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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perubahan yang sangat cepat yang terjadi di dunia bisnis menyebabkan 

kompetisi di antara pemain-pemain bisnis menjadi semakin nyata. Peningkatan 

tingkat kompetisi tersebut ditandai dengan permintaan yang berfluktuasi, 

penurunan tingkat loyalitas konsumen, dan semakin singkatnya siklus hidup 

produk. Pasar yang semakin luas akibat pengaruh globalisasi juga menyebabkan 

masuknya kompetitor, baik dari dalam maupun luar negeri yang lebih siap dalam 

berbagai bidang, seperti sumber daya manusia yang lebih siap dan berkualitas, 

modal finansial yang lebih besar, jaringan pemasaran yang luas, serta teknologi 

dan sumber informasi yang lebih maju.  

Semakin tinggi tingkat persaingan, konsumen semakin diuntungkan karena 

banyaknya pilihan produk atau jasa yang ada. Oleh karena itu konsumen semakin 

kritis terhadap kualitas dari produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. 

Perhatian penuh terhadap kualitas menjadi persyaratan mutlak, karena pada 

umumnya pelanggan menginginkan produk yang lebih cepat (faster), lebih murah 

(cheaper), dan lebih baik (better). Kualitas pada definisi strategik adalah segala 

sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan. Kualitas 

juga sering diartikan sebagai kepuasan pelanggan terhadap kebutuhan atau 

persyaratan (Gaspersz, 2005). 

Berdasarkan defenisi tentang kualitas di atas, tampak bahwa kualitas selalu 

berfokus pada pelanggan (customer focus quality). Dengan demikian, produk 

didesain, diproduksi, dan pelayanan diberikan semata-mata untuk memenuhi 
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kebutuhan pelanggan. Oleh karena itu, kualitas mengacu kepada segala sesuatu 

yang menentukan kepuasan pelanggan, suatu produk yang dihasilkan baru dapat 

dikatakan berkualitas, jika sesuai dengan keinginan pelanggan, dapat 

dimanfaatkan dengan baik serta diproduksi atau dihasilkan dengan cara yang baik 

dan benar. Dalam kaitannya dengan upaya menjaga kualitas kesehatan produk 

agar tetap layak dikonsumsi, maka perlu diperhatikan proses produksinya, cara 

penyimpanan, pengemasan dan penyalurannya (distribusi) dari produsen kepada 

konsumen sehingga pada saat dikonsumsi tetap dalam keadaan yang layak 

konsumsi.  

Dalam industri farmasi, pengendalian mutu merupakan bagian esensial 

dari Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) untuk memberikan kepastian 

bahwa produk secara konsisten mempunyai mutu yang sesuai dengan tujuan 

pemakaiannya. Keterlibatan dan komitmen semua pihak yang berkepentingan 

pada semua tahap merupakan keharusan untuk mencapai sasaran mutu mulai dari 

awal pembuatan sampai kepada distribusi produk jadi. Pengendalian mutu tidak 

terbatas pada kegiatan laboratorium. Tapi juga harus terlibat dalam semua 

keputusan yang terkait dengan mutu produk. Ketidaktergantungan pengendalian 

mutu dari produksi dianggap hal yang fundamental agar pengendalian mutu dapat 

melakukan kegiatan dengan memuaskan. 

Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan No: 43/MENKES/SK/11/1988 

tentang CPOB, bahkan cara pembuatan obat, pencatatan produksi, ruangan untuk 

produksi, sanitasi, kualifikasi manajer produksi dan manajer pengawasan mutu 

memperoleh pengaturan dari Pemerintah. Pengawasan mutu dalam industri 

farmasi menjadi lebih terdorong lagi kearah Pengendalian Mutu Total. Kebijakan 
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produsen farmasi untuk mengembangkan dan mengoptimalkan jumlah produksi 

dapat dilakukan dengan cara memperhatikan dan memperbaiki seluruh proses dari 

awal produksi sampai dengan produk tiba di tangan konsumen. PT. Metiska 

Farma adalah salah satu industri farmasi yang telah memperoleh CPOB untuk 

produknya dalam bentuk tablet, kapsul, dan suspensi. Pengawasan mutu di PT. 

