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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Manajemen Produksi dan Operasi

Manajemen Produksi dan Operasi mengalami perubahan yang cukup drastis

sejalan dengan perkembangan inovasi teknologi yang tumbuh sangat cepat.

Manajemen Operasi merupakan area bisnis yang berfokus pada proses produksi

barang dan jasa, serta memastikan operasi bisnis berlangsung secara efektif dan

efisien dan tidak hanya sebagai alat untuk mengendalikan urutan input – process –

output sebagai hubungan yang dinamis, tetapi merupakan suatu keseluruhan sistem

yang berlandaskan pada konsep pendekatan sistem.

Beberapa definisi manajemen operasi dan produksi yang dikemukakan oleh

para ahli :

Pengertian Manajemen Operasi menurut Heizer dan Render (2009:4) sebagai

berikut :

“Manajemen Operasional merupakan aktivitas yang mengubah sumber

daya yang ada menjadi barang dan jasa. Hal ini berarti adanya nilai tambah

yang diberikan dalam proses tersebut hingga keluaran akan berbeda secara

signifikan dengan masukan.

Menurut Sofjan Assauri (2008:12) menyatakan bahwa manajemen operasi

dan produksi adalah :

“Kegiatan untuk mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan

sumber-sumber daya yang berupa sumber daya manusia, sumber daya alat, dan
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sumber daya dana serta bahan, secara efektif dan efisien untuk menciptakan

dan menambah kegunaan (utility) suatu barang atau jasa.”

Menurut Zulian Yamit (2010) sebagai berikut :

“Manajemen Operasi adalah kegiatan untuk mengolah input melalui

proses transformasi atau pengubahan atau konversi sedemikian rupa sehingga

menjadi output yang dapat berupa barang atau jasa.”

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen produksi dan operasi

merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Mengingat seluruh

proses perusahaan dalam menghasilkan barang atau jasa sangat bergantung kedalam

aktivitas operasi dan produksi. Manajemen operasi dan produksi mengatur seluruh

kegiatan produksi. Mulai dari bahan baku (input), proses, hingga hasil produksi

(output).

2.1.1.1 Pengertian Produksi dan Operasi

Produksi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan

(produsen) untuk menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa.

Produksi menjadi salah satu faktor terpenting dalam perusahaan karena sebagai

kegiatan pokok untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu perusahaan.

Produksi memiliki beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli,

menurut Rosenberg yang diterjemahkan oleh Haming dan Nurnajamuddin (2007)

yaitu :

“Operasi merupakan suatu proses atau tindakan tertentu yang menjadi

unsur dari sejumlah kegiatan untuk membuat suatu produk.”

Pengertian Produksi menurut Sofjan Assauri (2008:19) yaitu :
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“Produksi adalah kegiatan yang mentransformasikan semua konektifitas

yang menghasilkan kegiatan / aktivitas sehingga output atau inputnya adalah

barang atau jasa, serta kegiatan yang dapat mendukung keberlangsungan

manusia.”

Menurut Heizer & Render (2014:3) dalam bukunya menyatakan :

“Produksi merupakan penciptaan barang dan jasa.”

Dari beberapa pengertian produksi yang dikemukakan para ahli dapat disimpulkan

bahwa produksi adalah aktivitas yang mentransformasikan semua konektifitas untuk

penciptaan barang dan jasa. Produksi atau operasi memiliki arti yang sangat penting

dalam sebuah industri, karena merupakan kegiatan pokok yang harus dilakukan

perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan serta keberlangsungan manusia.

2.1.2 Pengendalian Kualitas

Pengendalian kualitas adalah suatu kegiatan langkah nyata dari manajemen

operasi dalam upaya nya untuk melaksanakan fungsi manajemen dalam kegiatan

operasi. Fungsi tersebut yaitu pengendalian, manajemen operasi memfokuskan

pengendalian terhadap kualitas dari barang dan jasa yang akan dihasilkannya sesuai

dengan standar yang sudah ditetapkan dan memenuhi kebutuhan konsumen.

Persaingan yang sangat ketat menjadikan pengusaha semakin menyadari pentingnya

kualitas produk agar dapat bersaing dan mendapat pangsa pasar yang lebih besar.

Perusahaan membutuhkan suatu cara yang dapat mewujudkan terciptanya kualitas

yang baik pada produk yang dihasilkannya serta menjaga konsistensinya agar tetap

sesuai dengan tuntutan pasar yaitu dengan menerapkan sistem pengendalian kualitas

(quality control) atas aktivitas proses yang dijalani.
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Suatu produk dikatakan berkualitas apabila produk tersebut mempunyai

kecocokan dengan penggunanya. Ada pandangan yang mengatakan kualitas adalah

barang atau jasa yang dapat menaikan status pemakainya. Pandangan lain

mengatakan barang dan jasa yang memberikan manfaat pada pemakai (measure of

utility usefulness).

2.1.2.1 Pengertian Pengendalian

Menurut Yamit (2010:33) sebagai berikut :

“Keseluruhan fungsi atau kegiatan yang harus dilakukan untuk

menjamin tercapainya sasaran perusahaan dalam hal kualitas produksi dan

jasa pelayanan yang di produksi.”

Menurut Assauri (2008:38) dalam Mayang (2015:9), yaitu :

“Pengendalian merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin

agar kegiatan produksi dan operasi yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang

telah direncanakan, dan apabila terjadi penyimpangan, maka penyimpangan

tersebut dapat dikoreksi, sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai.”

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian adalah

kegiatan atau keseluruhan fungsi produksi dan operasi yang dilaksanakan sesuai

rencana untuk menjamin tercapainya sasaran perusahaan dalam hal kualitas produksi

sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai.
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2.1.2.2 Pengertian Kualitas

Pengertian kualitas menurut American Society For Quality yang dikutip

oleh Heizer & Render (2010:253) :

“Quality is the totality of features and characteristic of a product or service

that bears on it’s ability to satisfy stated or implied need.”

Yang berarti :

Kualitas / mutu adalah keseluruhan corak dan karakteristik dari produk atau

jasa yang berkemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang tampak jelas maupun

yang tersembunyi.

Sedangkan menurut Heizer dan Render (2014:244), kualitas adalah :

“Keseluruhan fitur dan karakteristik sebuah barang atau jasa yang

menggunakan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan yang dijanjikan

dan tersirat.”

