
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

 Setiap perusahaan mempunyai perencanaan dan tujuan akhir yang ingin 

dicapai, tentunya hasil akhir yang diharapkan sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan sebelumnya. Salah satu faktor yang mempengaruhi tujuan akhir 

tersebut adalah sistem manajemen mutu yang diterapkan perusahaan tersebut. 

Untuk memperjelas hal tersebut diambil beberapa pengertian mengenai. 

 

2.1 Pengertian Manajemen 

 Pengertian manajemen produksi tidak lepas dari pengertian manajemen. 

Menurut H. Malayu S.P Hasibuan dalam bukunya Manajemen (Dasar 

Pengertian dan Masalah) , (2003; 20) bahwa manajemen adalah  

 “Ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber d aya manusia 

dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisie n untuk 

mencapai tujuan tertentu”. 

Sedangkan menurut James A.F Stoner dan R.Edward Freeman (2001; 4) 

mengemukakan: 

 “Manajemen is the process of planning, organizing, leading, and 

controlling the work arganizational resources to re ach state 

organizational goals”.  

Definisi ini mengandung arti: 

 Manajemen merupakan suatu proses merencanakan, mengorganisasi, 

memimpin, dan mengontrol usaha-usaha dari anggota organisasi lain untuk 

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 

 

 

 

 

2.2 Pengertian Produksi dan Operasi 



 pengertian produksi dan operasi dalam perusahaan sangat penting 

karena jika proses tersebut tidak dapat berjalan dengan semestinya maka dapat 

dikatakan bahwa perusahaan itu tidak dapat mencapai apa yang menjadi 

tujuannya. 

 Menurut  Drs Sofjan Assauri (1999, hal 11) dalam buku “Manajemen 

Produksi dan Operasi” . 

 “Pengertian produksi dan operasi diartikan sebagai s uatu kegiatan 
atau proses yang mengubah masukan-masukan (inputs) dan 
menggunakan sumber-sumber daya untuk menghasilkan k eluaran-
keluaran (outputs), yang berupa barang-barang dan j asa”.  

 
 

Sedangkan menurut Suryadi Prawirosentono dalam bukunya 

“Manajemen Operasi, Analisis dan Studi Kasus”  (2000;1) yaitu :  

 “Proses produksi adalah proses kegiatan yang menguba h bahan 

baku menjadi barang lain yang mempunyai nilai tamba h lebih 

tinggi”.  

 
 Berdasarkan dua pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa 

pengertian produksi dan operasi adalah suatu kegiatan dimana terdapat faktor-

faktor produksi yang mendukung satu dengan lainnya untuk memproses input 

atau sumber daya menjadi suatu output, sehingga terjadi pertambahan guna, 

fungsi dan akhirnya akan terjadi perubahan nilai. 

 

2.3 Pengertian Manajemen Produksi 

 Dalam perusahaan juga perlu adanya manajemen yang mengatur semua 

proses produksi maupun operasi agar semua kegiatan tersebut dapat berjalan 

dengan lancar sehingga hasil dari produksi dapat maksimal. 

 Menurut Drs. Sofjan Assauri  (1999:12) dalam buku “Manajemen 

Produksi dan Operasi”.  

 “Manajemen produksi dan operasi merupakan kegiatan untuk 
mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sumber-su mber 
daya yang berupa sumber daya manusia, sumber daya a lat dan 
sumber daya dana serta bahan, secara efektif dan ef isien, untuk 
menciptakan dan menambah kegunaan (utility) sesuatu  barang atau 
jasa ”. 



 

 Sedangkan menurut Suyadi Prawirosentono dalam bukunya “Manajemen 

Operasi, Analisis dan Studi Kasus” (2000, 1). 

 “Manajemen Produksi adalah perencanaan, pelaksanaa n, dan 
pengawasan dari urutan berbagai kegiatan (set of activities)  untuk 
membuat barang yang berasal dari bahan baku dan bah an penolong 
lainnya”. 

