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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan jaman, konsumen jaman sekarang lebih 

mengutamakan kualitas daripada konsumen pada jaman terdahulu. Produk atau 

jasa yang dianggap para konsumen berkualitas lebih tinggi akan memperoleh 

peluang pangsa pasar lebih baik daripada yang dianggap mempunyai kualitas 

lebih rendah. Dengan kualitas yang baik, maka perusahaan penyedia produk 

maupun jasa tersebut akan mempunyai potensi yang lebih besar untuk 

mendapatkan profit yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan produk dan jasa 

berkualitas tinggi berpotensi mendapatkan harga lebih tinggi daripada kompetitor 

dengan barang sejenis namun berkualitas lebih rendah dan sehingga boleh 

dipastikan akan menghasilkan keuntungan lebih besar (Wibowo, 2014: 117). 

 Hampir dapat dipastikan setiap orang pernah mengalami kualitas buruk 

ketika berhubungan dengan organisasi-organisasi bisnis. Pengalaman ini 

mungkin melibatkan sebuah perusahaan penerbangan yang menyebabkan 

penumpang kehilangan bagasinya, binatu yang membuat pakaian malah jadi 

kusut dan ada bercak, membeli produk yang ternyata cacat atau rusak, atau 

pengiriman pizza yang datang terlambat ataupun salah saat penerimaan order. 

Konsekuensi kualitas buruk ini adalah kehilangan pelanggan dan memberikan 

peluang kepada  kompetitor untuk mengambil alih kebutuhan pasar (Reid dan 

Sanders, 2005:137). Pelanggan masa kini menuntut dan mengharapkan kualitas 

yang tinggi, oleh karena itu perusahaan-perusahaan yang tidak memprioritaskan 

kualitas akan merisikokan ketahanan jangka panjang bisinisnya.  
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Perusahaan-perusahaan kelas dunia seperti General Electric dan 

Motorola menandai sukses mereka dengan menjadi salah satu yang memiliki 

program manajemen kualitas terbaik di dunia. Mereka menerapkan program 

yang dapat menekan cacat produk sampai level kira-kira hanya 3,4 bagian per 

satu juta produk. Pada kenyataannya Motorola adalah salah satu dari beberapa 

perusahaan pertama yang memenangkan Malcolm Baldrige National Quality 

Award pada 1988 yang sangat prestisius, sebagai dampak atas fokus mereka 

yang sangat tinggi atas kualitas. Untuk mencapainya, usaha-usaha dari kedua 

perusahaan ini mencakup menghilangkan hampir semua cacat mulai pada 

produk, proses dan semua transaksinya. Kedua perusahaan menganggap bahwa 

kualitas merupakan faktor kritis yang menghasilkan kenaikan yang signifikan 

pada penjualan dan pangsa pasar, termasuk penghematan biaya sampai jutaan 

dollar.  

Lebih jauh disebutkan bahwa kerusakan yang timbul atau diketahui pada 

saat produk telah sampai di tangan pelanggan akan menimbulkan biaya yang 

paling besar dibandingkan biaya pencegahan ataupun biaya perbaikan saat 

masih dalam proses produksi, karena akan lebih sulit untuk memperoleh kembali 

kepercayaan dan loyalitas pelanggan.  

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Grafik Biaya Perbaikan (Menurut Reid dan Sanders 2005: 141) 
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Gambar 1.1. di atas menunjukkan bahwa biaya perbaikan produk cacat 

paling ringan bila terjadi pada lokasi atau tahap disain dan akan meningkat pada 

tahap produksi yang pada akhirnya akan meningkat secara drastis bila sudah 

sampai pada tangan pelanggan karena adanya beban biaya penarikan produk, 

perbaikan, pengiriman kembali, klaim garansi, denda, bahkan bisa sampai 

tuntutan hokum, namun yang paling berat dari biaya perbaikan ini adalah  

kehilangan pelanggan dan turunnya reputasi perusahaan karena ini berarti 

kehilangan penjualan dan biaya akuisisi ulang pelanggan, itupun kalau masih 

memungkinkan. Sebagai contoh: produsen produk daging untuk makan siang 

dan hotdogs yang harus menarik produknya karena terkontaminasi oleh bakteri, 

harus berjuang mati-matian untuk mendapatkan kembali kepercayaan 

konsumennya, ataupun pabrikan mobil yang harus menarik kembali produknya 

yang bermasalah dengan sistem pengereman dan perusahaan penerbangan 

yang mengalami pesawat jatuh dan menimbulkan banyak korban jiwa. 

