ultra ungu. Naskah tersebut difoto kemudian dicuci dalam kamar gelap 

(doka).  

Setelah selesai di departemen pracetak, kemudian dimasukkan ke 

departemen cetak untuk diproses cetak, yang terdiri dari tahapan-tahapan sebagai 

berikut : 
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1. Mountase 

Mountase adalah proses pemindahan film ke plate cetakan yaitu dengan 

menyinari lempeng yang peka terhadap cahaya dengan sinar yang sangat 

kuat. Setelah disinari, plate di cuci dengan obat khusus. 

2. Mesin cetak 

Plate yang sudah siap cetak dimasukkan kedalam mesin cetak. Dengan 

demikian, proses percetakan buku dibagian cetak dapat segera dilakukan. 

3. Coldering cover 

Coldering cover merupakan proses pengeringan cairan diatas cover lebih 

terlihat mengkilat. 

Setelah selesai di departemen cetak, kemudian dimasukkan ke depatemen 

penjilidan (finishing) untuk dijilid, yang terdiri dari tahapan-tahapan sebagai 

berikut : 

1. Lipat-Potong 

Buku yang telah dilipat dan dipotong dibagian lipat-potong kemudian dijilid 

dibagian penjilidan. 

2. Jilid 

Buku yang telah dilipat dan dipotong kemudian dijilid di bagian penjilidan. 

3. Pemotongan akhir 

Buku yang sudah dijilid kemudian dirapikan untuki dipotong bagian tepi 

buku yang terlihat belum rapi sehingga dihasilkan buku yang sesuai dengan 

standar. 
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Departemen produksi tersebut didukung oleh tiga departemen pembantu 

produksi yang terdiri dari : 

1. Departemen sarana produksi 

Departemen ini bertugas untuk mempersiapkan berbagai sarana produksi, 

mengatur dan memenuhi semua kebutuhan  produksi pada saat akan 

melakukan proses produksi 

2. Departemen quality control 

Departemen ini bertanggungjawab mengontrol semua produk selesai dan 

mengambil langkah bila terjadi penyimpangan standar yang telah ditetapkan 

sehingga hasil produksi dapat terjaga kualilasnya. 

3. Departemen operator mesin 

Departemen ini bertanggungjawab terhadap pengaturan penggunaan mesin-

mesin produksi agar selalu dalam keadaan standar untuk beroperasi. 

Departemen ini juga bertanggungjawab terhadap penelitian dan perbaikan 

mesin-mesin produksi. 

Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana proses produksi yang dilakukan 

oleh CV. Aneka Ilmu dapat kita lihat pada gambar 13 di atas. 

c. Hasil Produksi 

Sampai saat ini CV. Aneka Ilmu sudah menghasilkan buku kurang lebih 

1000 judul yang berasal lebih dari 75 pengarang dari berbagai disiplin ilmu. 

Buku-buku tersebut dikelompokkan menjadi : 

1) Produk reguler, berupa segala macam buku pelajaran untuk berbagai 

tingkatan dan jenis sekolah. Pangsa pasarnya adalah sekolah, siswa sekolah. 
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2) Buku atau literatur umum, berupa buku keterampilan, hobi, kamus, buku 

ilmiah populer, buku fiksi dan masih banyak lagi jenisnya.  

3) Buku proyek atau pesanan pihak ketiga, kami berfungsi sebagai pelaksana 

jasa cetak. 

4) Khusus penerbitan  Kitab Suci Al-Quran. 

5) Produk berkala Lembar Kerja Kompetensi (LKK) untuk SD, SLTP dan SMU. 

d. Pemasaran 

CV. Aneka Ilmu dalam pangsa pasarnya telah berhasil memperluas daerah 

pemasarannya, tidak hanya di pulau jawa akan tetapi sudah sampai di luar pulau 

jawa. Cara yang dipergunakan adalah dengan membuka kantor perwakilan di 

beberapa kota besar diluar pulau jawa. Dengan cara ini diharapkan dapat 

mempermudah hubungan dengan penyalur atau toko buku terdekat, sehingga hasil 

produksi CV. Aneka Ilmu dapat tersebar diseluruh tanah air.  

Dalam memasarkan produk CV. Aneka Ilmu menetapkan kebijaksanaan 

agar dapat bersaing dengan penerbit lainnya, seperti : 

1. Kebijaksanaan Produk 

a) Penyempurnaan proses produksi, sehingga dihasilkan kualitas buku yang 

baik dengan melalui pelatihan karyawan dan penambahan mesin baru. 

b) Kualitas cetak dan sampul buku yang dapat menarik minat konsumen. 

c) Garansi yang merupakan jaminan pengganti apabila buku yang diterima 

konsumen dalam keadaan cacat. 
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2. Kebijaksanaan Harga 

Kecermatan dan ketelitian dalam penentuan dan pehitungan harga jual 

produk secara riil dibandingkan dengan harga rata-rata pasar industri serta 

perhitungan dalam pembelian bahan baku dan bahan penolong lainnya. Untuk 

penjualan produk kepada konsumen diberikan potongan harga.  

3. Distribusi 

Distribusi yang dipilih CV. Aneka Ilmu adalah distribusi selektif yaitu 

produsen memilh sejumlah perantara yang terbatas dalam suatu daerah geografis 

untuk menyalurkan produknya. 

Penyalurkan produknya, CV. Aneka Ilmu menggunakan dua cara: 

a)    Penjualan langsung 

Yaitu kantor pusat menanggani penjualan sendiri atau secara langsung 

kepada konsumen. 

b) Penjualan tidak langsung 

Yaitu perusahaan menyalurkan produknya melalui kantor perwakilan-

perwakilan yang telah ada. Adapun perwakilan-perwakilan yang 

dimiliki oleh perusahaan meliputi : 

• Sumatera, meliputi : Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, 

Palembang, Bengkulu, Lampung, Batam, Tanjung Pinang. 

