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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
 Setiap perusahaan mempunyai tujuan akhir yang ingin dicapai, yaitu 

diharapkan sesuai dengan apa yang telah direncankan sebelumnya, salah satu 

tujuan perusahaan adalah untuk memberikan kepuasan pada pelanggan, sehingga 

untuk itu perusahaan menerapkan manajemen mutu agar dapat mencapai tujuan 

tersebut.  

 

2.1 Manajemen Operasi 

 Kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa disebut produksi, dan kegiatan 

produksi yang baik tidak terlepas dari manajemen yang baik pula. Jika kegiatan 

operasi diawasi dengan baik maka akan menghasilkan out put yang baik, sehingga 

mutu dari suatu produk akan tercapai. Dengan itu penulis memperjelas hal tersebut 

dengan mengambil beberapa pengertian. 

   

2.1.1 Pengertian Manajemen 

 Ada beberapa pengertian manajemen yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu 

sebagai berikut : 

 Pengertian manajemen menurut Robins Coulter ( 2003;6 ) , dikemukakan 

sebagai berikut : 

“ Management is the process of coordinating work ac tivities so that 
they are completed efficiently and effectively with  and trought other 
people ““ 
 
Sedangkan terjemahan menurut Robins Coulter ( 2003;8 )  dari pengertian 

manajemen adalah sebagai berikut : 

“ Manajemen adalah proses mengkoordinasi dan mengit egrasikan 
kegiatan – kegiatan kerja agar diselesaikam secara efisien dan ekeftik 
dengan melalui orang lain “ 
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Pengertian Manajemen menurut Sofjan Assauri  ( 2004;12 ) , yaitu : 

“ Manajemen  adalah  Suatu kegiatan atau usaha yang  dilakukan untuk 
mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan atau 
mengkoordiansikan kegiatan orang lain “ 

 

 Berdasarkan beberapa definisi tersebut diatas, penulis menyimpulkan bahwa 

pengeritian manajemen adalah suatu kegiatan dalam mengatur proses produksi dan 

pemanfaatan segala sumber daya yang ada secara efektif agar dapat mencapai 

tujuannya secara efisien. 

 

2.1.2 Pengertian Produksi 

 Produksi memilki beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli 

yaitu : 

 Pengertian produksi menurut Vincent Gasperz ( 2004;3 ), yaitu : 

 “ Produksi merupakan fungsi pokok dalam setiap org anisasi, yang 
mencakup aktifitas yang bertanggung jawab untuk men ciptakan nilai 
tambah produk yang merupakan output dari setiap org anisai itu “. 
 
 

Menurut Drs. Sofyan Assauri ( 2004;11 )  

“ Pengertian Produksi dan operasi diartikan sebagai  suatu kegiatan atau 
proses yang mengubah masukan – masukan ( inputs ) dengan 
menggunakan sumber daya – sumber daya untuk menghas ilkan 
keluaran – keluaran ( outputs )  yang berupa barang –barang dan jasa – 
jasa “ .  
 

 Berdasarkan beberapa definisi tersebut diatas penulis mengambil kesimpulan 

bahwa pengertian produksi adalah suatu kegiatan atau proses yang mengubah 

bahan mentah atau masukan menjadi barang jadi atau keluaran dengan 

menggunakan sumber daya – sumber daya secara maksimal “ 
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2.1.3 Pengertian Manajemen Produksi dan Operasi 

 Proses produksi dalam perusahan juga memerlukan adanya manajemen 

yang mengatur semua produksi maupun operasi, agar semua kegiatan tersebut 

dapat berjalan dengan lancar dan dapat menghasilkan secara maksimal. 

 Ada beberapa definisi manajemen produksi dan operasi yanh dikemukakan 

oleh beberapa ahli, yaitu sebagai berikut : 

Pengertian manajemen produksi dan operasi menurut Sofyan Assauri            

( 2004;12 ), yaitu : 

“ Manajemen Produksi dan Operasi merupakan kegiatan  untuk 
mengatur dan mengkordinasikan penggunaan sumber – s umber daya 
yang berupa sumber daya manusia, sumber daya alat, dan sumber daya 
dana serta bahan secara efektif dan efisien untuk m enciptakan dan 
menambah kegunaan ( utility )  sesuatu barang atau jasa “  

 

 Definisi lain menurut Barry Rander ( 2001;2 ), manajemen produksi dan 

operasi adalah sebagai berikut : 

 “ Manajemen operasi adalah serangkaian kegiatan ya ng membuat 

barang dan jasa melalui perubahab dari masukan dan keluaran “ 

 
 Dari beberapa definisi tersebut diatas penulis menyimpulkan bahwa 

pengertian manajemen produksi dan operasi adalah merupakan usaha – usaha 

pengelolaan sumber daya – sumber daya atau faktor produksi yang berupa tenaga 

kerja, mesin – mesin, peralatan, bahan mentah, dan lain sebagainya secara optimal 

dalam proses perubahan bahan mentah dan tenaga kerja menjadi produk atau jasa. 