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa kualitas adalah

keseluruhan ciri dan karakteristik dari produk atau jasa yang berkemampuan untuk

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen secara jelas maupun yang

tersembunyi.

2.1.2.2.1 Dimensi Kualitas

Menurut Douglas C. Montgomery, terdapat 8 (delapan) dimensi kualitas

suatu barang, yaitu :

1. Performance

Menunjukkan karakteristik utama suatu produk.
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2. Reliability

Merupakan fungsi suatu produk dalam suatu periode yang diukur dari rata –

rata kegagalan. Bagi perusahaan, sebenarnya awet juga hal dilematis. Karena

produk awet, maka pelanggan akan lama dalam membei produk baru lagi dan

tentunya dapat mengurangi kesempatan perusahaan untuk mendapatkan

revenue lagi.

3. Durability

Merupakan ukuran dari umur suatu produk. Diukur dari waktu daya tahan

produk tersebut, dimana produk tersebut lebih baik diganti daripada

diperbaiki.

4. Serviceability

Merupakan kecepatan, kemampuan dan kemudahan dalam perbaikan.

Dimensi serviceability produk ditunjukkan oleh kesiapan dan kemudahan

produk saat diperbaiki bila terjadi kerusakan.

5. Features

Merupakan hal-hal ekstra yang ditambahkan dalam suatu produk.

6. Aesthetic

Merupakan ukuran, desain, rasa, suara, dan bau dari suatu produk. Dimensi

aesthetic suatu produk dapat dinilai dari ukuran, bentuk/ desain dan warnanya.

Hal ini merupakan penilaian individu dan akan berbeda antar konsumen yang

satu dengan konsumen yang lain.

7. Perceived Quality

Penilaian konsumen terhadap kualitas produk yang dihasilkan oleh merek –

merek tertentu. Reputasi merk dimata konsumen menjadi tolak ukur

kualitasnya.

8. Conformance to Standard

Tingkat dimana suatu produk dan jasa telah sesuai dengan spesifikasinya dan

berkaitan dengan apakah produk tersebut telah lolos melewati beberapa
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pengujian kualitas. Dimensi ini dapat juga dilihat dari sertifikasi standar

kualitas yang dimiliki oleh produk tersebut.

2.1.2.2.2 Ukuran Kualitas

Terdapat 3 (tiga) ukuran kualitas yang dapat digunakan untuk barang yaitu:

1. Kualitas Desain (Design Quality)

Kualitas desain barang sangat berhubungan dengan sifat – sifat

keunggulan pada saat barang pertama diharapkan

2. Kualitas Penampilan (Performance Quality)

Aspek ini mencakup performa produk dimasa yang akan datang,

dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor, yaitu :

a. Keadaan Produk

b. Perawatan Produk

3. Kualitas yang memenuhi (Conformance Quality)

Berhubungan dengan apakah produk yang dihasilkan memenuhi

spesifikasi yang telah ditetapkan, dengan kata lain sejauh mana kualitas

produk dapat dicapai.

2.1.2.3 Pengertian Pengendalian Kualitas

Setelah mengetahui pengertian pengendalian dan kualitas, berikut adalah

pengertian pengendalian kualitas yang dikemukakan oleh para ahli.

Menurut Gaspersz (2005:480) dalam Wibawa (2013), pengendalian

kualitas adalah :



16

“Quality control is the operational techniques and activities to fulfill

requirements for quality.”

Artinya :

Pengendalian kualitas adalah teknik dan kegiatan operasional untuk

memenuhi persyaratan untuk kualitas.

Menurut Assauri (2008:299) dalam Mayang (2015:14), pengendalian

kualitas adalah :

“Pengawasan mutu merupakan usaha untuk mempertahankan mutu

atau kualitas dari barang yang dihasilkan, agar sesuai dengan spesifikasi

produk yang telah ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan pimpinan

perusahaan.”

Dari pengertian pengendalian kualitas yang dikemukakan oleh para ahli diatas dapat

disimpulkan bahwa pengendalian kualitas adalah aktivitas atau kegiatan yang

berorientasi pada tindakan pencegahan kerusakan agar kegiatan produksi dan operasi

yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang direncanakan/ ditetapkan.

2.1.2.4 Tujuan Pengendalian Kualitas

Tujuan dan pengendalian kualitas menurut Sofjan Assauri (2008:299)

dalam Wibawa (2013:17), adalah :

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

ditetapkan.

2. Mengusahakan agar biaya inspeksi dapat menjadi sekecil mungkin.

3. Mengusahakan agar biaya desain dari produk dan proses dengan

menggunakan kualitas produksi tertentu dapat menjadi sekecil mungkin.
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4. Mengusahakan agar biaya produksi dapat menjadi serendah mungkin.

Tujuan utama pengendalian kualitas adalah untuk mendapatkan jaminan

bahwa kualitas produk atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas

yang telah ditetapkan dengan mengeluarkan biaya serendah mungkin.

2.1.3 Langkah-langkah Pengendalian Kualitas

Pengendalian kualitas harus dilakukan melalui proses yang terus menerus dan

berkesinambungan. Proses pengendalian kualitas tersebut dapat dilakukan salah

satunya dengan melalui PDCA (plan, do, check, action) yang diperkenalkan oleh Dr.

W. Edwards Deming, seorang pakar kualitas ternama yang berkebangsaan Amerika

Serikat sehingga siklus ini disebut siklus deming (Deming Cycle).

Siklus PDCA umumnya digunakan untuk mengetes dan

mengimplementasikan perubahan-perubahan untuk memperbaiki kinerja produk,

proses atau suatu sistem di masa yang akan datang.

1. Plan

Merencanakan spesifikasi, menetapkan spesifikasi atau standar kualitas yang

baik, memberi pengertian kepada bawahan akan pentingnya kualitas produk,

pengendalian kualitas dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan.

2. Do

Penerapan atau melaksanakan semua yang telah direncanakan di tahap Plan

termasuk menjalankan proses-nya, memproduksi serta melakukan

pengumpulan data (data collection) yang kemudian akan digunakan untuk

tahap Check dan Act.

3. Check
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Pemeriksaan dan peninjauan ulang serta mempelajari hasil-hasil dari

penerapan di tahap Do. Melakukan perbandingan antara hasil aktual yang

telah dicapai dengan target yang ditetapkan dan juga ketepatan jadwal yang

telah ditentukan.