•  Jawa, meliputi : Jakarta 02, Jakarta 04, Bandung, Tasikmalaya, 

Cikampek, Cirebon, Bekasi, Serang, Semarang, Surakarta, 

Magelang, Pati, Pekalongan, Tegal, Purwokerto, Yogyakarta, 

Surabaya 02, Malang, Madiun, Jember, Kediri, Bojonegoro. 
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•  Kalimantan, meliputi : Balikpapan, Banjarmasin, Palangkaraya, 

Sampit, Pontianak. 

•  Sulawesi, meliputi : Manado, Palu, Makassar, Kendari. 

•  Bali, NTT, NTB, meliputi : Denpasar, Mataram, Kupang. 

•  Penyalur, meliputi : Jakarta 01, Semarang, Surakarta, Surabaya 

01. 

4. Promosi 

Kebijakan promosi yang dilakukan adalah dengan menggunakan promosi 

penjualan, yaitu dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :  

a) Mengikuti setiap pameran-pameran buku atau pameran yang lain. 

b) Mengadakan semacam bonus berupa potongan harga atau diskon kepada 

pembeli. 

c) Memberikan bantuan kepada daerah-daerah miskin dan terbelakang. 

d) Memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah yang kurang mampu dengan 

peralatan sekolah. 

e) Penyebaran katalog ke toko-toko buku dan perpustakaan diseluruh Indonesia. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



62 

BAB 3 

  METODE PENELITIAN 

 

Metode / langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

3.1 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Metode Observasi 

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan observasi atau pengamatan 

langsung dan pengumpulan data sekunder sebagai obyek penelitian. Data 

yang dibutuhkan merupakan data kuantitatif yaitu data tentang jumlah 

produksi dan data ketidaksesuaian atau yang cacat pada suatu produksi 

mulai bulan Mei tahun 2008 sampai bulan Juli tahun 2008. Penelitian ini 

dilakukan di CV. Aneka Ilmu Semarang pada tanggal 11- 23 Agustus 2008.  

2. Metode Wawancara / intervew  

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung 

dengan pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan langsung dengan obyek 

pembahasan skripsi. Nara sumber disini meliputi tenaga kerja yang tidak 

berhubungan langsung dengan proses produksi ataupun dengan tenaga kerja 

yang langsung berhubungan dengan proses produksi. 
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3.2 Metode Analisis Data 

Metode ini dilakukan dengan cara mengkaji data berdasarkan teori-teori 

yang ada, khsusnya yang berkaitan dengan aplikasi pengendalian kualitas statistik.  

Langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisis data adalah: 

1. Mengumpulkan dan menghitung jumlah produk yang diteliti, jumlah produk 

yang cacat, proporsi produk cacat dari masing-masing sampel dengan 

menggunakan rumus ke (1), garis tengah dengan menggunakn rumus ke (5), 

batas pengendali atas (BPA) dengan menggunakan rumus (6), dan batas 

pengendali bawah (BPB) pada  rumus ke (7). 

2. Membuat grafik pengendali p untuk mengetahui apakah proses produksi 

percetakan buku di CV. Aneka Ilmu Semarang terkendali secara statistik. 

3. Melakukan perbaikan pada garis tengah (GT) dan batas-batas kendali jika ada 

titik yang berada diluar kontrol.  

4. Data yang diperoleh dibuat  aplikasinya dengan menggunakan program spss 

15.0 for windows kemudian dibandingkan dengan mengunakan program 

minitab 14.  

Langkah-langkah analisis data dengan menggunakan SPSS adalah sebagai 

berikut: 

a. Langkah-langkah memasukan data di worksheet SPSS 

1) Klik File. 

2) Klik New. 

3) Klik Data sehingga muncul Data Editor. 
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4) Klik Commands window bagian bawah Variable View. Cara pengisian 

variabel yaitu: 

 Variabel 1 

a) Name, letakan pointer di bawah kolom Name, lalu ketik Observasi. 

b) Type, oleh karena variabel ini berisi data rasio, maka biarkan saja 

default numerik yang sudah ada. 

c) Weidth, untuk keseragaman ketik 8. 

d) Decimals, karena tidak membutuhkan angka desimal maka ketik 0. 

e) Kolom-kolom yang lainnya diabaikan. 

 Variabel 2 

a) Name, letakan pointer di bawah observasi, lalu ketik jumlah 

produk.  

b) Type, oleh karena variabel ini berisi data rasio, maka biarkan saja 

default numerik yang sudah ada. 

c) Weidth, untuk keseragaman ketik 8. 

d) Decimals, karena tidak membutuhkan angka desimal maka ketik 0. 

e) Kolom-kolom yang lainnya diabaikan. 

 Variabel 3 

a) Name, letakan pointer di bawah jumlah produk, lalu ketik produk 

cacat. 

b) Type, oleh karena variabel ini berisi data rasio, maka biarkan saja 

default numerik yang sudah ada. 

c) Weidth, untuk keseragaman ketik 8. 
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d) Decimals, karena data ini tidak berbentuk desimal maka dipilih 0. 

e) Kolom-kolom yang lainnya diabaikan. 

5) Klik pada Data View. 

6) Mengisi data sesuai yang diinginkan. 

7) Klik pada Data View. 

8) Mengisi data sesuai yang diinginkan. 

b. Langkah-langkah pelaksanaan 

1) Setelah mengisi data, pilih menu Analyze, akan tampak seperti   gambar 15. 

 

                    Gambar 15. Menu Analyze 

2) Pilih Control... , akan muncul tampilan seperti gambar 16 

 

  Gambar 16. Kotak Dialog Control Charts 
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3) Pilih p,np, dan pada Data Organization, pilih Cases era subgroups. 

4) Klik Define sehingga kotak dialog n, np: Cases Are Subgroups muncul 

seperti gambar 17 

 

                         Gambar 17. Kotak Dialog p, np: Cases Are Subgroups 

5) Masukan Prod_Cacat pada kotak Number Nonconforming, variabel 

Observasi pada kotak Subgroups Labelled by, pada Sample Size pilih 

Constant dan ketik banyaknya sampel pada kotak. Pada Chart pilih p 

(Proportion nonconforming). 