 
 Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Manajemen 

Produksi adalah suatu kegiatan untuk mengatur agar dapat menciptakan dan 

menambah kegunaan suatu barang atau jasa melalui proses perencanaan, 

pelaksanaan dan pengawasan serta mengkoordinasikan faktor-faktor produksi 

secara efektif dan efisien  

 
 
2.4 Pengertian Mutu 

 Untuk mencapai mutu suatu produk yang diharapkan, perusahaan harus 

membuat suatu perencanaan, melaksanakan dan mengawasinya serta 

memperbaiki kesalahan-kesalahan secara total. Tetapi untuk mencapai hal 

tersebut, tentunya harus diketahui dan dipahami secara mendalam apa yang 

dimaksud dengan mutu. Ada beberapa pengertian tentang mutu, karena 

pengertian mutu selalu tergantung dari penilaian pemakai akhir dari produk 

tersebut. Berikut ini adalah pengertian tentang mutu dari Barry Render  dan Jay 

Heizer  dalam bukunya yang berjudul Prinsip-Prinsip manajemen Operasi  

(2001:92) yaitu: 

 “Mutu adalah totalitas bentuk dan karakteristik bar ang atau jasa 
yang menunjukan kemampuan untuk memuaskan kebutuhan -
kebutuhan yang tampak jelas maupun yang tersembunyi . ” 

 
 Menurut Sofjan assauri dalam bukunya Manajemen Produksi dan 

Operasi (1999 : 205) yaitu: 

 “Mutu diartikan sebagai faktor-faktor yang terdapat  dalam suatu 

barang/hasil yang menyebabkan barang/hasil tersebut  sesuai 

dengan tujuan untuk apa barang/hasil itu dimaksudka n atau 

dibutuhkan. ” 

 
 Pada dasarnya seperti yang telah disebutkan diatas bahwa penilaian baik 

tidaknya mutu suatu produk tergantung pada konsumen akhir yang memakai 



produk tersebut. Kepuasan akan didapat apabila manajemen bekerja secara 

optimal untuk mengolah sumber daya yang ada dengan perbaikan secara 

berkelanjutan agar menghasilkan produk yang dapat memuaskan pelanggan. 

 

2.4.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Mutu 

Mutu dipengaruhi oleh faktor yang akan menentukan bahwa suatu barang 

dapat memenuhi tujuannya. Oleh karena itu,  mutu merupakan tingkatan 

pemuasan suatu barang. Dari uraian ini terlihat bahwa tingkat mutu tersebut 

ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain adalah fungsi, wujud luar dan biaya 

dari barang tersebut. 

a. Fungsi Suatu barang 

Suatu barang yang dihasilkan hendaknya memperhatikan fungsi untuk 

apa barang tersebut digunakan atau dimaksudkan, sehingga barang-barang 

yang dihasilkan harus dapat benar-benar memenuhi fungsi tersebut. Oleh 

karena pemenuhan fungsi tersebut mempengaruhi kepuasan para konsumen, 

sedangkan tingkat kepuasan tertinggi tidak selamanya dapat dipenuhi atau 

dicapai, maka tingkat suatu mutu barang tergantung pada tingkat pemenuhan 

fungsi kepuasan penggunaan yang dapat dicapai. Mutu yang hendak dicapai 

sesuai dengan fungsi untuk apa barang tersebut digunakan atau dibutuhkan, 

tercermin pada spesifikasi dari barang tersebut seperti kecepatan, tahan 

lamanya, kegunaanya, berat, bunyi, mudah/tidaknya perawatan dan 

kepercayaannya. 

b. Wujud Luar 

Salah satu faktor yang penting dan sering dipergunakan oleh konsumen 

dalam melihat suatu barang pertama kalinya, untuk menentukan mutu barang 

tersebut, adalah wujud luar barang itu. Kadang-kadang walaupun barang 

yang dihasilkan secara teknis atau mekanis telah maju, tetapi bila wujud 

luarnya kuno atau kurang dapat diterima, maka hal ini dapat meyebabkan 

barang tersebut tidak disenangi oleh konsumen atau pembeli, karena 

dianggap mutunya kurang memenuhi syarat. Faktor wujud luar yang terdapat 

pada suatu barang tidak hanya terlihat dari bentuk, tetapi juga dari warna, 

susunan (seperti pembungkusan) dan hal-hal lainnya. 