Metiska Farma dalam menjaga kualitas mutu dilapangan dilakukan oleh Quality 

Control. Persentase loss produksi yang diterapkan pada industri farmasi termasuk 

PT. Metiska Farma sebesar 2%, angka ini didapatkan dari perhitungan statistik 

CPOB. Permasalahan yang terjadi pada PT. Metiska Farma adalah masih 

terjadinya loss produksi yang tidak memenuhi standar (dapat dilihat pada Tabel 

1), sehingga efesiensi produksi sangat rendah.  

Tabel 1. Data Loss Produksi PT. Metiska Farma  
Nama Obat No Batch Batas Toleransi  Jumlah Loss  

Gestamag Tablet 29510601 2 % 6,45 % 
Gestamag Tablet 29510602 2 % 4,87 % 
Xepaprim Forte Caplet 29310501 2 % 19,2 % 
Xepaprim Forte Caplet 29310401 2 % 20,61 % 
Xepaprim Forte Caplet 29310301 2 % 21,12 % 
Mestamox Capsul 29600601 2 % 8,16 % 
Mestamox Capsul 29600602 2 % 4,16 % 
Progesyc Syrup 29110601 2 % 3,2 % 
Pedimin 29090501 2 % 7,74 % 
Xepabet  29150401 2 % 4,26 % 
Xepamol 29090401 2 % 2,31 % 
Xepamol  29240601 2 % 3,24 % 
Xepamol  29240602 2 % 5,03 % 
Xepaneuron 29250501 2 % 3,19 % 
Mestamox  29600503 2 % 3,40 % 
Pedimin 29090502 2 % 2,66 % 
Gestamag 29510611 2 % 2,14 % 
Tismamisin 29190601 2 % 3,57 % 

Sumber: Laporan Bulanan PT. Metiska Farma Periode Mei – Juni 2009.  
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Hal ini tentunya bertentangan dengan tujuan perusahaan yaitu hasil 

produksi tinggi dengan mutu produk yang baik. Pengendalian mutu yang 

dilakukan adalah menjaga hasil produk dengan kualitas yang baik dengan jumlah 

waste yang terjadi dibagian proses rendah. Atas dasar hal-hal diatas maka 

dipandang perlu adanya perbaikan sistem produksi di PT. Metiska Farma dalam 

rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi serta memuaskan 

kebutuhan pelanggan.  

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana sistem produksi pada PT. Metiska Farma? 

2. Bagaimana loss produksi yang terjadi pada proses produksi? 

3. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya loss produksi pada proses 

produksi? 

4. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya loss produksi 

pada proses produksi? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis sistem produksi di PT. Metiska Farma.  

2. Mengidentifikasi jenis loss produksi yang terjadi pada proses produksi. 

3. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya loss produksi pada proses 

produksi.  
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4. Merumuskan upaya-upaya yang dapat dilakukan perusahaan untuk 

mengurangi loss produksi yang terjadi.  

 
1.4 Manfaat dan Ruang Lingkup Penelitian 

Manfaat penelitian yang dilaksanakan pada dasarnya diharapkan selain 

menambah wawasan dan pengetahuan yang bersifat teoritis yang di dapatkan 

selama kuliah dengan melakukan pengamatan langsung untuk mendapatkan 

gambaran nyata pada aplikasi di perusahaan, yang lebih penting juga mampu 

memberikan kontribusi berupa sumbangan pemikiran bagi perusahaan di dalam 

upaya pengendalian mutu dengan mengurangi loss produksi sehingga dapat 

meningkatkan efesiensi perusahaan, dimana penerapnnya sangat bergantung 

kepada keputusan manajemen perusahaan yang bersangkutan. Penelitian ini 

dilakukan di PT. Metiska Farma, pabrik Kebayoran Lama, untuk proses produksi. 

Analisis yang dilakukan dibatasi pada identifikasi faktor-faktor penyebab 

terjadinya loss produksi dan alternatif solusi untuk mengurangi loss produksi. 
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