6) Klik tombol Options untuk menetapkan level sigma (3 sigma) seperti pada 

gambar 18. 

 

          Gambar 18. Kotak Dialog p, np: Options 

7) Klik Continue. 

8) Klik OK. 



BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil pengamatan dan pemeriksaan terhadap proses percetakan 

buku di CV. Aneka Ilmu Semarang, dapat dijelaskan bahwa: 

1. Proses pengendalian kualitas statistik yang diterapkan di CV. Aneka Ilmu 

Semarang dalam produksi percetakan buku adalah menetapkan standar 

pengukuran atau patokan untuk penilaian hasil dan standar yang biasa 

digunakan, yakni sebagai berikut: 

a. Standar fisik; meliputi kualitas barang atau jasa yang disesuaikan 

dengan harapan pelanggan serta kualitas produk, yaitu buku dapat 

menunjang sistem pembelajaran dan diusahakan tidak ada yang rusak 

(halamannya ada yang kurang, tulisannya ada yang tidak terbaca atau 

mungkin yang lainnya). 

b. Standar moneter; meliputi biaya tenaga kerja sekiranya bisa memenuhi 

kebutuhan tenaga kerja sesuai hasil kerjanya, kemudian biaya penjualan 

diusahakan seminimal mungkin tetapi bisa menghasilkan keuntungan 

sewajarnya. 

c. Standar waktu; meliputi kecepatan produksi atau batas waktu yang 

diberikan kepada pekerja, diusahakan sesuai dengan jam kerja yang 

ditetapkan oleh pemerintah dan permintaan pelanggan dalam pemesanan 

buku, agar pekerja bisa melakukan aktivitas lainnya. Kalaupun ada 
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pekerjaan belum selesai dalam waktu yang ditentukan, maka jam kerja 

tersebut dihitung sebagai jam lembur. 

2. Hasil pengamatan yang telah dilakukan selama penelitian diperoleh data 

produk tidak sesuai standar pemeriksaan produksi percetakan yang 

ditetapkan perusahaan dan mencari ketidaksesuaian  karakteristik kualitas 

yang sering terjadi dengan suatu tabel persentase ketidaksesuaian dan 

gambar diagram pareto yang mengurutkan klasifikasi dari kiri ke kanan 

memuat urutan rangking tertinggi sampai rangking terendah berikut ini. 

   Tabel 1. Persentase Ketidaksesuaian Karakteristik Produksi Buku 

No Jenis  
Ketidaksesuaian 

Jumlah 
Pemeriksaan 

Persentase 
Ketidaksesuaian 

1 Bagian lipat-potong 65361 1,245% 
2 Lembaran tumpang tindih 32789 0,625% 
3 Tulisan tidak jelas 49269 0,938% 
4 Penjilidan 16316 0,311% 

 jumlah 163735 3,12% 
 

Berdasarkan hasil data produksi percetakan buku di CV. Aneka Ilmu yang 

dijabarkan pada tabel 1, persentase ketidaksesuaian produksi percetakan 

buku yang sering terjadi dari urutan tertinggi ke rendah adalah 

ketidaksesuaian pada lipat-potong sebesar 1,245%, tulisan tidak jelas 

0,938%, bagian lembaran tumpang tindih sebesar 0.625%, dan bagian 

penjilidan sebesar 0,311%.  
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 Gambar 19. Diagram Pareto 

Perolehan data produksi percetakan buku di CV. Aneka Ilmu yang 

dijabarkan pada diagram pareto dan tabel persentase ketidaksesuaian 

karakteristik produksi buku di CV. Aneka Ilmu Semarang disimpulkan jenis 

ketidaksesuaian yang sering terjadi dengan urutan jumlah tertinggi ke yang 

rendah adalah bagian lipat-potong, tulisan tidak jelas, lembaran tumpang 

tindih, dan bagian penjilidan. 

a. Bagian lipat-potong biasanya kerusakan terjadi berupa penyisiran buku 

tidak sempurna, karena pada saat melipat lembaran hasil cetak tidak 

sesuai ukuran buku yang ditentukan sehingga ada bagian lipatan kertas 

ukurannya lebih kecil dibanding ukuran buku. Saat pemotongan 

dilakukan, lipatan kertas yang ukurannya lebih kecil tersebut tidak ikut 
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tersisir atau terpotong sehingga ada sejumlah halaman buku tertentu 

masih bergabung melekat menjadi satu. 

b. Tulisan tidak jelas, terjadi apabila selama proses percetakan, tinta 

digunakan untuk menulis tidak merata keseluruh cetakan sehingga ada 

bagian cetakan kekurangan tinta, akibatnya tulisan menjadi kabur dan 

tulisan sulit dibaca. Selain itu tinta yang digunakan menulis terlalu encer 

sehingga tulisan terlalu tajam. 

c. Posisi lembaran tumpang tindih disebabkan oleh tenaga manusia, 

sehingga posisi lembaran kertas tidak tepat pada saat proses percetakan. 

Kecepatan pergerakan kertas tidak sesuai dengan kecepatan mesin cetak 

juga mengakibatkan hasil cetakan saling tumpang tindih.  

d. Bagian penjilidan disebabkan tenaga kerja manusia, karena sejumlah 

halaman yang letaknya terbalik atau letak cover terbalik menyebabkan  

buku sudah terjilid rapi terpaksa dibongkar kembali untuk memperbaiki 

letak halaman buku atau letak cover yang terbalik dan kemudian dijilid 

ulang.  

3. Data hasil produksi dianalisis dengan mengunakan grafik pengendali 

proporsi dan program spss dengan perbandingan program minitab, yang 

tampak seperti gambar 20 dan gambar 21 berikut  ini. 
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                   Gambar 20. Grafik Pengendali Proporsi 
 
 

Penjabaran gambar 20 garis paling bawah menunjukan batas pengendali 

bawah (BPB/LCL), garis putus-utus paling atas menunjukan batas 

pengendali atas (BPA/UCL), garis lurus yang di tengah menunjukan garis 

tengah (GT) dan garis yang bersifat acak menunjukan proporsi dari masing-

masing produksi setiap harinya. 