c. Biaya Barang Tersebut 



Umumnya biaya dan harga suatu barang akan dapat menentukan mutu 

barang tersebut. Hal ini terlihat dari barang-barang yang mempunyai biaya 

atau harga yang mahal, dapat menunjukkan bahwa mutu barang tersebut 

relatif lebih baik. Demikian pula sebaliknya, bahwa barang-barnag yang 

mempunyai biaya atau harga yang murah dapat menunjukkan bahwa mutu 

barang tersebut reltif lebih rendah. Ini terjadi, karena biasanya untuk 

mendapatkan mutu yang baik dibutuhkan biaya yang lebih mahal, mengenai 

biaya barang-barang ini perlu kiranya disadari bahwa tidak selamanya biaya 

suatu barang dapat menetukan mutu barang tersebut, karena biaya yang 

diperkirakan tidak selamanya biaya yang sebenarnya, sehingga sering terjadi 

adanya inefisiensi. Jadi tidak selalu biaya atau harga barang itu lebih rendah 

dari pada nilai yang sebenarnya, karena adanya inefisiensi dalam 

menghasilkan barang tersebut dan tingginya keuntungan yang diambil 

terhadap barang itu.  

 

2.5 Pengertian Pengendalian Mutu 

Menurut Sofjan assauri dalam bukunya Manajemen Produksi dan 

Operasi (1999 : 210) yaitu: 

 “Pengendalian Mutu adalah kegiatan untuk memastikan  apakah 

kebijaksanaan dalam hal mutu (standar) dapat tercer min dalam hasil 

akhir.” 

 

 Sedangkan menurut Sukanto Reksohadiprodjo dalam bukunya 

Manajemen Produksi (1999:245) yaitu: 

 “Pengendalian Mutu adalah merupakan bagian manajeme n untuk 

memperbaiki kualitas produk bila diperlukan, memper tahankan 

kualitas baik yang sudah tinggi dan mengurangi juml ah bahan yang 

rusak.” 

 

Definisi Juran (1954) 

 “Pengendalian mutu adalah keseluruhan cara yang kit a gunakan 
untuk menetapkan dan mencapai spesifikasi mutu, den gan 
pengendalian mutu statistic sebagai bagian dari car a-cara tersebut, 
untuk menetapkan dan mencapai spesifikasi mutu, yan g didasarkan 
pada alat metode statistik.” 



 Juran kemudian memperbaiki definisi di atas (dalam edisi ketiga QC 

Handbook dalam tahun 1974) menjadi: 

 “Pengendalian mutu adalah proses pengaturan melalui  pengukuran 

kinerja mutu actual, membandingkannya dengan standa r, dan 

bertindak berdasarkan perbedaan itu.” 

  

 Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

pengendalian mutu adalah merupakan alat bagi manajemen untuk memperbaiki, 

mempertahankan kualitas yang sudah tinggi, serta mengurangi jumlah bahan 

yang rusak agar sesuai dengan standar yang dapat tercermin dalam hasil akhir. 

 Dalam pengendalian mutu semua barang dicek menurut standar yang 

telah ditetapkan perusahaan, dan semua penyimpangan-penyimpangan dari 

standar dicatat serta dianalisis  dari semua penemuan-penemuan dalam hal ini 

dipergunakan sebagai umpan balik untuk para pelaksana sehingga mereka 

dapat melakukan tindakan-tindakan perbaikan untuk produksi pada masa-masa 

yang akan datang. 

 Adapun maksud dari pengendalian mutu adalah agar spesifikasi produk 

yang telah ditetapkan sebagai standar dapat tercermin dalam produk/hasil akhir. 

Sedangkan tujuan dari pengawasan mutu adalah: 

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

ditetapkan. 

2. Mengusahakan agar biaya inspeksi dapat menjadi sekecil mungkin 

3. Mengusahakan agar biaya desain dari produk dan proses dengan 

menggunakan mutu produksi tertentu dapat menjadi sekecil mungkin. 

4. Mengusahakan agar biaya produksi dapat menjadi serendah mungkin. 

 

2.6 Ruang lingkup Pengendalian Mutu 

a. Pengawasan Selama pengolahan (Proses) 

Banyak cara-cara pengawasan mutu yang  berkenaan dengan proses 

yang teratur. Contoh-contoh atau sample dari hasil diambil pada jarak yang 

sama, dan dilanjutkan dengan pengecekan statistik untuk melihat apakah 

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

keterangan kesalahan ini dapat diteruskan kepada pelaksanaan. 

