
I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Industri rokok nasional memiliki peran yang cukup menentukan dalam 

peta perekonomian nasional. Kontribusi ekonomi dari sektor industri ini dapat 

dilihat dari peranannya dalam menyumbang kas negara melalui cukai, pajak 

maupun devisa yang terus meningkat dari tahun ke tahun sehingga posisinya 

menjadi sangat strategis. 

Penerimaan cukai rokok terus meningkat. Pada tahun 1994 mencapai 

Rp 2,7 triliun, dan tahun 1999 sudah mencapai Rp 7,3 triliun. Tahun 2000 

penerimaan cukai rokok direncanakan mencapai Rp 9,4 triliun. Cukai hasil 

tembakau yang dibayarkan industri rokok nasional ini memiliki porsi lebih dari 

90% total cukai yang masuk ke kas negara. (Nota Keuangan & Rancangan APBN 

Tahun Anggaran 199912000). 
:. 

Saat ini, industri rokok di Indonesia terdiri dari 106 pe~~Zihaan  industri 

Sigaret Kretek Tangan (SKT); 210 pemsahaan industri Sigaret Kretek Mesin 

(SKM) dan sebanyak 10 perusahaan industri Sigaret Putih Mesin (SPM). (Biro 

Pusat Statistik 2001). 

PT. Menara Kartika Buana adalah salah satu dari pabrik rokok Sigaret 

Kretek Mesin dan Sigaret Kretek Tangan yang ada di Indonesia. Untuk tetap dapat 

bersaing dengan perusahaan rokok yang ada di Indonesia salah satu faktor yang 

harus diperhatikan adalah masalah kualitas produk. Suatu pemsahaan dapat 

bertahan dipasar jika kualitas produk yang dihasilkan dapat rnemenuhi kepuasan 

semua pernakainya. Apabila kualitas produk yang dihasilkan tidak baik maka akan 



mencerminkan kualitas dan kinerja dari perusahaan dan lambat laun akan 

ditinggalkan oleh konsumen. Ji ia suatu perusahaan telah ditinggal konsumennya 

akhimya akan kalah bersaing dengan perusahaan sejenis yang mampu memenuhi 

keinginan konsumen tersebut dan kemungkinan terburuk akan menutup usahanya. 

Untuk itulah dituntut kualitas produk yang optimal untuk mengatasi tingkat 

persaingan yang tinggi. 

Salah satu cara untuk menjaga kualitas produk di PT. Menara Kartika 

Buana adalah dengan mengurangi kesusutan batangan rokok yang terjadi pada 

saat proses produksi. Berdasarkan data hasil produksi selama 2 tahun yaitu tahun 

2000 dan 2001, banyaknya kesusutan batangan rokok yang terjadi di PT. Menara 

Kartika Buana seperti terlihat pada Tabel 1. 

Kesusutan batangan rokok yang terjadi dapat dikurangi dengan jalan 

melakukan penanganan produk mulai dari bahan baku sampai produk jadi dengan 

baik. Karena itu diperlukan perbaikan kualitas dengan pengendalian kualitas 

dalam pengelolaan bahan mentah hingga menjadi produk jadi. 

Perbaikan kualitas dilakukan secara terus menerus dengan mencakup 

keseluruhan sistem industri diawali dari kedatangan material sampai kepada 

pemakai terakhir (konsumen). 

Dengan adanya perbaikan kualitas terus menerus dapat meminimalisasi 

penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama sistem produksi berlangsung 

dan dapat menggunakan semua sumber daya yang ada dengan efisien sehingga 

perusahaan dapat berproduksi optimal. 



Tabel 1. Hasil Produksi Batangan Rokok dan Kesusutan Batangan Rokok 
Tahun 2000 dan 2001 

Salah satu strategi dalam membangun sistem kualitas modem adalah 

berorientasi pada strategi pencegahan dan bukan berfokus pada upaya untuk 

mendeteksi ke~sakan  saja. 

Kualitas melalui inspeksi saja tidak cukup dan ha1 ini terlalu mahal. 