72 
 

1009080706050403020100

0.040

0.035

0.030

0.025

Sample Number

P
ro

po
rti

on
P Chart for Cacat

P=0.03121
3.0SL=0.03235

-3.0SL=0.03007

Gambar 21 Grafik Pengendali Proporsi 

Penjabaran gambar 21 garis merah paling bawah menunjukan batas 

pengendali bawah (BPB), garis merah paling atas menunjukan batas 

pengendali atas (BPA), garis lurus berwarna hijau di tengah menunjukan 

garis tengah (GT) dan garis yang bersifat acak menunjukan proporsi dari 

masing-masing produksi setiap harinya. 

Data hasil produksi harian dihitung nilai proporsi cacat masing-

masing observasi dengan menggunakan rumus  ip =
n
x  

ip  = proporsi cacat dalam setiap sampel 

 x   = banyaknya produk yang cacat dalam setiap sampel 

 n  = banyaknya sampel yang diambil pada setiap pengamatan/observasi 
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Diperoleh 843,2
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menggunakan rumus ke (5) sebagai berikut 
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           Selanjutnya batas pengendali atas dengan menggunakan rumus ke (6) 

dan batas pengendali bawah menggunakan rumus ke (7) dari masing-masing 

observasi.  

Batas pengendali untuk observasi yang pertama dengan sampel 

10000 eksemplar adalah: 
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  in  =  banyaknya sampel pada setiap observasi. 

Seterusnya hingga diperoleh batas pengendali atas dan batas 

pengendali bawah dari semua observasi.  

 

4.2 Pembahasan 

Proses pengendalian kualitas produksi percetakan buku di CV. Aneka Ilmu 

Semarang sebagian besar dilakukan oleh bagian pra finishing dan finishing 

proses. Proses pengendalian kualitas dilakukan untuk menjaga kualitas atau mutu 

produksi. Berikut pembahasan pengendalian kualitas statistik pada produksi 

percetakan buku. 

1. Proses pengendalian kualitas statistik yang diterapkan di CV. Aneka Ilmu 

Semarang dalam produksi percetakan buku adalah dengan menetapkan 

standar pengukuran atau patokan untuk penilaian hasil, dan standar yang 

biasa digunakan adalah sebagai berikut:  

a. Standar fisik; meliputi kualitas barang atau jasa yang disesuaikan 

dengan harapan pelanggan serta kualitas produk yakni buku dapat 
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menunjang sistem pembelajaran dan diusahakan tidak ada yang rusak 

(halamannya ada yang kurang, tulisannya ada yang tidak terbaca atau 

mungkin yang lainnya). 

b. Standar moneter; meliputi biaya tenaga kerja sekiranya bisa memenuhi 

kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan hasil kerjanya, kemudian biaya 

penjualan diusahakan seminimal mungkin tetapi bisa menghasilkan 

keuntungan sewajarnya. 

c. Standar waktu; meliputi kecepatan produksi atau batas waktu yang 

diberikan kepada pekerja, diusahakan sesuai jam kerja yang ditetapkan 

pemerintah dan permintaan pelanggan dalam pemesanan buku, agar 

pekerja bisa melakukan aktivitas lainnya. Kalaupun ada pekerjaan 

belum selesai dalam waktu yang ditentukan, maka jam kerja tersebut 

dihitung sebagai jam lembur. 

2. Menentukan ketidaksesuaian karakteristik, penyebab utama dan cara 

penanggulangannya pada setiap produksi percetakan buku di CV. Aneka 

Ilmu Semarang. Ketidaksesuaian yang paling sering terjadi dari total 

ketidaksesuaian pada produksi percetakan buku dilakukan dengan cara 

membuat lembar persentase ketidaksesuaian karakteristik kualitas produksi 

buku pada table 1 dan gambar diagram pareto yang mengurutkan klasifikasi 

dari kiri ke kanan yang memuat urutan rangking tertinggi sampai rangking 

terendah. 

Berdasarkan hasil persentase yang dijabarkan pada table 1, 

persentase ketidaksesuain produksi percetakan buku yang sering terjadi 
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adalah ketidaksesuaian lipat potong sebesar 1,245%, untuk mengurangi 

ketidaksesuaian bagian llipat-potong dengan melakukan penyelidikan untuk 

mengetahui penyebab terjadinya ketidaksesuaian tersebut. Ketidaksesuian 

disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor bahan baku, faktor mesin,  

dan faktor tenaga kerja. 

Faktor bahan baku (kertas) dalam produksi disesuaikan permintaan 

konsumen yaitu jenis bahan baku dan ukurannya tertentu disesuaikan 

permintaan konsumen agar cocok untuk produk tersebut, dan pemanfaatan 

sisa-sisa bahan baku tersebut digunakan lagi tetapi menyebabkan 

ketidaksesuaian. 

Faktor mesin yang usianya sudah tua digunakan untuk produksi 

buku secara terus menerus membuat mesin semakin aus dan menyebabkan 

mesin kadang macet, lipatan kertas yang ukurannya lebih kecil tidak ikut 

terpotong sehingga ada sejumlah halaman buku tertentu masih bergabung 

melekat menjadi satu, menghindari gangguan tersebut mesin produksi tidak 

dinyalakan satu sampai dua jam. 

Faktor tenaga kerja dipengaruhi oleh kelengahan dalam 

memperhatikan hasil pekerjaan, kurang teliti, dan suasana hati serta 

kesehatan tenaga kerja. Suasana hati senang dan kondisi kesehatan baik 

akan lebih bersemangat bekerja hingga memperoleh hasil memuaskan. 