Dalam jaman industrialisasi yang makin ketat tingkat persaingannya 

sekarang ini, setiap pelaku bisnis yang ingin memenangkan kompetisi dalam 

dunia industri pasti akan memberikan perhatian penuh kepada kualitas 

(Gaspersz, 2005: 3). Dampak terhadap biaya produksi dapat disimpulkan melalui 

proses pembuatan produk yang memiliki derajat ketepatan (comformance) yang 

tinggi terhadap standar-standar sehingga bebas dari tingkat kerusakan yang 

mungkin. Dengan demikian proses produksi yang mengutamakan kualitas akan 

menghasilkan produk berkualitas yang bebas dari cacat produk. Itu berarti 

dihindarkan terjadinya pemborosan (waste) dan ketidak-efisienan sehingga 

ongkos produksi per unit akan menjadi rendah yang pada gilirannya akan 

membuat harga produk menjadi lebih kompetitif. Hal ini akan meningkatkan 
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penjualan dari produk-produk itu yang berarti pula meningkatkan pangsa pasar 

(market share) sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan 

perusahaan.  

Sejarah menunjukkan bahwa kebangkitan Jepang dalam bidang industri 

setelah kekalahannya dalam Perang Dunia II dimulai dengan pembangunan 

sistem kualitas modern. Keberhasilan yang dramatis dari industri Jepang dalam 

meningkatkan kualitas ini menjadi pusat perhatian berbagai negara di dunia yang 

tertarik untuk mempelajari bagaimana strategi perusahaan-perusahaan Jepang 

dalam  menerapan manajemen kualitas. 

Menurut Liker (2004:2) Toyota pertama kali menjadi perhatian dunia pada 

tahun 1980-an, ketika tampak semakin jelas bahwa ada sesuatu yang istimewa 

mengenai kualitas dan efisiensi Jepang. Di Amerika industri otomotif sedang 

berada dalam keadaan sangat kacau, di tengah-tengah kondisi resesi nasional. 

Keadaannya tampak mengerikan. Ford Motor Company benar-benar berada di 

ambang kebangkrutan. Perusahaan-Perusahaan Tiga Besar (The Big 3: Ford, 

GM, Chrysler) kehilangan pangsa pasarnya dengan cepat. Para eksekutif 

otomotif Detroit mengatakan bahwa penyebabnya adalah “Invasi Jepang” dan 

lebih berpendapat bahwa ini adalah masalah politik dan praktik bisnis yang tidak 

fair dan bukan masalah cara mereka (Amerika) memproduksi mobil. Pada 

momen inilah Mr. Liker melakukan penelitian mengenai otomotif AS-Jepang dan 

berkesimpulan bahwa apapun yang terjadi dengan pemerintahan Jepang, nilai 

yen, dan faktor-faktor makroekonomi lainnya, perusahaan-perusahaan otomotif 

Jepang melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam merekayasa dan 

memproduksi mobil. Mereka bukan ahli di bidang keuangan atau pemasaran dan 

mereka juga bukan yang terdepan di bidang otomatisasi kompleks. Tetapi 
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mereka ‘merancang dengan kualitas’ dan ‘membangun dengan kualitas’ pada 

setiap langkah dalam proses yang mereka lakukan, dan mereka melakukannya 

dengan jumlah jam kerja yang sangat singkat. Para produsen otomotif Jepang 

tidak saja merupakan perusahaan-perusahaan yang baik, para pemasok 

utamanya juga merupakan perusahaan-perusahaan terbaik di dunia dalam hal 

rekayasa dan manufaktur, dan mereka semua bekerja sama sebagai satu tim. 