4. Action

Penyesuaian dilakukan atas dasar hasil analisis di atas. Penyesuaian berkaitan

dengan standarisasi prosedur baru guna menghindari timbulnya kembali

masalah yang sama atau menetapkan sasaran yang baru serta merencanakan

perbaikan secara terus-menerus dan diharapkan efisiensi perusahaan dimasa

yang akan datang.

Gambar 2.1

Siklus PDCA

Untuk melaksanakan pengendalian kualitas, perlu dipahami beberapa langkah

dalam melaksanakan pengendalian kualitas. Menurut Roger G. Schroeder

(2007:173) untuk mengimplementasikan perencanaan, pengendalian dan

pengembangan kualitas diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mendefinisikan karakteristik (atribut) kualitas.

ACTION PLAN

CHECK DO
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2. Menentukan bagaimana cara mengukur setiap karakteristik.

3. Menetapkan standar kualitas.

4. Menetapkan program inspeksi.

5. Mencari dan memperbaiki penyebab kualitas yang rendah.

6. Terus-menerus melakukan perbaikan.

2.1.4 Faktor-Faktor Pengendalian Kualitas

Menurut Assauri (2008:302) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi

pengendalian kualitas perusahaan yaitu :

1. Kemampuan Proses

Batas-batas yang ingin dicapai haruslah disesuaikan dengan kemampuan

proses yang ada. Tidak ada gunanya mengendalikan suatu proses dalam batas-

batas yang melebihi kemampuan atau kesanggupan proses yang ada.

2. Spesifikasi yang Berlaku

Spesifikasi hasil produksi yang ingin dicapai harus dapat berlaku, bila di

tinjau dari segi kemampuan proses dan keinginan dari kebutuhan konsumen

yang ingin dicapai dari hasil produksi tersebut. Dalam hal ini haruslah dapat

dipastikan dahulu apakah spesifikasi tersebut dapat berlaku dari kedua segi

yang telah disebutkan di atas sebelum pengendalian kualitas pada proses dapat

dimulai.

3. Tingkat Ketidaksesuaian yang dapat diterima

Tujuan dilakukan pengendalian suatu proses adalah dapat mengurangi produk

yang berada di bawah standar seminimal mungkin. Tingkat pengendalian

yang diberlakukan tergantung pada banyaknya produk yang berada di bawah

standar yang dapat diterima.

4. Biaya Kualitas
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Biaya kualitas sangat mempengaruhi tingkat pengendalian kualitas dalam

menghasilkan produk dimana biaya kualitas mempunyai hubungan yang

positif dengan terciptanya produk yang berkualitas.

a. Biaya Pencegahan (Prevention Cost)

Biaya yang terjadi untuk mencegah terjadinya kerusakan produk

yang dihasilkan. Biaya ini meliputi biaya yang berhubungan

dengan perancangan dan pemeliharaan sistem kualitas.

b. Biaya Deteksi/ Penilaian (Detection/ Appraisal Cost)

Biaya yang timbul untuk menentukan apakah produk atau jasa

yang dihasilkan telah sesuai dengan persyaratan-persyaratan

kualitas sehingga dapat menghindari kesalahan dan kerusakan

sepanjang proses produksi.

c. Biaya Kegagalan Internal (Internal Failure Cost)

Biaya yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian dengan

persyaratan dan terdeteksi sebelum barang atau jasa tersebut

dikirim ke pihak luar (pelanggan atau konsumen).

d. Biaya Kegagalan Eksternal (Eksternal Failure Cost)

Biaya yang terjadi karena produk atau jasa tidak sesuai dengan

persyaratan-persyaratan yang diketahui setelah produk tersebut

dikirimkan kepada para pelanggan atau konsumen.

2.1.5 Tahapan Pengendalian Kualitas

Untuk memperoleh hasil pengendalian kualitas yang efektif, maka

pengendalian terhadap kualitas suatu produk dapat dilaksanakan dengan

menggunakan teknik-teknik pengendalian kualitas karena tidak semua hasil produksi

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
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Menurut Suyadi Prawirosentono (2007:72) terdapat beberapa standar kualitas yang

bisa ditentukan oleh perusahaan dalam upaya menjaga output barang hasil produksi

diantaranya :

1. Standar kualitas bahan baku yang akan digunakan.

2. Standar kualitas proses produksi (mesin dan tenaga kerja yang

melaksanakannya).

3. Standar kualitas barang setengah jadi.

4. Standar kualitas barang jadi.

5. Standar administrasi, pengepakan dan pengiriman produk akhir tersebut

sampai ke tangan konsumen.

Dikarenakan kegiatan pengendalian kualitas sangat luas, untuk itu semua pengaruh

terhadap kualitas harus dimasukkan dan diperhatikan. Secara umum menurut Suyadi

Prawirosentono (2007:74), pengendalian atau pengawasan akan kualitas di suatu

perusahaan manufaktur dilakukan secara bertahap meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Pemeriksaan dan pengawasan kualitas bahan mentah (bahan baku, bahan baku

penolong dan sebagainya), kualitas bahan dalam proses dan kualitas produk

jadi. Demikian pula standar jumlah dan komposisinya.

2. Pemeriksaan atas produk sebagai hasil proses pembuatan. Hal ini berlaku

untuk barang setengah jadi maupun barang jadi. Pemeriksaan yang dilakukan

tersebut memberi gambaran apakah proses produksi berjalan seperti yang

telah ditetapkan atau tidak.

3. Pemeriksaan cara pengepakan dan pengiriman barang ke konsumen.

Melakukan analisis fakta untuk mengetahui penyimpangan yang mungkin

terjadi.

4. Mesin, tenaga kerja dan fasilitas lainnya yang dipakai dalam proses produksi

harus juga diawasi sesuai dengan standar kebutuhan. Apabila terjadi
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penyimpangan, harus segera dilakukan koreksi agar produk yang dihasilkan

memenuhi standar yang direncanakan.

Sedangkan Sofjan Assauri (2004:210) menyatakan bahwa tahapan

pengendalian/ pengawasan kualitas terdiri dari 2 (dua) tingkatan antara lain :

1. Pengawasan selama pengolahan (proses)

Yaitu dengan mengambil contoh atau sampel produk pada jarak waktu

yang sama, dan dilanjutkan dengan pengecekan statistic untuk melihat

apakah proses dimulai dengan baik atau tidak. Apabila mulainya salah,

maka keterangan kesalahan ini dapat diteruskan kepada pelaksana semula

untuk penyesuaian kembali.