 



b. Pengawasan atas barang hasil yang diselesaikan 

Walaupun telah diadakan pengawasan mutu 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 agar 

barang-barang hasil yang cukup baik atau yang paling sedikit rusaknya, tidak 

keluar atau lolos dari pabrik sampai ke konsumen/pembeli, maka diperlukan 

adanya pengawasan atas barang hasil akhir/produk selesai. Adanya 

pengawasan seperti ini tidak dapat mengadakan perbaikan dengan segera. 

 

2.7 Faktor-Faktor Kegiatan Pengendalian Mutu 

1. Menentukan Mutu Standar 

Dalam menentukan standar mutu perlu mempertimbangkan tuntutan 

konsumen (kerumitan dan biayanya) dan tuntutan proses pembuatan 

(teknologi dan peralatan pengendalian). Karena produk yang dibuat itu 

dimaksudkan untuk dijual, kebutuhan konsumen harus diberi perhatian 

utama, tetapi jarang orang sanggup memuaskan semua keinginan ini. Sejauh 

mana dapat memuaskan kebutuhan konsumen sebagian besar tergantung 

pada masalah-masalah nama baik dan strategi pemasaran. Oleh karena itu 

keputusan standar mutu seharusnya dibuat oleh manajemen berdasarkan 

informasi tentang kebutuhan konsumen yang diperoleh melalui riset pasar 

dan dipadukan dengan data yang kemampuan serta keterbatasan 

perusahaan. 

2. Menentukan Standar Kerja 

Langkah pertama dalam menentukan standar kerja adalah menentukan 

proses yang diperlukan untuk membuat produk sesuai dengan spesifikasi 

standar mutu. Ini berarti diperlukannya analisis proses untuk menjelaskan 

hubungan antara indeks mutu sebuah produk dan faktor pembuatan. Buku 

petunjuk mengenai standar kerja disebut sebagai buku petunjuk standar 

kerja. Indeks mutu menunjukkan tingkat mutu suatu produk. Analisi proses 

akan membantu menemukan faktor-faktor penting ini standar kerja akan 

menjelaskan bagaimana menangani faktor-faktor itu. 

3. Bekerja Menurut standar 

Bekerja menurut standar berarti mentaati standar yang telah ditentukan 

dalam proses pembuatan. Petunjuk standar kerja akan menyebutkan 



berbagai macam faktor penting bagi proses yang berbeda-beda, dan faktor-

faktor penting inilah yang harus dimanipulasi. 

4. Pengukuran 

Setelah melakukan penyesuaian, diperlukan cara-cara tertentu untuk 

menilai hasil-hasilnya agar dapat melihat apakah hasil-hasil itu cocok dengan 

standar tersebut.  

5. Standar Pengendalian 

Mutu pembuatan (manufacturing) akhir jarang bisa tepat sama dengan 

standar mutu yang telah ditetapkan. Meskipun sasarannya ialah memenuhi 

mutu standar sepanjang waktu, produk jadi lazimnya tidak begitu sesuai 

dengan standarnya. Diperlukan penetapan standar pengendalian mutu 

maupun tuntutan standar mutu. Harus ada dokumentasi yang menjelaskan 

bagaimana menetukan standar pengandalian, bagaimana melakukan 

kegiatan pengendalian seperti itu hanyalah pengendalian dalam arti yang 

paling sempit, dan boleh jadi lebih baik disebut pengecekan. 

6. Pengecekan Indeks Mutu terhadap Standar Mutu 

Pengecekan terhadap standar pengendalian akan membantu 

mengungkapkan tiadanya indeks mutu tertentu dan menunjukkan dimana 

cacat tersebut cenderung lebih banyak muncul dan mengapa muncul. 

7. Mengambil tindakan untuk melenyapkan penyebab ketidaksesuaian 

Setelah melacak penyebab ketidak sesuaiannya, segera mengambil 

keputusan untuk melenyapkannya. Inilah apa yang dimaksud mengambil 

tindakan. Seandainya penyebab suatu masalah itu ternyata ada disepanjang 

jalur produksi, standar kerja perlu ditinjau kembali. Keputusan penting yang 

perlu dibuat di sini ialah apakah standar kerja perlu diperbaiki atau cukup 

sekedar mencatat saja apa yang telah terjadi. 