Pada awal tahun 1990-an, produsen mobil Tiga Besar telah menyadari realitas 

akan keunggulan kualitas Jepang dan menyimpulkan bahwa Toyota adalah 

perusahaan yang harus dikalahkan. Semua perusahaan-perusahaan tersebut 

secara aktif mempelajari Toyota dan menciptakan ‘sistem Toyota’ menurut versi 

mereka sendiri. Mereka melakukan benchmarking pada Toyota, mereka 

membandingkan sistem produksi, sistem pengembangan produk dan manajemen 

hubungan dengan pemasok mereka dengan Toyota. 

Melengkapi penjelasan tentang peran pemasok di atas, mengutip 

Pujawan dan Mahendrawathi (2010: 8): “…persaingan dewasa ini bukan lagi 

antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, tetapi antara supply chain 

yang satu dengan supply chain yang lain”. 

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

a. Perusahaan-perusahaan yang tidak memprioritaskan kualitas akan 

meresikokan ketahanan jangka panjang bisinisnya. 

b. Kualitas adalah kemampuan suatu produk atau jasa untuk memenuhi 

kebutuhan yang diinginkan pelanggan dan harus bebas cacat 
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c. Konsekuensi dari kualitas buruk ini adalah kehilangan pelanggan dan 

memberikan peluang kepada para kompetitor untuk mengambil alih 

kebutuhan pasar 

d. Kerusakan yang timbul atau diketahui pada saat produk telah sampai di 

tangan pelanggan akan menimbulkan biaya yang paling besar dibandingkan 

biaya pencegahan ataupun biaya perbaikan saat masih dalam proses 

produksi, karena akan lebih sulit untuk memperoleh kembali kepercayaan 

dan loyalitas pelanggan. 

e. Kualitas yang baik merupakan faktor kritis yang dapat  menghasilkan 

kenaikan yang signifikan pada penjualan dan pangsa pasar, termasuk 

penghematan biaya yang cukup besar sehingga berpotensi untuk 

mendongkrak keuntungan perusahaan. 

f. Kualitas yang lebih baik akan tercapai terutama bila seluruh 

bagian/matarantai dalam supply chain dapat bekerja sebagai satu tim. 

g. Kompetisi yang terjadi dewasa ini pada dasarnya sudah berubah menjadi 

kompetisi antar supply chain. 

h. Benchmarking adalah salah satu cara untuk memperbaiki kualitas. 

 

Sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1. di atas hal ini juga terjadi pada 

Verona Office Chair (VOC). VOC didirikan pada awal 2000 di atas sebuah lahan 

sewa di daerah selatan Surabaya dan dimulai dengan 5 orang karyawan. Pada 

awalnya kegiatan usaha difokuskan pada produksi sebagian komponen kursi 

kantor dan pembuatan kursi kantor yang dimulai dengan beberapa tipe produk 

kursi dengan area pemasaran Surabaya dan sekitarnya. Proses produksi bersifat 
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pekerjaan/kerajinan tangan (handwork). Pada perkembangannya perusahaan 

juga mulai membuat sofa kantor dan menerima jasa perbaikan kursi kantor, 

dalam hal disain model kursi berkembang menjadi puluhan disamping itu juga 

mulai menerima pembuatan kursi dengan disain dari pelanggan. 

Sejak tahun 2005, perusahaan telah memiliki lahan dan gedung produksi 

sendiri dengan hasil produksi lebih kurang 400 unit per bulan. Pembuatan 

komponen kursi dikurangi porsinya sebagai ganti lebih berkonsentrasi pada 

proses pembuatan kursi dan sofa kantor. 

Pada saat ini, kegiatan utama Verona adalah memproduksi & jasa 

perbaikan Kursi & Sofa Kantor. Hasil produksi mencapai 2000 unit per bulan 

dengan area pemasaran mulai Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara 

Barat dan Timur, Kalimantan dan Sulawesi. Total karyawan kurang lebih 30 

orang dan disain produk telah mencapai ratusan model dan tipe termasuk disain 

atas permintaan pelanggan. Pelanggan langsung Verona adalah reseller yang 

terdiri atas: Toko-toko Mebel, Kontraktor & Konsultan Interior dan para Trader.  