Sebaliknya jika kondisi kesehatan dan suasana hati kurang baik, kerja 

menjadi malas dan menyebabkan ketidaksesuaian, cara menanggulanginya 

bagian Quality Assurance and Production harus sering melakukan 
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pemeriksaan dan memberikan teguran secara langsung kepada tenaga kerja 

dan tepat memilih bahan baku. Perusahaan juga harus memiliki teknisi 

mesin yang handal untuk bertugas melakukan pemeliharaan seluruh mesin 

produksi yang dimiliki oleh perusahaan. 

3. Analisis pengendalian kualitas proses produksi percetakan buku di CV. 

Aneka Ilmu Semarang menggunakan grafik pengendali proporsi, karena 

hanya ada dua kemungkinan yaitu produk diterima atau ditolak. Nilai 

proporsi cacat masing-masing observasi dihitung dengan menggunakan 

rumus ip =
n
x  diperoleh 843,2
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=
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ip  = proporsi cacat dalam setiap sampel 

 x   = banyaknya produk yang cacat dalam setiap sampel 

 n  = banyaknya sampel yang diambil pada setiap pengamatan/observasi 

Selanjutnya dihitung batas pengendali atas dengan menggunakan 

rumus ke (6) dan batas pengendali bawah menggunakan rumus ke (7) dari 

masing-masing observasi.  

Batas pengendali untuk observasi yang pertama dengan sampel 

10000 eksemplar adalah: 
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  in  =  banyaknya sampel pada setiap observasi. 

Seterusnya hingga diperoleh batas pengendali atas dan batas pengendali 

bawah dari semua observasi. 

Tabel kendali mutu proporsi dengan batas 3 sigma pada lampiran 2 

dan perbandingan gambar 20 menggunakan program spss dengan gambar 21 

menggunakan program minitab, menunjukan nilai proporsi dari masing-

masing produksi setiap harinya berada diantara nilai batas pengendali atas 

dan batas pengendali bawah, sehingga dapat disimpulkan bahwa produksi 
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percetakan buku di CV. Aneka Ilmu Semarang sudah berada di dalam 

kontrol. 

Berdasarkan hasil pembahasan yang dijabarkan,  produksi percetakan buku 

di CV. Aneka Ilmu Semarang sudah berada dalam batas pengendali statistik (in 

statistical control) dan semua awal proses produksi tidak ada yang terjadi di luar 

batas pengendali statistik (out statistical control) sehingga proses produksi 

percetakan buku di CV. Aneka Ilmu Semarang sudah terkontrol baik untuk itu 

produksi buku di CV. Aneka Ilmu Semarang harus dipertahankan kualitasnya 

dengan baik. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB 5 

PENUTUP 
 

5.1    Simpulan  

Simpulan yang dapat diambil dalam penelitian dan pembahasan adalah 

sebagai berikut: 

1. Proses pengendalian kualitas statistik yang diterapkan di CV. Aneka Ilmu 

Semarang dalam produksi percetakan buku adalah menetapkan standar 

pengukuran atau patokan untuk penilaian hasil dan standar yang biasa 

digunakan, yakni standar fisik, standar moneter, dan standar waktu.. 

2. Jenis ketidaksesuaian yang sering terjadi pada produksi percetakan buku di 

CV. Aneka Ilmu Semarang adalah jenis ketidaksesuaian pada bagian lipat 

potong sebesar 1,245%, Penyebab utamanya karena faktor mesin dan tenaga 

kerja. Cara menanggulanginya bagian Quality Assurance and Production 

melakukan pemeriksaan dan memberikan teguran secara langsung kepada 

tenaga kerja. 

3. Proses produksi percetakan buku di CV. Aneka Ilmu Semarang setiap 

harinya sudah terkontrol, karena berada diantara nilai batas pengendali atas 

dan batas pengendali bawah. 
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5.2 Saran 

Simpulan di atas diharapkan dapat memberikan saran hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Hasil penelitian dapat dijadikan masukan sebagai dasar pertimbangan 

pengambilan keputusan yang berkaitan upaya pencapaian kualitas produksi.  

2. Bagi karyawan dibagian produksi diharapkan lebih meningkatkan 

kemampuan dan ketelitian dalam bekerja karena merupakan faktor yang 

berpengaruh terhadap keberhasilan dalam pencapaian kualitas produk. 

3. Perusahaan diharapkan mempertahankan kualitas produksi buku dan 

melakukan pengawasan lebih ketat lagi agar kualitas produksi bisa 

terkontrol lebih baik lagi. 

4. Bagi pembaca yang ingin melakukan penelitian tentang pengendalian 

kualitas statistik dapat menggunakan grafik pengendali lain dan dengan 

menggunakan program simulasi selain program SPSS. 
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DATA PEMERIKSAAN PRODUKSI PERCETAKAN BUKU 
DI CV. ANEKA ILMU SEMARANG 

Tanggal  1 Mei s/d 31 Juli 
No. Sampel Jumlah Produk A B C D Jumlah cacat 

1 10000 128 64 96 32 320 
2 10000 144 72 98 36 350 
3 16602 199 100 149 50 498 
4 10000 136 68 102 34 340 
5 17500 240 120 180 60 600 
6 17500 236 118 177 59 590 
7 17500 195 98 146 49 488 
8 17500 196 99 147 49 491 
9 16602 186 92 139 47 464 
10 16602 200 100 150 50 501 
11 16602 186 93 139 47 465 
12 16602 195 98 146 49 488 
13 16602 192 96 144 48 479 
14 16602 187 94 140 47 468 
15 16602 191 95 143 48 477 
16 16602 184 92 138 46 460 
17 17500 203 101 152 52 508 
18 17500 200 100 150 50 500 
19 17500 196 98 147 48 490 
20 17500 202 102 152 51 507 
21 10000 144 72 108 36 360 
22 10000 144 72 108 36 360 
23 10000 124 62 93 31 310 
24 10000 142 71 107 36 355 
25 14720 168 84 126 42 420 
26 7360 86 43 65 22 215 
27 5556 69 34 52 17 172 
28 6280 76 38 57 19 190 
29 6220 75 38 56 19 188 
30 13757 160 80 120 40 400 
31 17500 196 98 147 49 490 
32 17500 240 120 180 60 600 
33 17500 191 96 146 59 492 
34 17500 224 112 168 56 560 
35 8450 120 60 90 30 300 
36 9997 140 70 105 35 350 
37 16957 199 100 149 50 498 
38 16957 203 102 152 51 508 
39 16957 200 100 150 50 500 
40 16957 207 104 155 52 518 
41 17500 195 98 146 49 488 
42 17500 205 102 154 51 512 
43 10000 121 60 91 30 302 
44 17500 232 116 174 58 580 
45 17500 213 106 160 53 532 
46 17500 216 108 162 54 540 
47 17500 196 98 147 49 490 
48 17500 218 109 164 55 545 