 

2.2 Kualitas / Mutu 

Dengan semakin banyaknya perusahaan yang bekembang saat ini, maka 

bagi manajemen, kualitas dari suatu pelayanan jasa menjadi lebih penting dari 

sebelumnya. Kualitas dari suatu  pelayanan sangat penting bagi kelangsungan hidup 

perusahaan, karena konsumen menjadi semakin kritis dalam memilih jasa. Mereka 

akan mebandingkan antara biaya yang dikeluarkan dengan pelayanan yang mereka 
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dapat. Persaingan yang sangat ketat ini menjadikan pengusaha semakin menyadari 

pentingnya kualitas produk agar dapat bersaing dan mendapat pangsa pasar yang 

lebih besar. 

 

2.2.1 Pengertian Mutu 

Ada beberapa definisi mutu yang dikemukakan oleh beberapa ahli yaitu 

sebagai berikut : 

Pengertian mutu menurut Vincent Gasperz dalam bukunya yang berjudul 

TQM untuk Praktisi Bisnis ( 2004;2 ), yaitu : 

 “ Segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan ata u kebutuhan 

pelanggan atau konsumen. “  

 

Dalam ISO 8402 mendefinisikan bahwa pengertian mutu adalah 

 “ Totalitas karakteristik suatu produk yang menunj ang kemampuan 
produk itu untuk memuaskan kebutuhan yang dispesifi kasikan atau 
ditetapkan, yang sering disebut juga kepuasan pelan ggan. “ 

 

Penilaian mutu akan berbeda tergantung dari output suatu barang atau jasa. 

Berikut ini penulis menyimpulkan tentang perbedaan penilaian mutu terhadap suatu 

barang atau jasa. Definisi Mutu juga bisa dilihat dari dua sisi, yaitu yang pertama dari 

sisi produsen dan yang ke dua dari sisi konsumen. Adapun arti mutu dari sisi 

produsen yaitu, segala sesuatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh produsen 

sudah sesuai dengan standar yang ada. Sedangkan pengertian mutu dari sisi 

konsumen yaitu, kecocokan produk atau jasa yang dihasilkan terhadap mutu dan 

harga dengan kata lain karakteristik suatu produk sesuai dengan keinginan 

konsumen. 

    Mempersembahkan produk atau jasa kepada konsumen merupakan 

perkerjaan yang paling penting dan sulit bagi Produsen, baik itu nyata ( tangible ), 

apalagi produk tidak nyata ( intangible )disebabkan faktor selera. Dengan demikian, 
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factor selera akan menjadi pusat perhatian bagi produsen, yang diartikan sebagai 

mutu suatu produk untuk dipersembahkan kepada pelanggan. 

Definisi mutu adalah kemampuan suatu produk, baik itu barang atau jasa ( 

Pelayanan ) untuk memenuhi keinginan pelanggannya. Sehingga setiap barang atau 

jasa selalu diacu untuk memenuhi mutu yang diminta pelanggan melalui pasar. 

Pengertian mutu selalu tergantung dari penilaian pemakai akhir dari produk 

tersebut. Dalam sektor jasa setiap jasa atau service yang diberikan harus memenuhi 

beberapa tujuan, agar jasa atau service terebut dapat diterima oleh konsumen maka 

jasa dan pelayanan tersebut haruslah memiliki mutu. Pembeli atau konsumenlah 

yang membuat keputusan terakhir. 

 

2.2.2 Pengendalian mutu 

 Pengendalian mutu atau kualitas merupakan salah satu teknik yang perlu 

dilakukan dalam proses produksi untuk menghasilakn barang ataupun jasa yang 

sesuai dengan standar yang diinginkan serta memperbaiki kulitas produk yang belum 

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan sedapat mungkin 

mempertahankan kualitas porduk yang telah sesuai 

 Berikut ini adalah definisi pengendalian kualitas menurut Sofjan Assauri ( 

2004;210 ), yaitu : 

 “ pengawasan mutu merupakan usaha untuk mempertaha nkan mutu 
atau kualitas dari barang yang dihasilkan, agar ses uai dengan 
spesifikasi produk yang telah ditetapkan berdasarka n kebijaksanaan 
pimpinan perusahaan “ 