2. Pengawasan atas barang hasil yang telah diselesaikan

Walaupun telah diadakan pengawasan kualitas dalam tingkat-tingkat

proses, tetapi hal ini tidak dapat menjamin bahwa tidak ada hasil yang

rusak atau kurang baik ataupun tercampur dengan hasil yang baik. Untuk

menjaga supaya hasil barang yang cukup baik atau paling sedikit

rusaknya, tidak keluar atau lolos dari pabrik sampai ke

konsumen/pembeli, maka diperlukan adanya pengawasan atau produk

akhir.

2.1.6 Metode Pengendalian Kualitas

Untuk memperoleh hasil pengendalian kualitas yang efektif, maka

pengendalian terhadap kualitas suatu produk dapat dilaksanakan dengan

menggunakan teknik – teknik pengendalian kualitas, karena tidak semua hasil

produksi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Teknik dalam melaksanakan pengendalian kualitas terbagi menjadi 2 (dua)

yaitu :
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1. Inspeksi

2. Pengendalian Kualitas Secara Statistik (Statistical Quality Control)

2.1.6.1 Inspeksi

Menurut Buffa (2002:645) dalam Mayang (2015:15), inspeksi dapat

dibedakan melalui tiga tahap yaitu :

a. Inspeksi dan pengendalian kualitas sebelum proses produksi

Aktivitas ini dilakukan terhadap bahan baku yang akan digunakan.

Bahan baku sangat berperan penting dalam menghasilkan suatu produk

dengan kualitas yang baik. Dengan kata lain apabila masukan (input) baik

maka keluaran (output) yang dihasilkan juga akan baik.

b. Inspeksi produk dan pengendalian kualitas selama proses produksi

Aktivitas ini dilakukan apabila ditemukan adanya penyimpangan-

penyimpangan yang terjadi selama proses produksi. Hal ini untuk menjaga

agar proses produksi dapat berlangsung dengan baik dan memperkecil

tingkat kesalahan yang terjadi selama proses produksi.

c. Inspeksi dan pengujian terhadap kinerja produk

Aktivitas ini dilakukan untuk melihat apakah produk yang dihasilkan

sudah atau belum memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh

perusahaan.

2.1.6.2 Pengendalian Kualitas Secara Statistik (Statistical Quality Control)

Pengendalian kualitas yang dilakukan perusahaan dapat bermacam-macam

ada yang melakukan inspeksi secara keseluruhan (inspeksi 100%) ada ada

pula yang secara statistik. Pengendalian kualitas secara statistik atau
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Statistical Quality Control (SQC) adalah pengendalian kualitas yang

menggunakan data-data kualitatif maupun kuantitatif.

2.1.6.3 Pembagian Pengendalian Kualitas Secara Statistik

Pembagian Kualitas Secara Statistik dibagi kedalam 2 (dua) jenis metode

yaitu :

1. Acceptance Sampling

Menurut Montgomery (2009:15) pengertian Acceptance Sampling,

adalah :

“Acceptance Sampling, defined as the inspection and clasification of

a sample of units selected at random from a larger batch or lot and the

ultimate decision about disposition of a lot, usually occurs at two points:

incoming raw materials or components, or final production.”

Artinya :

“Menjelaskan Sampling penerimaan sebagai proses inspeksi dan

pengklasifikasian dari sampel unit yang telah dipilih secara acak dari

batch/ lot yang lebih besar dan keputusan utama tentang penempatan

sebuah lot, biasanya terjadi pada 2 (dua) titik: bahan baku yang

masuk atau komponen-komponen atau produk akhir.

2. Statistical Process Control (SPC)

Adalah pengendalian kualitas pada proses produksi. SPC merupakan

aplikasi dari teknik statistik dalam mengendalikan proses. Sampel berkala

diambil dari output proses produksi.

SPC digunakan jika terdapat berbagai variasi yang terjadi pada proses.

Variasi yang terjadi terbagi atas 2, yaitu :
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a. Natural Variation : variasi yang mempengaruhi tiap-tiap proses

produksi sampai ke tingkat tertentu dan dapat diperkirakan (penyebab

umum).

b. Assignable Variation : variasi yang terjadi di dalam proses produksi

dan dapat ditelusuri sampai ke penyebab spesifiknya.

2.1.7 Alat Bantu Pengendalian Kualitas

Alat Bantu dalam pelaksanaan pengendalian kualitas atau teknik

pengendalian mutu merupakan alat untuk mendeteksi sebab-sebab terjadinya

penyimpangan diluar kendali dalam proses produksi dan cara bagaimana untuk

melakukan tindakan perbaikan.

Menurut Douglas C. Montgomery (2001:154) terdapat 7 (tujuh) alat bantu

untuk mengendalikan kualitas, yaitu :

1. Flow Chart

Gambar yang menjelaskan langkah-langkah utama, cabang-cabang proses

dan produk akhir dari proses.

2. Pareto Analysis

Pendekatan yang terkordinasi untuk mengidentifikasi, mengurutkan dan

bekerja untuk menyisihkan ketidaksesuaian secara permanen. Memfokuskan

pada sumber kesalahan yang penting. Aturannya 80/20 yaitu 80% dari

masalah dan 20% adalah penyebab.

3. Histogram

Distribusi yang menunjukan frekuensi kejadian-kejadian di antara jajaran

data yang tinggi dan yang rendah.

4. Scatter Diagram
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Dikenal juga dengan peta korelasi. Grafik dari nilai suatu karakteristik yang

dibandingkan dengan nilai karakteristik yang lain.

5. Check Sheet

Merupakan alat pengumpal dan penganalisis data, disajikan dalam bentuk

table yang berisi nama dan jumlah barang yang di produksi dan jenis

ketidaksesuaian beserta jumlah yang dihasilkan.

6. Control Chart

Peta ukuran waktu yang menunjukan nilai-nilai statistika, termasuk garis

pusat dan satu atau lebih batas kendali yang didapatkan secara statistika.

7. Cause and Effect Diagram

Alat yang menggunakan secara grafik dari elemen-elemen proses untuk

menganalisis sumber-sumber potensial dari variasi proses.