Meskipun tetap menjadi persyaratan untuk melakukan beberapa inspeksi singkat 

atau audit terhadap produk akhir, tetapi usaha kualitas dari pemsahaan seharusnya 

lebih difokuskan pada tindakan pencegahan sebelum terjadinya kerusakan dengan 

menjalankan suatu aktifitas. Dengan melaksanakan prinsip ini usaha peningkatan 

kualitas akan mampu mengurangi biaya produksi. 



Dengan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian di PT. Menara Kartika Buana dalam usahanya menerapkan 

pengendalian kualitas dalam rangka usaha perbaikan sistem produksi secara terns 

menerus dan menjadikan topik yang akan dikaji dalam tesis ini dengan judul 

Analisis Pengendalian Kualitas Rokok di PT. Menara Kartika Buana. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Proses produksi yang dilakukan PT. Menara Kartika Buana dimulai dari 

penanganan pengolahan bahan baku bernpa tembakau, cengkeh dan saus. Dalam 

penanganan pengolahan bahan baku sampai menjadi produk jadi sering terjadi 

kesusutan batangan rokok. Pada saat proses produksi berlangsung, pihak 

manajemen ingin mengetilhui apakah dalam proses produksi yang berlangsung 

sudah menggunakan bahan baku seoptimal mungkin. 

Oleh karena itu, penanganan jalannya proses produksi mulai dari 

pengolahan bahan baku sampai menjadi produk jadi diperlukan kontrol kualitas 

untuk mengendalikan terjadinya kesusutan batangan rokok seminimum mungkin 

pada proses pengolahan bahan baku dan pengoptimalan penggunaan bahan baku 

pada proses produksi. Metode yang digunakan dalam pengendalian mutu adalah 

dengan Statistical Process Control (SPCJ. Dengan menggunakan SPC dapat 

diketahui faktor dominan yang mempengaruhi terjadinya kesusutan batang rokok, 

mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadinya kesusutan batangan rokok, 

sehingga dapat diperoleh solusi untuk mencegah atau meminimumkan kesusutan 

batangan rokok dan dapat menentukan standarisasi toleransi terjadinya kesusutan 

batangan rokok di PT. Menara Kartika Buana. 



1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai 

berikut : 

1. Berapa besar kesusutan batangan rokok yang terjadi pada saat proses 

produksi? 

2. Faktor-faktar apa saja yang menyebabkan terjadinya kesusutan batangan 

rokok pada proses produksi ? 

3. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah atau mengurangi 

kesusutan batangan rokok yang terjadi dan mengoptimalkan penggunaan 

bahan baku pada saat proses produksi? 

1.4 Tujuan 

Tujuan umum tesis adalah untuk mengkaji pengendalian kualitas dengan 

menggunakan metode SPC pada proses produksi di PT. Menara Kartika Buana. 

Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah : 

1. Mengetahui besarnya kesusutan batangan rokok yang terjadi dan 

mengevaluasi faktor-faktor penyebab terjadinya penurunan kualitas yaitu 

bempa kesusutan batangan rokok. 

2. Memberikan altematif perbaikan yang dapat dilakukan pemsahaan untuk 

mencegah atau mengurangi kesusutan batangan rokok yang terjadi dan 

mengoptimalkan penggunaan bahan baku. 



1.5 Manfaat 

Tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa saran untuk PT. 

Menara Kartika Buana agar dapat berproduksi secara lebih optimal dengan 

mengurangi terjadinya kesusutan batangan rokok dan sekaligus meningkatkan 

kualitas produk. Sedangkan bagi peneliti merupakan peluang untuk menerapkan 

ilmu pengetahuan yang didapat selama mengikuti proses belajar dalam pemecahan 

kasus diperusahaan. 

1.6 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup tesis yang dilakukan di PT. Menara Kartika Buana dibatasi 

pada rokok batangan sigaret lcretek mesin yang diproduksi tanpa melihat merk 

dari pemsahaan ini. Analisis yang dilakukan dibatasi hanya untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengmhi kualitas batangan rokok dan 

mengevaluasi faktor-faktor penyebab terjadinya penurunan kualitas sehingga 

menyebabkan kesusutan batangan rokok. 

Penelitian ini juga dibatasi sarnpai pada tahapan pemberian altematif 

solusi/pemecahan masalab, sedangkan implementasi diserahkan pada 'pihak 

manajemen pemsabaan. 