Positioning Verona adalah kelas menengah, dimana kualitas merupakan 

salah satu faktor utama pembelian, dengan target pengguna kursi/sofa, berlatar 

belakang hampir semua usia kecuali bayi, untuk keperluan duduk saat bekerja 

dan belajar. 

Isu produksi hampir sama dengan produsen/kompetitor kursi lokal 

lainnya, yaitu: 

a. Sebagian besar komponen masih impor, terbanyak berasal dari Tiongkok, 

terutama untuk komponen bernilai disain tinggi dan kompleksitas/spesifikasi 

tinggi. 
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b. Kursi dengan nilai disain tinggi kebanyakan adalah barang impor. 

c. Kursi produk nasional biasanya hanya bernilai disain sedang. 

d. Komponen buatan dalam negeri kebanyakan berteknologi rendah dan 

sedang. 

Dalam hal kompetisi, VOC menghadapi persaingan yang cukup berat dan 

tampaknya akan bertambah keras seiring dengan bertambahnya pesaing dan 

perubahan perilaku konsumen itu sendiri. Kompetitor-kompetitor tersebut terdiri 

dari: 

a. Kompetitor lokal asal Surabaya (Jaguar, Malvin, Lotus, dll). 

b. Kompetitor berskala nasional asal Surabaya (Tiger, Rakuda, Brother, dll). 

c. Kompetitor berskala nasional asal daerah lain terutama dari Jakarta (Indachi, 

Chairman, Donati,dll). 

d. Kompetitor berskala nasional dengan produk impor (Informa, Indovickers, dll). 

e. Kompetitor Internasional berskala global (Herman Miller, Wilkhan, Chitose, 

dll). 

f. Dan yang terakhir adalah dengan diberlakukannya MEA pada akhir 2015 

dimana merk-merk dari negara-negara ASEAN akan lebih mudah untuk 

menyerbu masuk. 

VOC sendiri walaupun sudah berdiri cukup lama, sebagai suatu 

perusahaan yang masih bersifat tradisional, masih belum mempunyai SOP kerja 

yang handal berlandaskan manajemen yang lebih modern dan profesional. 

Padahal bila menilik penjelasan di atas bahwa persaingan akan menjadi makin 

keras. Dengan demikian apabila VOC tidak mampu mengatasi persaingan 
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tersebut bisa dipastikan pertumbuhan perusahaan akan terganggu, dan lebih 

lanjut lagi ‘sustainability’ perusahaan akan lebih sulit terwujud. 

Untuk itu sejak Juli 2015 VOC telah mencanangkan program ‘berubah 

untuk maju’ yang bertujuan untuk bertransformasi dari perusahaan tradisional 

menjadi perusahaan yang professional. Dengan melihat gambaran latar belakang 

tersebut di bagian terdahulu maka kualitas seharusnya menjadi prioritas utama, 

dan seharusnya juga prioritas utama tadi difokuskan agar pelanggan tidak 

sampai menerima produk yang cacat. 

Menurut data internal VOC antara tahun 2013-2015, telah terjadi 

kesalahan produksi yang berakibat terjadinya produk cacat yang sudah sampai di 

tangan konsumen/end user sebagai berikut: 

Tabel 1.1. Data Produk Cacat Verona Juli’14-Juni’15 

 

Jenis Produk Cacat (unit) Produksi % 

 

Komponen 
Rusak Saat 

Dipakai 

Lubang 
Rakitan 
Tidak 
Pas 

Bekleed 
Asimetris 

Rakitan 
Asimetr

is 

Komponen 
Tidak 

Lengkap 

Rusak 
Dalam 
Dos 

Total 
Total 
(unit) 

Cacat 
Produk 

Retur 88 8 14 55 44 30 239     

Non-

Retur   95   45   26 166     

Total 88 103 14 100 44 56 405 

 