Sumber : Jay Heizer and Barry Render, 2006

Gambar 2.2

Alat Bantu Pengendalian Kualitas
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2.1.7.1 Lembar Pemeriksaan (Check Sheet)

Check Sheet atau lembar pemeriksaan merupakan alat pengumpul dan

penganalisis data yang disajikan dalam bentuk tabel yang berisi data jumlah barang

yang diproduksi dan jenis ketidaksesuaian beserta dengan jumlah yang dihasilkannya.

Tujuan digunakannya check sheet ini adalah untuk mempermudah proses

pengumpulan data dan analisis, serta untuk mengetahui area permasalahan

berdasarkan frekuensi dari jenis atau penyebab dan mengambil keputusan untuk

melakukan perbaikan atau tidak. Pelaksanaannya dilakukan dengan cara mencatat

frekuensi munculnya karakteristik suatu produk yang berkenaan dengan kualitasnya.

Data tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengadakan analisis masalah kualitas.

Sumber : Data Perusahaan Industri Hilir Teh PT. Perkebunan Nusantara VIII

Gambar 2.3

Contoh Gambar Check Sheet

LEMBAR PENGECEKAN ALAT ANGKUT

Nama produk :

Karakteristik  : Dept No : Dicatat oleh  :

Tgl Uraian Bebas Kontaminasi
Ket

Ya Tidak

Jumlah
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Adapun manfaat dipergunakannya check sheet yaitu sebagai alat untuk :

1. Mempermudah pengumpulan data terutama untuk mengetahui bagaimana

suatu masalah terjadi.

2. Mengumpulkan data tentang jenis masalah yang sedang terjadi.

3. Menyusun data secara otomatis sehingga lebih mudah untuk dikumpulkan.

4. Memisahkan antara opini dan fakta.

Langkah-langkah pembuatan check sheet

Dalam pembuatan check sheet perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut

:

1. Memperjelas sasaran pengukuran.

2. Mengidentifikasi apa yang akan diukur dan waktu pengukuran.

3. Menentukan isian waktu atau tempat yang akan diukur.

4. Implementasi pengumpulan data.

5. Menjumlahkan data atau merekapitulasi data.

2.1.7.2 Diagram Sebar (Scatter Diagram)

Scatter diagram atau disebut juga dengan peta korelasi adalah grafik yang

menampilkan hubungan antara dua variabel apakah hubungan antara dua variabel

tersebut kuat atau tidak yaitu antara faktor proses yang mempengaruhi proses dengan

kualitas produk. Pada dasarnya diagram sebar merupakan suatu alat interpretasi data

yang digunakan untuk menguji bagaimana kuatnya hubungan antara dua variabel dan

menetukan jenis hubungan dari dua variabel tersebut, apakah positif, negatif, atau

tidak ada hubungan. Dua variabel yang ditunjukkan dalam diagram sebar dapat

berupa karakteristik kuat dan faktor yang mempengaruhinya.
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Sumber : google images

Gambar 2.4

Contoh Gambar Scatter Diagram

Manfaat dipergunakannya scatter diagram yaitu  :

Scatter Diagram digunakan untuk menentukan hubungan antara sebab dan

akibat dari dua variabel atau untuk menentukan korelasi antara penyebab yang diduga

dengan akibat yang timbul dari suatu masalah.

Langkah-langkah pembuatan Scatter Diagram

1. Kumpulkan data-data yang akan dibuat hubungannya dan masukkan dalam

satu lembar data.

2. Gambarkan sumbu grafik vertical dan horizontal. Sumbu vertikal

menunjukkan akibat dan sumbu horizontal menunjukkan sebab.

3. Plot data ke dalam grafik.

2.1.7.3 Diagram Sebab-Akibat (Cause and Effect Diagram)

Diagram ini disebut juga diagram tulang ikan (fishbone chart) dan berguna

untuk memperlihatkan faktor-faktor utama yang berpengaruh pada kualitas dan

mempunyai akibat pada masalah yang dipelajari.
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Diagram sebab akibat pertama kali dikembangkan pada tahun 1950 oleh

seorang pakar kualitas dari Jepang yaitu Dr. Kaoru Ishikawa yang menggunakan

uraian grafis dari unsur-unsur proses untuk menganalisa sumber-sumber potensial

dari penyimpangan proses.

Faktor-faktor penyebab utama ini dapat dikelompokkan dalam :

1) Material / bahan baku

2) Machine / mesin

3) Man / tenaga kerja

4) Method / metode

5) Environment / lingkungan

Adapun kegunaan dari diagram sebab akibat adalah :

1) Membantu mengidentifikasi akar penyebab masalah.

2) Menganalisa kondisi yang sebenarnya yang bertujuan untuk memperbaiki

peningkatan kualitas.

3) Membantu membangkitkan ide-ide untuk solusi suatu masalah.

4) Membantu dalam pencarian fakta lebih lanjut.

5) Mengurangi kondisi-kondisi yang menyebabkan ketidaksesuaian produk

dengan keluhan konsumen.

6) Menentukan standarisasi dari operasi yang sedang berjalan atau yang akan

dilaksanakan.

7) Sarana pengambilan keputusan dalam menentukan pelatihan tenaga kerja.

8) Merencanakan tindakan perbaikan.

Langkah-langkah dalam membuat diagram sebab akibat adalah sebagai

berikut :

1. Mengidentifikasi masalah utama.

2. Menempatkan masalah utama tersebut disebelah kanan diagram.
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3. Mengidentifikasi penyebab minor dan meletakannya pada diagram utama.

4. Mengidentifikasi penyebab minor dan meletakannya pada penyebab mayor.

5. Diagram telah selesai, kemudian dilakukan evaluasi untuk menentukan

penyebab sesungguhnya.

2.1.7.4 Diagram Pareto (Pareto Diagram)

Diagram pareto pertama kali diperkenalkan oleh Alfredo Pareto dan

digunakan pertama kali oleh Joseph Juran. Diagram pareto adalah grafik balok dan

grafik baris yang memggambarkan perbandingan masing-masing jenis data terhadap

keseluruhan. Fungsi diagram pareto adalah untuk mengidentifikasi atau menyeleksi

masalah utama untuk peningkatan kualitas dari yang paling besar ke yang paling

kecil.