 

2.8 Macam-macam Pengandalian Mutu 

Pengendalian mutu dari segi proses produksi dapat dikelompokkan 

menjadi dua kelompok yaitu : 

1. Pengendalian mutu pada proses produksi intermetent (berdasarkan) pesanan 

atau job). 

2. Pengendalian mutu pada proses produksi continuons (produksi masa) 



Secara umum pengendalian mutu dari kedua macam proses produksi itu 

adalah sama, yaitu penentuan standar, proses pemeriksaan, tujuan pemeriksaan 

mutu. Bedanya, yang satu berdasarkan pesanan, maka setiap waktu perlu 

penentuan standar untuk jenis pesanan tertentu. Sedangkan pengawasan 

kualitas pada proses produksi continuous, dapat dilaksanakan dengan metode 

statistik. Teknik yang paling umum dilakukan dalam pengawasan kualitas, ialah 

dengan menggunakan “Diagram Kontrol (Control Chart) Shewhart”. 

 

2.9 Tujuh Alat Pengendali Mutu 

 Menurut Fandy Tjiptono  dan Anastasia Diana  dalam bukunya “Total 

Quality  Management”  (2001:193). Ada tujuh alat pengendali mutu yang terdiri 

dari: Diagram sebab akibat, Check Sheet, Diagram Pareto, Run Chart, Histogram 

Stratifikasi, dan Scatter Diagram. 

 

1. Diagram Sebab Akibat 

Diagram ini sering juga disebut diagram tulang ikan (Fishbone Diagram). 

Diagram sebab akibat digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis 

suatu proses atau situasi dan menemukan kemungkinan penyebab suatu 

persoalan/ masalah yang terjadi. Manfaat diagram ini adalah dapat 

memisahkan penyebab dari gejala, memfokuskan perhatian pada hal-hal 

yang relevan, serta dapat diterapkan pada setiap masalah. Penyebab-

penyebab tersebut dapat diklasifikasikan dalam 4M: Man (manusia), 

Machines (Mesin), Materials (Bahan Baku), dan Methods (Metode). Diagram 

sebab akibat dapat dilihat pada gambar 2.1 

 

 

                       penyebab                                               penyebab 

                                                                                                              akibat 

                             penyabab                                         penyebab 

 

Gambar 2.1 Diagram Sebab akibat 

 

2. Check Sheet 



Check sheet merupakan alat pengumpul dan analisis data. Tujuan 

digunakannya alat ini adalah untuk mempermudah proses pengumpulan data 

bagi tujuan-tujuan tertentu dan menyajikannya dalam bentuk yang 

komunikatif sehingga dapat dikonversi menjadi informasi. 

Kegunaanya ada dua:  

a. Membuat pengumpulan data lebih mudah. 

b. Men-data secara otomatis supaya dapat digunakan dengan mudah 

dikemudian hari. 

Adapun kekurangan dari penggunaan lembar pemeriksaan (check sheet) 

diantara lain yaitu: 

a. Check Sheet tidak menunjukkan perubahan nilai-nilai dalam suatu waktu. 

b. Orang yang melaksanakan pemeriksaan harus benar-benar teliti. 

c. Perlu diteliti beberapa lembar dari check sheet secara berurutan menurut 

penyelesaian supaya dapat menentukan adanya kecenderungan gejala 

kerusakan. 

3. Diagram Pareto 

Diagram ini digunakan untuk mengklasifikasikan masalah menurut sebab  

dan gejalanya. Masalah didiagramkan menurut prioritas atau tingkat 

kepentingannya, dengan menggunakan formal grafik batang. Di dalam diagram 

ini mempunyai dua garis, vertical dimana garis yang disebelah kiri menunjukkan 

frekuensi dalam histogram dan yang sebelah kanan menunjukkan frekuensi 

presentase kumulatif. Skala frekuensi kumulatif merupakan beberapa faktor 

utama yang dibutuhkan dalam mengelolanya 

 

item A B C D 
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√√ 
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Gambar 2.2  Check sheet 

 



. . .

A B C D  

Gambar 2.3  Diagram Pareto 

 

4. Run Chart dan Control Chart 

Run Chart (trend chart) digunakan untuk mengidentifikasi kecenderungan 

(trend) yang terjadi dengan jalan menggambarkan atau memetakan data 

selama periode waktu tertentu. Kecenderungan (trend) tersebut sangat 

berguna dalam memisahkan sebab dari gejala. 