19.457  2,08 
Sumber: Data Internal 

Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa bahwa 2 di antara 100 

kursi yang diproduksi VOC terdapat produk cacat (bandingkan dengan Motorolla 

yang hanya 3,4 per satu juta) yang sebagian harus ditarik kembali dan sebagian 

lagi masih bisa diterima oleh pelanggan. Separuh lebih dari total cacat tersebut 

harus ditarik kembali karena harus dilakukan perbaikan ataupun diganti, secara 

otomatis hal ini menimbulkan biaya perbaikan yang tidak sedikit yaitu kurang 

lebih Rp. 32.000.000,-. Sedangkan yang tidak harus ditarik tetap saja 
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membebani pelanggan untuk melakukan usaha perbaikan walaupun minor, 

perbaikan inipun mempunyai potensi untuk memperpendek usia produk karena 

perbaikannya tidak melalui prosedur yang tepat. Semuanya ini pasti akan 

berimbas pada penurunan citra/image perusahaan sampai yang paling berat 

adalah kehilangan pelanggan yang juga telah dialami oleh VOC dimana proses 

akuisisi ulang pelanggan yang hilang tersebut masih berlangsung sampai saat ini 

dan masih belum membuahkan hasil. 

Dari hasil survei terhadap 60 pelanggan/reseller VOC dalam Tabel 1.2. di 

bawah ini, terlihat urutan ranking alasan mereka dalam memilih/menjual suatu 

merek kursi, sebagai berikut: 

Tabel 1.2 Data Faktor Penentu Pemilihan Merk Kursi Kantor 

 

Sumber: Survey November-Desember 2015 
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Sedangkan menurut hasil survey lanjutan terhadap 60 reseller VOC di 

berbagai lokasi penyebaran produk, diperoleh data perkiraan ratio omzet VOC di 

tempat reseller tersebut dibandingkan dengan merk lain yang juga dijual oleh 

reseller sesuai Tabel 1.3. berikut ini: 

Tabel 1.3. Estimasi Peningkatan Ratio Omzet/Penjualan Pada Reseller 

No. Nama Toko

% Share 

Verona 

saat ini

% Sisa 

Peluang
No. Nama Toko

% Share 

Verona 

saat ini

% Sisa 

Peluang

1 President 5 95 31 Surabaya 20 80

2 Sumber Indah Mebel 5 95 32 Surya 25 75

3 Kenjeran Mebel 5 95 33 Mandiri 25 75

4 Bintang Mebel 5 95 34 Sahabat Sandra 30 70

5 Barokah mebel 5 95 35 Toko Agung Jaya 30 70

6 Mulyosari Mebel 5 95 36 Song / Atom 40 60

7 Felicity 5 95 37 Cahaya Baru 40 60

8 Garuda 5 95 38 Cahaya Mas 40 60

9 Plaza Mebel 5 95 39 Cahaya Terang 40 60

10 Karunia Sejahtera 5 95 40 HS Luwuk 40 60

11 Toko Sanjaya 5 95 41 UD. Putra Agung 40 60

12 Morodadi Mebel 10 90 42 Toko Kalimantan 40 60

13 Anugerah Abadi 10 90 43 Mebel Dina 40 60

14 Berkat Jaya 10 90 44 Budi Doyo 45 55

15 Fajar Karya 10 90 45 Pass Mebel 60 40

16 Serba Indah 10 90 46 Bina Karya 60 40

17 Century 10 90 47 Metro 60 40

18 Tiara Mebel 10 90 48 Prima 60 40

19 Home Comfort 10 90 49 Bukit 60 40

20 Wira Indo 10 90 50 Trijaya 60 40

21 Makmur Jaya Kudus 10 90 51 Sinar Mas 60 40

22 Anugrah Kenjeran 10 90 52 UD. Rahayu 60 40

23 CV. Sejahtera Mulia 10 90 53 Raja Mebel 60 40

24 Jaya Mulya 15 85 54 Asia Center 65 35

25 Harvest 15 85 55 Toko Karya Agung 65 35

26 Delta Karya Darma 20 80 56 Mutiara 70 30

27 Delta Mebel 20 80 57 SRN 70 30

28 Indesson 20 80 58 Toko Novia 75 25

29 Sinar Mulia 20 80 59 Anugrah Mebel 80 20

30 Happy Home 20 80 60 UD. Bangkit 80 20

Total 31 69  

       Sumber: Survey November 2015 
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Lebih lanjut data unit penjualan VOC selama 10 tahun ke belakang 

ditambah dengan forecast penjualan tahun 2016 tergambar pada Tabel 1.4. di 

bawah ini: 