Diagram Pareto digunakan untuk mengidentifikasi beberapa permasalahan

yang penting, untuk mencari cacat yang terbesar dan yang paling berpengaruh.

Pencarian cacat tersebar atau cacat yang paling berpengaruh dapat berguna untuk

mencari beberapa wakil dari cacat yang teridentifikasi, kemudian dapat digunakan

untuk membuat diagram sebab akibat. Hal ini perlu untuk dilakukan mengingat

sangat sulit untuk mencari penyebab dari semua cacat yang teridentifikasi.

Sumber : google images

Gambar 2.5

Contoh Gambar Diagram Pareto
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Kegunaan Diagram Pareto yaitu :

1. Menentukan frekuensi relatif dan urutan pentingnya masalah-masalah atau

penyebab-penyebab dari masalah yang ada

2. Memfokuskan perhatian pada isu-isu kritis dan penting melalui ranking

terhadap masalah-masalah atau penyebab-penyebab dari masalah itu dalam

2.1.7.5 Diagram Alir/ Diagram Proses (Flow Chart)

Diagram Alir secara grafis menyajikan sebuah proses atau sistem dengan

menggunakan kotak dan garis yang saling berhubungan.

Diagram Alir dipergunakan sebagai alat analisis untuk :

1. Mengumpulkan data mengimplementasikan data juga merupakan ringkasan

visual dari data itu sehingga memudahkan dalam pemahaman.

2. Menunjukkan output dari suatu proses.

3. Menunjukkan apa yang sedang terjadi dalam situasi tertentu sepanjang waktu.

4. Menunjukkan kecenderungan dari data sepanjang waktu.

5. Membandingkan dari data periode yang satu dengan periode lain, juga

memeriksa perubahan-perubahan yang terjadi.

2.1.7.6 Histogram

Histogram adalah suatu alat yang membantu untuk menentukan variasi

dalam proses. Berbentuk diagram batang yang menunjukkan tabulasi dari data yang

diatur berdasarkan ukurannya. Tabulasi data ini umumnya dikenal sebagai distribusi

frekuensi. Histogram menunjukkan karakteristik-karakteristik dari data yang dibagi-

bagi menjadi kelas-kelas. Histogram dapat berbentuk “normal” atau berbentuk seperti

lonceng yang menunjukkan bahwa banyak data yang terdapat pada nilai rata-ratanya.

Bentuk histogram yang miring atau tidak simetris menunjukkan bahwa banyak data
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yang tidak berada pada nilai rata-ratanya tetapi kebanyakan datanya berada pada

batas atas atau bawah.

Manfaat histogram adalah :

1. Memberikan gambaran populasi.

2. Memperlihatkan variabel dalam susunan data.

3. Mengembangkan pengelompokkan yang logis.

4. Pola-pola variasi mengungkapkan fakta-fakta produk tentang proses.

2.1.7.7 Peta Kendali (Control Chart)

Peta kendali adalah suatu alat yang secara grafis digunakan untuk

memonitor dan mengevaluasi apakah suatu aktivitas/ proses berada dalam

pengendalian kualitas secara statistika atau tidak sehingga dapat memecahkan

masalah dan menghasilkan perbaikan kualitas. Peta kendali menunjukkan adanya

perubahan data dari waktu ke waktu, tetapi tidak menunjukkan penyebab

penyimpangan meskipun penyimpangan itu akan terlihat pada peta kendali.

Sumber : google images

Gambar 2.6

Contoh Gambar Peta Kendali
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Manfaat dari peta kendali adalah :

1. Memberikan informasi apakah suatu proses produksi masih berada di dalam

batas-batas kendali kualitas atau tidak terkendali.

2. Memantau proses produksi secara terus-menerus agar tetap stabil.

3. Menentukan kemampuan proses (capability process).

4. Mengevaluasi performance pelaksanaan dan kebijaksanaan pelaksanaan

proses produksi.

5. Membantu menentukan kriteria batas penerimaan kualitas produk sebelum

dipasarkan.

Peta kendali digunakan untuk membantu mendeteksi adanya penyimpangan

dengan cara menetapkan batas-batas kendali :

1. Upper control limit / batas kendali atas (UCL)

Merupakan garis batas atas untuk suatu penyimpangan yang masih diijinkan.

2. Central line / garis pusat atau tengah (CL)

Merupakan garis yang melambangkan tidak adanya penyimpangan dari

karakteristik sampel.

3. Lower control limit / batas kendali bawah (LCL)

Merupakan garis batas bawah untuk suatu penyimpangan dari karakteristik

sampel.

Terdapat 2 kondisi yang dapat terjadi pada saat berada dalam proses yaitu :

2.1.7.7.1 Proses Terkendali

Suatu proses dapat dikatakan terkendali (process control) apabila pola-

pola alami dari nilai-nilai variasi yang di plot pada peta kendali memiliki pola :

1. Terdapat 2 atau 3 titik yang dekat dengan garis pusat.

2. Sedikit titik-titik yang dekat dengan batas kendali.
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3. Titik-titik terletak bolak-balik di antara garis pusat.

4. Jumlah titik-titik pada kedua sisi dari garis pusat seimbang.

5. Tidak ada yang melewati batas-batas kendali.

2.1.7.7.2 Proses Tidak Terkendali

Beberapa titik pada peta kendali yang membentuk grafik, memiliki

berbagai macam bentuk yang dapat memberitahukan kapan proses dalam keadaan

tidak terkendali dan perlu dilakukan perbaikan.

1. Deret. Apabila terdapat 7 titik berturut-turut pada peta kendali yang selalu

berada di atas atau di bawah garis tengah secara berurutan.

2. Kecenderungan. Bila dari 7 titik berturut-turut cenderung menuju ke atas atau

ke bawah garis tengah atau membentuk sekumpulan titik yang membentuk

garis yang naik atau turun.

3. Perulangan. Dari sekumpulan titik terdapat titik yang menunjukkan pola yang

hampir sama dalam selang waktu yang sama.

4. Terjepit dalam batas kendali. Apabila dari sekelompok titik terdapat beberapa

titik pada peta kendali cenderung selalu jatuh dekat garis tengah atau batas

kendali atas maupun bawah (CL/ Central Line, UCL/ Upper Control Limit,

LCL/ Lower Control Limit).