Lampiran 1 
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49 17500 204 102 153 51 510 
50 17500 203 102 152 51 508 
51 16602 194 97 146 49 485 
52 16602 227 113 170 57 567 
53 16602 209 104 157 52 522 
54 16602 200 100 150 50 500 
55 17500 236 118 177 59 590 
56 17500 234 117 176 59 585 
57 17500 200 100 150 50 500 
58 17500 248 124 182 55 596 
59 17500 223 112 167 56 558 
60 16602 222 111 166 55 555 
61 17500 204 102 153 51 510 
62 17500 200 100 150 50 500 
63 190546 2408 1204 1806 602 6020 
64 179222 2239 1120 1679 540 5578 
65 90189 1092 546 819 273 2730 
66 109978 1356 678 1017 339 3390 
67 97821 1208 604 906 302 3020 
68 173626 2243 1140 1722 479 5607 
69 139236 1793 896 1345 448 4482 
70 194050 2392 1196 1794 598 5980 
71 150825 1960 980 1470 490 4900 
72 115032 1440 720 1080 360 3600 
73 44894 526 263 395 137 1321 
74 78160 1021 510 766 255 2552 
75 191344 2440 1220 1830 610 6100 
76 148998 1649 912 1457 477 4560 
77 135087 1687 843 1265 422 4217 
78 200797 2442 1221 1832 611 6105 
79 158506 2046 1023 1535 512 5115 
80 46654 558 279 419 140 1395 
81 88608 1053 526 790 263 2632 
82 165754 2052 1026 1539 513 5130 
83 162499 2096 1048 1572 524 5240 
84 158344 2000 1000 1500 500 5000 
85 226883 2800 1400 2100 700 7000 
86 139733 1800 900 1350 450 4500 
87 86512 1100 550 825 275 2750 
88 128322 1580 790 1185 395 3950 
89 147311 1836 918 1377 459 4590 
90 157752 1945 972 1459 486 4862 
91 191077 2416 1208 1812 604 6040 
92 209439 2680 1340 2010 670 6700 

Jumlah 5249795 65361 32789 49269 16316 163811 
 

Keterangan : 
A : Bagian lipat potong 
B : Lembaran tumpang tindih 
C : Tulisan tidak jelas 
D : Penjilidan 
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PERHITUNGAN BATAS PENGENDALI PADA PRODUKSI BUKU 
DI CV. ANEKA ILMU SEMARANG 

 
No. 

Sampel 
Jumlah 
Produk A B C D Jumlah 

cacat Proporsi BPA BPB 

1 10000 128 64 96 32 320 0,03200 0,03642 0,02599
2 10000 144 72 98 36 350 0,03500 0,03642 0,02599
3 16602 199 100 149 50 498 0,03000 0,03525 0,02716
4 10000 136 68 102 34 340 0,03400 0,03642 0,02599
5 17500 240 120 180 60 600 0,03429 0,03515 0,02726
6 17500 236 118 177 59 590 0,03371 0,03515 0,02726
7 17500 195 98 146 49 488 0,02789 0,03515 0,02726
8 17500 196 99 147 49 491 0,02806 0,03515 0,02726
9 16602 186 92 139 47 464 0,02795 0,03525 0,02716
10 16602 200 100 150 50 501 0,03018 0,03525 0,02716
11 16602 186 93 139 47 465 0,02801 0,03525 0,02716
12 16602 195 98 146 49 488 0,02939 0,03525 0,02716
13 16602 192 96 144 48 479 0,02885 0,03525 0,02716
14 16602 187 94 140 47 468 0,02819 0,03525 0,02716
15 16602 191 95 143 48 477 0,02873 0,03525 0,02716
16 16602 184 92 138 46 460 0,02771 0,03525 0,02716
17 17500 203 101 152 52 508 0,02903 0,03515 0,02726
18 17500 200 100 150 50 500 0,02857 0,03515 0,02726
19 17500 196 98 147 48 490 0,02800 0,03515 0,02726
20 17500 202 102 152 51 507 0,02897 0,03515 0,02726
21 10000 144 72 108 36 360 0,03600 0,03642 0,02599
22 10000 144 72 108 36 360 0,03596 0,03642 0,02599
23 10000 124 62 93 31 310 0,03100 0,03642 0,02599
24 10000 142 71 107 36 355 0,03554 0,03642 0,02599
25 14720 168 84 126 42 420 0,02851 0,03551 0,02691
26 7360 86 43 65 22 215 0,02921 0,03729 0,02513
27 5556 69 34 52 17 172 0,03092 0,03820 0,02421
28 6280 76 38 57 19 190 0,03025 0,03779 0,02462
29 6220 75 38 56 19 188 0,03026 0,03782 0,02459
30 13757 160 80 120 40 400 0,02908 0,03565 0,02676
31 17500 196 98 147 49 490 0,02800 0,03515 0,02726
32 17500 240 120 180 60 600 0,03429 0,03515 0,02726
33 17500 191 96 146 59 492 0,02811 0,03515 0,02726
34 17500 224 112 168 56 560 0,03200 0,03515 0,02726
35 8450 120 60 90 30 300 0,03550 0,03688 0,02553
36 9997 140 70 105 35 350 0,03501 0,03642 0,02599
37 16957 199 100 149 50 498 0,02938 0,03521 0,02720
38 16957 203 102 152 51 508 0,02997 0,03521 0,02720
39 16957 200 100 150 50 500 0,02949 0,03521 0,02720
40 16957 207 104 155 52 518 0,03056 0,03521 0,02720
41 17500 195 98 146 49 488 0,02790 0,03515 0,02726
42 17500 205 102 154 51 512 0,02925 0,03515 0,02726
43 10000 121 60 91 30 302 0,03018 0,03642 0,02599
44 17500 232 116 174 58 580 0,03314 0,03515 0,02726
45 17500 213 106 160 53 532 0,03039 0,03515 0,02726
46 17500 216 108 162 54 540 0,03086 0,03515 0,02726
47 17500 196 98 147 49 490 0,02800 0,03515 0,02726
48 17500 218 109 164 55 545 0,03114 0,03515 0,02726