 
Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pengendalian kualitas atau mutu adalah suatu teknik dan aktivitas untuk mecapai, 

mempertahankan, dan meingkatkan kualitas suatu produk agat sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan dan dapat memenuhi keinginan konsumen.  
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2.2.3 Manfaat Pengendalian Kualitas / Mutu 

Merupakan tugas bagi operasional dalam menentukan titik kritis untuk 

memusatkan perhatian dalam proses produksi, agar mutu dari hasil produksi dapat 

dipenuhi. Pencapaian target mutu akan bermanfaat bagi perusahaan dalam 

menempatkan posisinya dipasaran. Dengan demikian mutu bermanfaat bagi 

perusahaan dalam menentukan : 

1. Reputasi perusahaan ( Company Reputation ) 

Apabila posisi perusahaan dapat sebagai pemimpin pasar, keadaan 

ini menunjukkan bahwa mutu perusahaan lebih baik dibandingkan pesaing 

lainya. Sebaliknya apabila perusahaan hanya pengikut pasar maka 

perusahaan harus berusaha mengendalikan mutu produknya untuk lebih baik 

lagi. Dengan emikian mutu sangat bermanfaat di dalam membentuk reputasi 

perusahaan, melalui mutu hasil produksinya. 

2. Pertanggungjawaban Produk ( Produk Liability ) 

Merupakan suatu tantangan bagi perusahaan didalam memasarkan 

suatu produk, apabila produk menimbulkan permasalahan bagi pelanggan 

atau pasar, adalah merupakan tanggungjawab dari perusahaan secara 

material maupun secara moral. 

3. Aspek Global 

Dalam era globalisasi yang diartikan bahwa setiap barang atau jasa 

yang dipasarkan secara internasional harus mampu bersaing di dalam mutu 

dari segi harga yang lebih murah, serta desain yang sesuai dengan 

permintaan pasar internasional, akibatnya adalah bahwa aspek global akan 

berpengaruh secara langsung terhadap mutu suatu hasil dari proses 

operasional. 
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2.2.4 Faktor – faktor yang mempengaruhi mutu atau k ualitas 

Seperti yang telah diterangkan diatas, bahwa mutu dipengaruhi oleh factor yang 

akan menentukan bahwa suatu barang dan jasa dapat memenuhi tujuannya yaitu 

kebutuhan konsumen. Oleh karena itu, mutu merupakan tingkatan pemuasan suatu 

barang dan jasa. Dari uraian ini terlihat bahwa tingkat mutu tersebut ditentukan oleh 

beberapa faktor yaitu : 

a. Fungsi dari suatu barang atau jasa 

Suatu barang atau jasa yang dihasilkan hendakanya memperhatikan 

fungsi untuk apa barang atau jasa tersebut ditujukan, sehingga barang atau 

jasa yang dihasilkan harus dapat benar – benar memenuhi fungsi tersebut. 

Maka tingkat suatu mutu barang atau jasa tergantung pada tingkat 

pemenuhan fungsi kepuasan pengguna barang atau jasa yang dapat dicapai. 

Mutu yang hendak dicapai sesuai dengan fungsi untuk apa barang atau jasa 

tersebut digunakan.  

b. Wujud Luar  

Salah satu faktor yang penting dan sering dilakukan oleh konsumen 

dalam melihat suatu produk pertama kali dalam menentukan mutu produk 

tersebut, adalah wujud luar dari produk itu sendiri. Dalam sektor jasa wujud 

luar yang dimaksud adalah pelayanan yang memuaskan yang memeberikan 

kesan lebih terhadap pelayanan yang diberikan,jika pelayanan kurang dapat 

diterima maka hal ini menyebabkan pelayanan tersebut tidak disenangi oleh 

konsumen atau pembeli, karena dianggap mutunya kurang memenuhi syarat.  

c. Biaya  

Umumnya biaya dan harga suatu barang atau jasa ( produk ) dapat 

menentukan mutu barang tersebut. Hal ini terlihat dari produk yang 

mempunyai harga dan biaya yang tinggi dapat menunjukan bahwa mutu 

barang atau jasa tersebut relative lebih baik. Demikian pula sebaliknya, 

bahwa barang atau jasa yang mempunyai biaya dan harga yang murah dapat 
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menunjukan bahwa mutu  barang atau jasa tersebut relative lebih rendah. 

Untuk mendapatkan mutu yang baik dibutuhkan biaya yang lebih mahal. 