5. Pelompatan. Apabila beberapa titik yang jatuh dekat batas kendali tertentu

secara tiba-tiba titik selanjutnya jatuh di dekat batas kendali yang lain.

Untuk mengendalikan kualitas produk selama proses produksi digunakan peta

kendali yang secara garis besar di bagi menjadi 2 jenis :

1. Peta Kendali Variabel

Peta kendali variabel digunakan untuk mengendalikan kualitas produk

selama proses produksi yang bersifat variabel dan dapat diukur.
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Peta kendali variabel dibagi menjadi 2 :

a. Peta kendali rata-rata ( X chart )

Digunakan untuk mengetahui rata-rata pengukuran antar sub grup yang

diperiksa.

b. Peta kendali rentang ( R chart )

Digunakan untuk mengetahui besarnya rentang atau selisih antara nilai

pengukuran yang terbesar dengan nilai pengukuran terkecil di dalam sub grup

yang diperiksa.

2. Peta Kendali Atribut

Peta kendali atribut digunakan untuk mengendalikan kualitas produk

selama proses produksi yang tidak dapat diukur tetapi dapat dihitung sehingga

kualitas produk dapat dibedakan dalam karakteristik berhasil atau gagal.

Peta kendali atribur terbagi menjadi 4 :

a. Peta kendali kerusakan (p chart)

Digunakan untuk menganalisis banyaknya barang yang ditolak yang

ditemukan dalam pemeriksaan atau sederetan pemeriksaan terhadap total

barang yang diperiksa.

b. Peta kendali kerusakan per unit (np chart)

Digunakan untuk menganalisis banyaknya butir yang ditolak per unit.

c. Peta kendali ketidaksesuaian (c chart)

Digunakan untuk menganalisis dengan cara menghitung jumlah produk yang

mengalami ketidaksesuaian dengan cara spesifikasi.

d. Peta kendali ketidaksesuian per unit (u chart)

Digunakan untuk menganalisa dengan cara menghitung jumlah produk yang

mengalami ketidaksesuaian per unit.

Peta kendali untuk jenis atribut ini memiliki perbedaan dalam penggunaannya.

Perbedaan tersebut adalah peta kendali p dan np digunakan untuk menganalisis
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produk yang mengalami kerusakan dan tidak dapat di perbaiki lagi, sedangkan peta

kendali c dan u digunakan untuk menganalisis produk yang mengalami cacat atau

ketidaksesuaian dan masih dapat diperbaiki.

2.1.7.8 Peta Kendali U

Peta kendali u adalah salah satu peta kendali yang digunakan dalam

pengendalian kualitas secara atribut, yaitu mengetengahkan cacat (defect) atau

kecacatan (defective) pada produk yang dihasilkan. Peta kendali u digunakan untuk

jumlah ketidaksesuaian per unit apabila yang diperiksa lebih dari satu macam produk.

2.1.7.8.1 Tujuan Pembuatan Peta Kendali U

Tujuan pembuatan peta kendali untuk ketidaksesuaian (Peta Kendali C

dan Peta Kendali U) yaitu :

1. Menentukan tingkat kualitas rata-rata semua perubahan.

2. Memberi perhatian kepada pengelolaan rata-rata semua perubahan.

3. Meningkatkan kualitas produk.

4. Mengevaluasi hasil kualitas karyawan pengaturan dan pelaksanaan.

Selama peta kendali dalam pengontrolan, karyawan pelaksanaan

menunjukkan hasil yang memuaskan karena dari perhitungan peta kendali

untuk ketidaksesuaian biasanya dapat dipakai untuk menentukan kesalahan-

kesalahan, maka akan sangat efektif dalam evaluasi kualitas pada lingkungan

keuangan, penjualan, pelayanan kepada pelanggan dan lain-lain.

5. Menyarankan tempat untuk memakai peta X dan peta R

Beberapa penerapan dari peta untuk ketidaksesuaian memberikan analisis

yang lebih lengkap dengan peta X dan R.

6. Menyediakan informasi yang memperhatikan kemampuan diterimanya urutan

produk untuk pengiriman.
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2.1.7.8.2 Cara membuat Peta Kendali U

Cara membuat peta kendali u adalah :

1. Memilih karakteristik kualitas

Langkah pertama adalah menentukan kegunaan peta kendali, yaitu untuk

mengendalikan karakteristik kualitas gabungan, karakteristik kualitas

sebagian kecil produk, karakteristik kualitas seluruh produk atau sejumlah

produk.

2. Menentukan ukuran dan metode subgrup

Ukuran dari peta u adalah salah satu unit yang diperiksa.

3. Mengumpulkan data

Data dikumpulkan dari jumlah ketidaksesuaian per unit.

4. Menghitung garis pusat dan batas kendali

CL = ū = ∑∑ (2.1)

UCL =  ū + 3 (2.2)

LCL =  ū - 3 (2.3)

Keterangan :

c = jumlah ketidaksesuaian dalam subgroup

n = jumlah yang diperiksa dalam subgroup

ū = rata-rata ketidaksesuaian per unit untuk beberapa subgroup

UCL = batas kendali atas

LCL = batas kendali bawah
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*jika LCL < 0 maka dianggap LCL = 0

5. Membuat garis pusat dan batas kendali yang sudah diperbaharui

Apabila analisis menunjukkan pengendalian yang baik, maka u dapat

dianggap mewakili proses u-u. biasanya analisis pada peta pendahuluan tidak

menunjukkan adanya pengendalian yang baik (di luar batas kendali).

6. Mencapai tujuan

Alasan dibuatnya peta kendali adalah untuk mencapai salah satu atau lebih

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti Judul Variabel Alat

Analisis

Hasil

Penelitian

Sumber

Lestari,

Karina

Nurafina

(2016)

Analisis

Pengendalian

Kualitas

Dalam Upaya

Mengurangi

Tingkat

Kegagalan

Produk Pada

Usaha

Clothing

Vocuz Evolute

Bandung

Produk

cacat

Statistical

Process

Control

(SPC)

menggunak

an diagram

pareto

Pengendalian

kualitas yang

telah dilakukan

Vocuz Evolute

dapat dikatakan

cukup baik

dilihat dari

analisis peta

kendali p hanya

sedikit dari

beberapa titik

yang mendekati

batas atas dan

Skripsi

Fakultas

Bisnis dan

Manajemen

Jurusan

Manajemen

S1

Universitas

Widyatama

(Repository

Widyatama)
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batas bawah.