Dalam setiap proses selalu ada dua jenis variasi yang tidak terelakkan 

yang timbul dalam kondisi normal dan variasi yang disebabkan oleh suatu 

masalah (abnormal). Control chart berguna untuk menganalisis proses 

dengan tujuan memperbaiki secara terus menerus. Grafik ini mendeteksi 

penyimpangan abnormal dengan bantuan grafik garis. Garfik ini berbeda dari 

grafik garis standar dengan adanya garis kendali batas (limit) ditengah, atas, 

dan bawah. 

 

 

Waktu

Batas kendali atas

Nilai target

Batas kendali bawah

 

 

 

Gambar 2.4  Control Chart  

5. Histogram 

Histogram merupakan suatu diagram yang dapat menggambarkan 

penyebaran atau standar deviasi suatu proses. Data frekuensi yang diperoleh 



dari pengukuran menunjukkan suatu puncak pada suatu nilai tertentu. Variasi 

ciri khas kualitas yang dihasilkan disebut distribusi. Angka yang 

menggambarkan frekuensi dalam bentuk batang disebut histograin. Alat 

tersbut terutama digunakan untuk menetukan masalah dengan memerikasa 

bentuk dispersi, nilai rat-rata, dan sifat dispersi. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5  Histogram 

 

6. Stratifikasi 

Stratifikasi merupakan teknik pengelompokan data ke dalam kategori-

kategori tertentu, agar data dapat menggambarkan permasalahan secara 

jelas sehingga kesimpulan-kesimpulan dapat lebih mudah diambil. Kategori-

kategori yang dibentuk meliputi data relatif terhadap lingkungan, sumber daya 

manusia yang terlibat, mesin yang digunakan dalam proses, bahan baku, dan 

lain-lain 

 

 

7. Scatter Diagram 

Dua buah variable yang sesuai dipetakan dalam sebuah diagram sebar 

(scatter). Hubungan antara titik-titik yang dipetakan menggambarakan 

hubungan antara kedua variebel tersebut. Alat ini berguna dalam mempelajari 

dan mencari faktor-faktor yang berpengaruh 

 

.  



. . .. ... .
 

 

Gambar 2.6  Scatter Diagram 

 

2.10 Pengaruh Mutu 

 Selain sebagai elemen penting dalam operasi, mutu juga memiliki 

pengaruh lain. Ada  tiga alasan lain pentingnya mutu: 

1. Reputasi perusahaan 

Suatu organisasi menyadari bahwa reputasi akan mengikuti 

mutu―apakah itu baik atau tidak. Mutu akan muncul sebagai persepsi 

tentang produk baru perusahaan, kebiasaan karyawan, dan hubungan 

pemasok. Promosi diri tidak akan dapat menggantikan produk yang 

berkualitas. 

2. Keandalan Produk 

Pengendalian terus menerus berusaha menangkap organisasi yang 

memiliki desain, memproduksi atau mengedarkan produk atau jasa yang 

penggunaanya mengakibatkan kerusakan atau kecelakaan. Peraturan seperti 

consumer Produck Safety Act membuat standar produk dan cara melarang 

produk yang tidak dapat memenuhi standar tersebut.  

3. Keterlibatan global 

Di masa teknologi seperti sekarang, mutu menjadi suatu perhatian 

internasional. Bagi perusahaan dan negara yang ingin bersaing secara efektif 

pada ekonomi global, maka produk mereka harus memenuhi harapan mutu, 

desain, dan harga global. Produk yang rendah mutunya mengurangi 

keuntungan perusahaan dan neraca pembayaran negara. 

 

2.11 Lingkaran Pengendalian 

Pengendalian adalah sebuah lingkaran yang mulai dan berakhir dengan 

perencanaan. 



 

Gambar 2.7 Lingkaran Pengendalian 

 

 Keempat langkah ini-Plan (merencanakan), Do (Melaksanakan), check 

(memeriksa), Action (bertindak) {PDCA} – merupakan proses pengendalian. 

Tidak ada salah satu diantara langkah-langkah ini yang secara sendirian 

mewujudkan pengendalian, pengendalian terutama adalah penyambungan 

langkah-langkah ini menjadi sebuah prosedur yang berkelanjutan. 