Mengenai biaya ini perlu kiranya disadari bahwa tidak selamanya biaya suatu 

barang atau jasa dapat menetukan mutu, karena biaya yang diperkirakan 

tidak selamanya biaya yang sebenarnya, sehingga sering terjadi adanya 

inefisiensi. Jadi tidak selalu biaya dan harga dari barang  atau jasa itu lebih 

rendah dari pada nilai dari barang atau jasa yang diberikan, tetapi kadang – 

kadang terjadi bahwa biaya atau harga dari suatu produk yang diberikan lebih 

tinggi dari nilai sebenarnya, karena tingginya keuntungan yang diambil 

tehadap barang atau jasa yang diberikan itu. 

 

2.2.4.1 Dimensi mutu / kualitas 

 Vincent Gaspersz ( 2005;37)  menyatakan dalam bukunya bahwa David 

Arvin mendefinisikan delapan dimensi yang dapat digunakan untuk menganalisis 

karakteristik kualitas produk, sebagai berikut  

1. Performance ( performa ), karakteristik operasi dasar dari suatu produk 

2. Feature ( keunggulan ), fungsi – fungsi yang ditambahkan pada fungsi 

dasar dari suatu produk. 

3. Realibility, kemingkinan produk beroperasi secara benar dalam jangka 

waktu tertentu. 

4. Conformance, tingkat kesesuaian produk dengan standar yang telah 

ditetapkan. 

5. Durability ( Daya tahan ), daya tahan produk sampai tidak bisa digunakan 

kembali. 

6. Serviceability, kemudahan diperbaiki. 

7. Aesthetics, tampilan produk. 

8. Safety ( Aman ), jaminan keselamatan dari produk terhadap konsumen 
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9. Other perception ( Perceived quality ), persepsi subjektif berdasarkan 

merk, iklan dan lainnya. 

2.3 Pengertian Jasa 

 Definisi jasa menurut Philip  Kotler ( 2000;432), adalah : 

 “ A service is any act performance that one party can offer to another 
that is essentially intangible and does not result in the ownership or 
anything. Its production may or may not be tied to phisycal product “  

 
 Dari definisi diatas penulis menterjemahkan, jasa adalah segala sesuatu yan 

tidak berwujud yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, dan 

dalam meproduksi jasa dapat pula digunakan produk fisik sebagai pendukung jasa 

tersebut. 

 

2.3.1 Dimensi mutu untuk jasa 

 Menurut Jay Heizer dalam bukunya ( 2004;272 ) mendefinisikan sepuluh 

dimensi yang dapat digunakan untuk menganalisis karakteristik kualitas dari jasa, 

sebagai berikut : 

1. Reliability ( Keandalan ), konsistensi kinerja dapat diandalkan 

2. Rensponsiveness ( Daya saing ), keinginan dan kesiapan penyedia jasa 

dalam melayani pelanggan. 

3. Competence ( kompetensi ), memiliki keahlian dan pengetahuan yang 

dibutuhkan untuk menyediakan jasa. 

4. Access ( Akses ), mudah unutk dijangkau dan dihubungai 

5. Courtesy ( Kesopanan ), keramahan dan kesopanan dari penyedia jasa 

6. Communication ( Komunikasi ), memberikan informasi oada konsumen 

7. Credibility ( Kreadibilitas ), jujur dan dapat dipercaya 

8. Security ( keamanan ), aman dari resiko atau bahaya 

9. Understanding ( memahami ), dapat mengerti kebutuhan konsumen 

10. Tangible ( Nyata ), termasuk bukti fisisk dari jasa, Physical Eviden ( 

sarana dan prasarana ) 
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2.4.  Total Quality Management ( TQM ) 

Dalam menetapkan kualitas, kita dapat menggunakan system TQM ( Total 

Quality Management ) yang merujuk pada penekanan kualitas yang meliputi 

organisasi keseluruhan, mulai dari pemasok hingga pelanggan. TQM menekankan 

komitmen manajemen untuk mendapatkan arahan perusahaan yang terus menerus 

ingin mencapai keunggulan dalam semua aspek produk dan jasa yang kesemuanya 

penting bagi pelanggan.  