Lampiran 2 
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49 17500 204 102 153 51 510 0,02917 0,03515 0,02726
50 17500 203 102 152 51 508 0,02904 0,03515 0,02726
51 16602 194 97 146 49 485 0,02921 0,03525 0,02716
52 16602 227 113 170 57 567 0,03414 0,03525 0,02716
53 16602 209 104 157 52 522 0,03143 0,03525 0,02716
54 16602 200 100 150 50 500 0,03012 0,03525 0,02716
55 17500 236 118 177 59 590 0,03371 0,03515 0,02726
56 17500 234 117 176 59 585 0,03345 0,03515 0,02726
57 17500 200 100 150 50 500 0,02857 0,03515 0,02726
58 17500 248 124 182 55 596 0,03480 0,03515 0,02726
59 17500 223 112 167 56 558 0,03190 0,03515 0,02726
60 16602 222 111 166 55 555 0,03341 0,03525 0,02716
61 17500 204 102 153 51 510 0,02914 0,03515 0,02726
62 17500 200 100 150 50 500 0,02855 0,03515 0,02726
63 190546 2408 1204 1806 602 6020 0,03159 0,03240 0,03001
64 179222 2239 1120 1679 540 5578 0,03112 0,03244 0,02997
65 90189 1092 546 819 273 2730 0,03027 0,03294 0,02947
66 109978 1356 678 1017 339 3390 0,03082 0,03278 0,02963
67 97821 1208 604 906 302 3020 0,03087 0,03287 0,02954
68 173626 2243 1140 1722 479 5607 0,03229 0,03246 0,02995
69 139236 1793 896 1345 448 4482 0,03219 0,03260 0,02981
70 194050 2392 1196 1794 598 5980 0,03082 0,03239 0,03002
71 150825 1960 980 1470 490 4900 0,03249 0,03255 0,02986
72 115032 1440 720 1080 360 3600 0,03130 0,03274 0,02967
73 44894 526 263 395 137 1321 0,02942 0,03367 0,02874
74 78160 1021 510 766 255 2552 0,03265 0,03307 0,02934
75 191344 2440 1220 1830 610 6100 0,03188 0,03240 0,03001
76 148998 1649 912 1457 477 4560 0,03060 0,03256 0,02985
77 135087 1687 843 1265 422 4217 0,03122 0,03263 0,02979
78 200797 2442 1221 1832 611 6105 0,03040 0,03237 0,03004
79 158506 2046 1023 1535 512 5115 0,03227 0,03252 0,02990
80 46654 558 279 419 140 1395 0,02991 0,03362 0,02879
81 88608 1053 526 790 263 2632 0,02970 0,03296 0,02945
82 165754 2052 1026 1539 513 5130 0,03095 0,03249 0,02992
83 162499 2096 1048 1572 524 5240 0,03225 0,03250 0,02991
84 158344 2000 1000 1500 500 5000 0,03158 0,03252 0,02989
85 226883 2800 1400 2100 700 7000 0,03085 0,03230 0,03011
86 139733 1800 900 1350 450 4500 0,03220 0,03260 0,02981
87 86512 1100 550 825 275 2750 0,03179 0,03298 0,02943
88 128322 1580 790 1185 395 3950 0,03079 0,03266 0,02975
89 147311 1836 918 1377 459 4590 0,03116 0,03256 0,02985
90 157752 1945 972 1459 486 4862 0,03082 0,03252 0,02989
91 191077 2416 1208 1812 604 6040 0,03161 0,03240 0,03001
92 209439 2680 1340 2010 670 6700 0,03199 0,03235 0,03007

Jumlah 5249795 65361 32789 49269 16316 163811 2,843   
Keterangan : 
A : Bagian lipat potong 
B : Lembaran tumpang tindih 
C : Tulisan tidak jelas 
D : Penjilidan 
BPA : Batas Pengendali Atas 
BPB : Batas Pengendali Bawah 
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Garis Tengah  ( p ) : 

  xi  = banyaknya ketidaksesuaian dalam setiap sampel pada setiap kali observasi 

  ni  = banyaknya sampel yang diambil setiap kali observasi 
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p 0,031203352 

( )
in

pppBPA −
+=

13           

( )
in

pppBPB −
−=

13  

Batas-batas pengendali untuk obsevasi pertama dengan sampel 10000 

eksemplar adalah:  

( )
in

pppBPA −
+=

13  = 0,031+3 ( )
10000

031,01031,0 − =  0,03642           

 ( )
in

pppBPB −
−=

13 = 0,031-3 ( )
10000

031,01031,0 − = 0,02599 

Sedangkan untuk observasi ketiga dengan sampel 16602 eksemplar, batas-

batas pengendalinya adalah: 

( )
in

pppBPA −
+=

13  = 0,031+3 ( )
16602

031,01031,0 − =  0,03525           



88 

 ( )
in

pppBPB −
−=

13 = 0,031-3 ( )
16602

031,01031,0 − = 0,02716 

Dan seterusnya, hingga diperoleh batas pengendali atas dan batas pengendali 

bawah pada table yang terdapat pada lampiran 2. 
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Lampiran 3 

PEDOMAN WAWANCARA 
 

  Nama Pewawancara  : Dwi Uriyani 
                                    Nim                           : 4150404510 

                              Jurusan                      : Matematika 
 

No                                            Daftar Pertanyaan 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

 

 

Bagaimana proses pengendalian kualitas statistik yang diterapkan di CV. 