 Setiap tahap lingkaran PDCA tadi harus dilakukan dengan seksama agar 

pengendalian efektif. 

a. Pertama-tama ialah merencanakan sebuah desain yang masuk akal 

untuk mencapai sasaran perusahaan. Ini harus dilakukan dengan 

pengertian bahwa rencana perusahaan yang pertama itu cenderung 

bukan merupakan rencana yang paling efektif dan barangkali diperbaiki 

kemudian. 

b.  Langkah berikut ialah melaksanakan rencana tersebut. 

c. Pelaksanaan rencana tersebut diikuti dengan sebuah peninjauan kembali 

terhadap apa yang telah dilakukan. Hal yang penting disini ialah 

menjelaskan hasil-hasil yang akan diukur, bagaimana hasil-hasil tersebut 

akan diukur, dan standar apa yang akan digunakan untuk 

membandingkannya. Agar pengendalian mutu bisa berhasil, harus 

ditentukan secara jelas butir-butir pengendaliannya. 

d. Akhirnya, perubahan dan perbaikan dibuat berdasarkan hasil yang 

dicapai pada langkah sebelumnya. Perbaikan seharusnya hanya dibuat di 

dalam batas-batas kewenangan perusahaan (yang menyiratkan bahwa 

parameter tugas para karyawan dirumuskan dengan jelas). Pengendalian 

yang efektif memerlukan tanggungjawab dan wewenang yang 



dirumuskan secara jelas, dan agar cukup banyak keleluasaan untuk 

mengubah rencana dan standar apabila perlu. 

 

2.12 Inspeksi 

Kegiatan implementasi mutu utama, yang berjalan dengan basis hari ke 

hari adalah inspeksi (pemeriksaan). Produk dan jasa harus selalu diperiksa agar 

sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan dan agar satuan-satuan 

yang rusak dapat disingkirkan. Pemeriksaan produk selama diproses juga 

menghindarkan perusahaan dari pengerjaan satuan-satuan yang sebenarnya 

telah rusak. Dengan jenis pemeriksaan ini organisasi dapat menghemat berbagai 

biaya. 

Tujuan utama inspeksi seharusnya pencegahan (prevention)─bukan 

perbaikan. Tujuannya adalah menghentikan pembuatan komponen-komponen 

rusak. Pengawasan kualitas statistikal adalah  sangat membantu dalam hal ini, 

karena dilaksanakan tepat pada saat operasi dan membantu untuk mencegah 

produksi satuan-satuan rusak berkelanjutan. 

 

 

Pengujian dan Inspeksi 

Pengujian (testing) adalah suatu jenis khusus inspeksi. “Inspeksi”, istilah 

yang lebih luas daripada “pengujian”, mencakup seluruh kegiatan, diantaranya 

pengujian, untuk memeriksa apakah produk memenuhi standar atau tidak. 

“Pengujian” hanya menyangkut kegiatan untuk melihat dan mengukur produk. 

Pengujian mungkin berupa “performance” atau “operating tests” dengan 

berbagai alat uji, ataupun berupa “destructive tests”, dimana komponen-

komponen produk dibongkar untuk melakukan tes terhadap masing-masing 

komponen. Dalam “operating tests” dikenal juga istilah “burn-in test”, yaitu suatu 

tes dimana produk dioperasikan dalam kondisi ekstrim untuk menyeleksi 

komponen bermutu rendah. Bentuk tes lainnya adalah suatu analisis kimiawi 

terhadap sampel produk. Tidak semua tes merusak produk, walaupun sebagian 

besar pengrusakan produk tidak dapat dielakkan.  

Pada umumnya pedoman pelaksanaan inspeksi dilakukan berdasarkan hal 

berikut. 

1. Penentuan sasaran yang diinspeksi 



Setiap rancangan produk memuat spesifikasi karakteristik yang harus 

dipenuhi oleh suatu produk. Mengingat banyaknya spesifikasi karakteristik 

yang harus dimiliki suatu produk, sasaran inspeksi dapat dipilih pada salah 

satu atau beberapa karakteristik saja, tetapi yang dipilih adalah “titik-titik kritis 

(critical point)”. 