Laksana,

Depit Setia

(2012)

Analisis

Pengendalian

Kualitas

Dalam Upaya

Mengurangi

Tingkat

Kegagalan

Produk Pump

Casing Pada

PT. PINDAD

(PERSERO)

Produk

cacat

Check

sheet,

histogram,

peta

kendali

p,diagram

pareto dan

diagram

sebab

akibat

Hasil analisis

diagram sebab

akibat diketahui

bahwa dari 5

faktor yang

menyebabkan

terjadinya

kecacatan pada

produk, faktor

manusia

(human error)

dan faktor

mesin

merupakan

faktor dominan

penyebab

kecacatan pada

produk.

Skripsi

Fakultas

Bisnis dan

Manajemen

Jurusan

Manajemen

S1

Universitas

Widyatama

(Repository

Widyatama)

Rahmayanti,

Ratih

(2016)

Analisis

Pengendalian

Kualitas

Menggunakan

Metode

Taguchi Untuk

Mengurangi

Produk Cacat

Pada Pabrik

Produk

cacat

ANOVA Perusahaan

mengendalikan

kualitas dengan

beberapa variasi

jumlah lubang

dalam cetakan,

bobot penekan,

lama

penekanan, dan

Skripsi

Fakultas

Bisnis dan

Manajemen

Jurusan

Manajemen

S1

Universitas

Widyatama
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Tahu Cipoerat-

Bandung

proses

perebusan.

(Repository

Widyatama)

Santoni

Darmawan

Tanjung

(2013)

Implementasi

Pengendalian

Kualitas

Dengan

Metode

Statistik Pada

Pabrik

Spareparts CV

Victory

Metallurgy

Sidoarjo

Produk

cacat

Check

sheet,diagr

am pareto,

diagram

sebab

akibat, peta

kendali,

dan tabel

FMEA

(Failure

Mode

Effect

Analysis)

Hasil penelitian

menunjukkan

bahwa masih

saja terdapat

kecacatan pada

pedal rem,

footstep

belakang, dan

stang steer yang

melebihi batas

toleransi

perusahaan.

Jurnal

Ilmiah

Mahasiswa

Universitas

Surabaya

Vol.2 No.1

(2013)

La Hatani

(2008)

Manajemen

Pengendalian

Mutu Produksi

Melalui

Pendekatan

Statistical

Quality

Control (SQC)

Produk

cacat

Statistical

Quality

Control

(SQC)

dengan

menggunak

an metode

diagram

kendali p

(p-charts)

Hasil analisis

menunjukkan

bahwa tingkat

standar yang

diharapkan oleh

perusahaan

belum tercapai

karena proporsi

rata-rata produk

yang rusak/

cacat yang

dijadikan
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Paciarotti,
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Davide

D'Ettore

(2014)
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the quality

control
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product technique order to assist
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code approach,
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Quality &
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Managemen

t

(2014)

Volume : 31

Issue : 7

2.3 Kerangka Pemikiran

Era globalisasi saat ini persaingan sangatlah tajam baik itu di pasar domestik

ataupun pasar internasional. Agar perusahaan dapat bertahan, perusahaan harus

mampu menghasilkan produk baik itu barang atau pun jasa dengan kualitas yang

lebih baik daripada produk yang dihasilkan oleh pesaing. Kualitas merupakan suatu

ukuran seberapa jauh suatu produk memenuhi persyaratan atau spesifikasi yang telah

ditetapkan (Iswanto, Rambe, & Ginting, 2013). Perusahaan harus mampu
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menghasilkan produk yang baik, sesuai dengan distandarkan. Suatu produk memiliki

kualitas apabila sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan.

Dalam menciptakan kualitas agar sesuai standar adalah dengan menerapkan

sistem pengendalian kualitas yang tepat, mempunyai tujuan dan tahapan yang jelas,

serta memberikan inovasi dalam melakukan pencegahan dan penyelesaian masalah–

masalah yang dihadapi perusahaan. Kriteria perlu untuk ditetapkan untuk

membedakan antara produk yang baik dan buruk, sedangkan spesifikasi yang

dikembangkan untuk pengendalian kualitas harus memungkinkan pengendalian

efektif dari setiap produk guna menjamin produk tersebut secara konsisten memenuhi

spesifikasi (Triawati, 2007). Kegiatan pengendalian kualitas dapat membantu

perusahaan mempertahankan dan meningkatkan kualitas produknya dengan

melakukan pengendalian terhadap tingkat kerusakan produk (product defect) sampai

pada tingkat kerusakan nol (zero defect). Pengendalian kualitas adalah kegiatan yang

dilakukan untuk menjamin agar kegiatan produksi dan operasi yang dilaksanakan

sesuai dengan apa yang direncanakan dan apabila terjadi penyimpangan, maka

penyimpangan tersebut dapat dikoreksi sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai

(Sofjan Assauri (2008:25). Kegiatan ini dilakukan karena biasanya sering terjadi

ketidaksesuaian antara standar yang diinginkan dengan hasil produksi.

Pengendalian Kualitas dapat dilakukan secara statistik dengan menggunakan

alat bantu pada SPC (Statistical Process Control). Pengendalian kualitas secara

statistik digunakan untuk menerima atau menolak produk yang telah diproduksi dan

dapat digunakan untuk mengawasi proses sekaligus kualitas produk yang sedang

dikerjakan.

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini untuk

menggambarkan bagaimana pengendalian kualitas yang dilakukan secara statistik

dapat menganalisis tingkat produk cacat yang dihasilkan oleh PT. Perkebunan

Nusantara VIII (PTPN VIII) dan mengidentifikasi penyebab masalah tersebut dan
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menghasilkan usulan perbaikan kualitas produk di masa mendatang. Berdasarkan

landasan teori, maka dapat disusun kerangka pemikiran dalam penilitian ini yang

tersaji dalam gambar berikut :
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Gambar 2.7

Kerangka Pemikiran

Identifikasi Masalah

Studi LapanganStudi Pustaka

Analisis Data Perusahaan

Pengumpulan Data Industri
Hilir Teh PT. Perkebunan

Nusantara VIII

Analisa

1. Diagram Fishbone
2. Diagram Pareto
3. U-Chart (Peta Kendali

U)Kesimpulan dan
Saran