Tabel 1.4 Data Penjualan dan Forecast Penjualan 2016, 2017 

Penjualan Aktual F  o  r  e  c  a  s  t

Tahun 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Unit 8588 12532 14193 14220 13861 16166 17661 19048 17701 19257 20960 21984  

Sumber: Data Internal 

 

Dari Tabel 1.3 di atas terlihat bahwa rasio penjualan VOC dibandingkan 

kompetitor pada pelanggan/resellernya berada antara 5% - 80%, dengan 

demikian VOC berkesempatan menangkap peluang peningkatan penjualan yang 

masih terbuka di masing-masing pelanggan/reseller yang cukup signifikan yaitu 

antara 20%-95%, dengan syarat VOC mampu memenuhi alasan utama para 

pelanggan dalam memilih/menjual kursi sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 

1.2 yaitu faktor Kualitas Produk. Dari dua pemaparan di atas akan mengarahkan 

kesimpulan bahwa forecast kenaikan penjualan seperti yang terlihat pada Tabel 

1.4 akan bisa tercapai. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Dengan meningkatkan kualitas atau mengurangi produk cacat yang 

dihasilkan maka VOC akan mampu meningkatkan volume penjualan yang ada di 

reseller saat ini. Untuk itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

“Bagaimana membangun sistem yang mampu meminimalisasi risiko terjadinya 
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produk cacat sampai di tangan pelanggan untuk meningkatkan volume 

penjualan?”  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan cara meminimalisasi 

resiko terjadinya produk cacat sampai di tangan pelanggan melalui perbaikan 

proses ataupun penciptaan metode-metode pencegahan pada bagian-

bagian/matarantai-matarantai di sepanjang alur supply chain management 

untuk peningkatan omzet VOC. 

 

1.4. Batasan dan Asumsi Penelitian 

1.4.1. Batasan Penelitian 

Penulis memberi batasan pada penelitian ini agar fokus dengan tujuan 

dan dapat memecahkan masalah yang diangkat sebagai berikut: 

a. Penelitian dilakukan di lingkungan VOC. 

b. Penelitian dilakukan terhadap proses pengadaan komponen, proses produksi 

dan proses pengiriman. 

c. Penelitian hanya dilakukan terhadap personel pada supply chain yang terlibat 

langsung dengan proses pengadaan komponen, proses produksi, dan proses 

pengiriman. 

d. Penelitian ini tidak membahas evaluasi hasil penerapan metode pencegahan 

produk cacat. 

e. Penelitian tidak membahas proses penentuan spefisikasi produk. 



14 

 

1.4.2. Asumsi Penelitian 

a. Semua personel yang menjadi obyek penelitian dianggap mempunyai 

persepsi dan harapan positif terhadap penelitian ini. 

b. Data spesifikasi komponen dan barang jadi dianggap sudah benar. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan mampu memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1. VOC akan mendapatkan pijakan awal yang kuat yaitu kualitas yang baik 

sebagai dasar untuk memenangkan persaingan dan menuju ‘sustainability’. 

2. Memberikan kesempatan bagi VOC untuk bertumbuh dan meningkatkan 

volume penjualan melalui pemanfaatan peluang peningkatan ratio penjualan 

pada resellernya karena VOC akan mampu menekan jumlah produk cacat. 

3. Memberikan kesempatan bagi pemasok untuk juga memperbaiki kualitas dan 

bersama-sama menikmati pertumbuhan bisnis. 

4. Menambah referensi bagi perusahaan yang sejenis ataupun peneliti lain yang 

sedang ingin meningkatkan kualitas produk sejenis. 

 