2. Kriteria Mutu yang Diinspeksi 

Inspeksi terhadap kriteria mutu ditujukan untuk pengukuran mutu yang jenis 

pengukurannya terdiri dari berikut ini. 

a. Control by Variable 

Cara mengukur kesesuaian produk terhadap standar dalam skala kontinu, 

seperti panjang, lebar, berat, tingkatan, dan sebagainya. Dalam hal ini 

pemeriksaan (inspektor) melakukan perbandingan pada setiap bagian 

produk (product’s item)terhadap variabel standar. Misalnya tingkat 

pendingin (BTU) pada lemari es, berat kandungan sesuatu didalam obat-

obatan (mg). 

b. Control by Attribute 

Mengukur kesesuaian produk terhadap standarnya dalam dua alternative, 

seperti rusak atau bagus, misalnya control by attribute terhadap dinamo 

berputar atau tidak, bola lampu menyala atau tidak. Walaupun control by 

attribute ini biayanya lebih murah dari pada control by variable. Sudah 

jelas hal tersebut tidak dapat dilakukan karena sifat produk selalu 

berbeda, dan perbedaan akan menimbulkan perbedaan pada karakteristik 

produk. 

3. Jenis-Jenis Inspeksi 

a. Inspeksi Penerimaan Barang (Receiving Inspection) 

Pengaruh bahan baku (raw material) sangat dengan produk, maka untuk 

dapat memperoleh kesesuaian produk terhadap standar mutu perlu 

diadakan pemeriksaan terhadap mutu bahan baku. Pemeriksaan suatu 

mutu bahan baku akan lebih efektif jika dilakukan pada saat bahan baku 

diterima perusahaan dari pemasok, pemeriksaan yang demikian itulah 

yang dimaksud dengan Inspeksi Penerimaan. Perlunya inspeksi 

penerimaan dilakukan karena kemungkinan terjadi kerusakan bahan baku 

selama waktu pengiriman. Inspeksi ini bertujuan untuk memperkecil risiko 



yang ditimbulkan oleh pihak pemasok, seperti mengirim bahan baku yang 

tidak sama dengan sampel penawarannya. 

b. Inspeksi Barang dalam Proses atau Inspeksi Proses. 

Inspeksi seperti ini diadakan selama proses produksi berlangsung, 

dengan memilih pada tahapan proses yang mana inspeksi perlu 

diadakan. Untuk menentukan tahapan proses konversi yang diinspeksi 

perlu adanya pertimbangan aspek teknis dan aspek ekonomis.  

c. Inspeksi Produk Akhir 

Inspeksi ini dilakukan terhadap produk akhir dengan tujuan untuk 

mengetahui apakah telah terdapat  kesesuaian antara produk akhir 

terhadap standar mutu. 

 

Kapan Melakukan Inspeksi 

Ada beberapa pedoman umum untuk menentukan kapan sebaiknya 

inspeksi dilakukan : 

2. Inspeksi setelah operasi-operasi yang cenderung memproduksi barang-

barang salah agar tidak ada kerja lebih dilakukan pada barang-barang 

jelek. 

3. Inspeksi sebelum operasi-operasi yang memakan biaya agar berbagai 

operasi ini tidak akan dilaksanakan pada barang-barang yang telah 

rusak. 

4. Inspeksi sebelum operasi-operasi di mana produk-produk salah mungkin 

menghentikan atau memacetkan mesin-mesin. 

5. Inspeksi sebelum operasi-operasi menutupi kerusakan-kerusakan 

(seperti pengecatan atau perakitan). 

6. Inspeksi sebelum operasi-operasi perakitan yang tidak dapat tidak 

dilakukan (seperti pengelasan komponen-komponen atau pencampuran 

cat). 

7. Pada mesin-mesin otomatik dan semi otomatik, inspeksi dilakukan pada 

unit pertama dan terakhir, tetapi hanya kadang-kadang bagi unit-unit di 

antaranya. 

8. Inspeksi komponen-komponen akhir. 

9. Inspeksi sebelum penggudangan (termasuk barang-barang yang dibeli). 



10. Inspeksi dan pengujian produk-produk jadi. Perusahaan harus memeriksa 

bahwa tidak ada barang-barang yang dikirim tanpa inspeksi, paling tidak 

pada sample. Karena dalam hal ini, para langganan akan menjadi 

“inspectors”. Bila produk jelek, mereka pindah ke perusahaan lain, atau 

lebih parah lagi bila mereka memberitahukan kepada setiap orang bahwa 

produk perusahaan jelek. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