Aneka Ilmu Semarang dalam memproduksi percetakan buku? 

Ketidaksesuaian apa sajakah yang terjadi di CV. Aneka Ilmu selama 

proses produksi buku? 

Ketidaksesuaian apa yang sering terjadi, jika dilihat dari ketidaksesuaian 

tersebut? 

Berapa rata-rata prosentase dari ketidaksesuaian yang terjadi dari 

keseluruhan produksi? 

Apa yang menjadi penyebab utama dari ketidaksesuaian/kecacatan 

produk yang paling sering terjadi? 

Apakah Ibu Kartini pernah melakukan kesalahan dalam bekeja 

khususnya dalam produksi buku yang nantinya menyebabkan buku 

menjadi tidak sesuai dengan pesanan konsumen, dan apa yang menjadi 

penyebab dari kesalahan yang Ibu Kartini lakukan? 
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Lampiran 4 

HASIL WAWANCARA 

Nama Responden  :  Bapak Oky Suprayogi 
Alamat      :  Ds. Wedung 
Pekerjaan               :  Karyawan 

 

1. Penetapan proses pengendalian kualitas statistik yang diterapkan di CV. 

Aneka Ilmu Semarang dalam produksi percetakan buku berdasarkan 

standar pengukuran atau patokan untuk penilaian hasil, yaitu standar fisik, 

standar moneter, dan standar waktu. 

2. Proses percetakan buku di CV. Aneka Ilmu Semarang terdapat beberapa 

jenis ketidaksesuaian / kecacatan produk antara lain lipat-potong yang 

terjadi karena penyisiran buku yang tidak sempurna akibat dari lembaran 

naskah hasil cetakan yang tidak sesuai dengan ukuran buku, posisi 

lembaran yang tumpang tindih yang disebabkan karena posisi lembaran 

yang tidak tepat pada saat proses percetakan dan kecepatan pergerakan 

kertas yang tidak sesuai dengan kecepatan mesin cetak, tulisan tidak jelas 

yang disebabkan karena tinta yang digunakan untuk menulis tidak merata 

keseluruh cetakan sehingga ada bagian cetakan yang kekurangan tinta, dan 

penjilidan.  

3. Jenis ketidaksesuaian yang sering terjadi di CV. Aneka Ilmu Semarang 

dalam produksi percetakan buku terjadi pada bagian lipat-potong yang 

biasanya disebabkan karena ukuran kertas yang tidak sesuai sehingga pada 

saat penyisiran kertas yang ukurannya tidak sama itu tidak akan tertumpuk 
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dengan rapi, yang akhirnya pada saat dilipat ada bagian cetakan yang 

tertutup dan lipatan menjadi tidak sama dengan lipatan kertas yang lain. 

4. Rata-rata persentase jumlah buku yang cacat atau yang tidak sesuai dari 

keseluruhan produksi adalah sebesar 2 %-3 %. 

5. Penyebab utama dari ketidaksesuaian/kecacatan produk yang sering terjadi 

dikarenakan faktor bahan baku, faktor mesin, dan faktor tenaga kerja. Dari 

faktor bahan baku ketidaksesuaian terjadi karena ukuran kertas yang tidak 

sesuai dengan mesin cetak. Ketidaksesuaian yang disebabkan oleh faktor 

mesin pemotong, misalnya usia mesin yang sudah tua yang digunakan 

untuk produksi buku secara terus menerus membuat mesin akan semakin 

aus, sehingga menyebabkan mesin kadang macet dan membuat lipatan 

kertas yang ukurannya lebih kecil tersebut tidak ikut tersisir atau terpotong 

sehingga ada sejumlah halaman buku tertentu yang masih bergabung 

melekat menjadi satu. Selain karena mesin, manusia (tenaga kerja) sangat 

erat kaitannya dengan mesin. Faktor tenaga kerja dipengaruhi oleh 

kelengahan dalam memperhatikan hasil pekerjaan, kurang cermat dan 

kurang teliti. Selain itu juga dipengaruhi oleh suasana hati dan kesehatan 

dari tenaga kerja tersebut. Dengan suasana hati yang senang dan kondisi 

kesehatan yang baik mereka akan lebih bersemangat dalam bekerja hingga 

akan memperoleh hasil dalam jumlah banyak dan memuaskan. Sebaliknya 

jika kondisi kesehatan dan suasana hati yang kurang baik akan membuat 

kerja mereka malas yang akan menimbulkan ketidaksesuaian, cara 

menanggulanginya maka bagian Quality Assurance and Production harus 
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sering melakukan pemeriksaan dan memberikan teguran secara langsung 

kepada tenaga kerja tersebut dan harus tepat dalam memilih bahan baku 

yang sesuai, selain itu perusahaan juga harus memilik teknisi mesin yang 

handal untuk bertugas melakukan pemeliharaan seluruh mesin produksi 

yang dimiliki oleh perusahaan. 

6. Kesalahan dalam bekerja kadang pernah terjadi pada Ibu Kartini, yakni 

salah satu karyawan CV. Aneka Ilmu Semarang yang menjelaskan bahwa 

kesalahan pernah dilakukan Ibu tersebut, diantaranya karena adanya 

masalah keluarga yang mempengaruhi konsentrasi kerja, kndisi badan 

yang kurang sehat tapi masih dipaksa bekerja agar bisa memperoleh uang.  
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Gambar 22. Mesin Pencetak 

 

 

 

Gambar 23. Mesin Pemotong 
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Gambar 24. Hasil Percetakan dalam Bentuk Lembaran 

 

 

 

Gambar 25. Buku yang belum dijilid 
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Gambar 26. Suasana Kerja di Bagian Pengeliman Buku 

 

 

 

Gambar 27. Suasana di Bagian Penjilidan 
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Gambar 28. Hasil Buku yang Sudah Jadi 

 

 

 

 

 

 