 

2.4.1. Pengertian Total Quality Management ( TQM )  

Menurut Soewarso Hardjosoedarmo dalam bukunya yang berjudul Bacaan 

Terpilih Tentang TOTAL QUALITY MANAGEMENT ( hal 53,  2004 ) mengemukakan 

 “ TQM mempunyai makna, Total  yang mempunyai konotasi seluruh 
sistem, yaitu seluruh input atau seluruh proses. Se dangkan Quality  
berarti karakteristik sesuatu yang memenuhi kebutuh an customer, dan 
Management  berarti proses untuk menghasilkan output secara ba ik. “ 

 

Menurut Prof. Dr. Vincent Gasperz dalam bukunya yang berjudul TQM untuk 

Praktisi Bisnis ( 2004;2 ) mengemukakan bahwa pengertian Total Quality 

Management adalah 

“ Satu cara meningkatkan kinerja secara terus – men erus dari suatu 
organisasi, dengan menggunakna semua sumber daya ma nusia dan 
modal yang tersedia. “ 

 

 Menurut dua pengertian diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa 

pengertian Total Quality Management adalah “ Seluruh sistem dari sebuah 

organisasi yang bekerja secara terus – menerus untuk menghasilkan output secara 

baik agar memenuhi kebutuhan konsumen “ 
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2.4.2. Alat Pengendalian Mutu 

 Jay Heizer dalam bukunya ( 2004;263), mengemukakan bahwa Total Quality 

Management memiliki tujuh alat yang berfungsi untuk mengukur mengidentifikasi 

masalah dan mengetahui kepuasan pelanggan. 

1. Lembar Pengecekan ( Check Sheet ) 

 Adalah Suatu formulir yang di desain unutuk mencatat data. Dalam banyak 

kasus, pencatatan dilakukan sehingga pada saat data diambil pola dapat dilihat 

dengan mudah. Lembar Pngecekan ini membantu analis menentukan fakta atau pola 

yang mungkin dapat membantu analisis selanjutnya. Lembar pengecekkan juga 

menyajikan data dalam bentuk yang komunikatif sehingga da[at dikonfersi menjadi 

informasi. 

Gambar 2.1. Check sheet  
 

TanggaL :                      Jumlah Kesalahan :                    Pengamat : 
Proses Senin Selasa Rabu Kamis Jumat 

A      
B      
C      

Sumber : Jay Heizer ( 2004;264 ) 

 

2. Diagram Sebar ( Scatter Diagram ) 

 Diagram sebar menunjukkan hubungan antar dua perhitungan. Yang berguna 

dalam mempelajari dan mencari factor-faktor yang berpengaruh. Sebagai contoh jika 

dua hal berhubungan dekat maka titik – titik akan berebentuk seperti pita yang ketat, 

namun jika hasilnya adalah sebuah pola acak maka hal tersebut tidak berhubungan. 

Gambar 2.2, Scatter Diagram  
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Sumber : Jay Heizer ( 2004;264 ) 
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3. Diagram Sebab Akibat ( Cause and Effect  Diagram ) 

 Diagram ini juga dikenal sebagai diagram Tulang Ikan ( Fish Bone Chart ), 

menggambarkan sebuah diagram yang bentuknya menyerupai tulang ikan. Alat ini 

dikembangkan pertama kali pada tahun 1950 oleh seorang pakar kulaitas Jpeang, 

yaitu Kaoru Ishikawa. Untuk masalah pengendalian kualitas sehari – hari seperti 

pelanggan perusahaan yang tidak puas. Setiap “tulang” mewakili kemungkinan 

sumber kesalahan. Manfaat diagram ini adalah memisahkan penyebab dari gejala, 

memfokuskan perhatian pada hal –hal yang relevan, serta dapat diterapkan pada 

setiap masalah. Faktor – faktor penyebab utama ini dapat dikelompokkan dalam : 

1. Material / Bahan Baku 

2. Man / Tenaga Kerja 

3. Machine / Mesin 

4. Environment / Lingkungan 

5. Method / Metoda 

 

Gambar 2.3. Cause and Effect Diagram 
 
 
 

 
 
  

Sumber : Jay Heizer ( 2004;246 ) 

1. Material 

Bahan baku merupakan komponen terbesar dari suatu produk yang 

dihasilkan. Bahan baku yang dipakai dalam proses produksi yang berkualitas 

baik akan berperan besar dalam mengurangi tingkat kealaianan dalam 

penyampaian pelayanan. 

Pertanyaan 
masalah ? 

Manusia Pengukuran Metode 

Lingkungan Mesin Material 
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2. Manusia ( Man ) 

Manusia merupakan faktor utama dalam menjalankan suatu industri, industri  

manufaktur maupun pada industri jasa. Faktor  manusia banyak terlibat di 

semua proses produksi. Pada industri jasa faktor manusia memiliki peranan 

penting dalam penyampian pelayanan kepada konsumen. 

3. Mesin ( Mechine ) 

Mesin merupakan faktor penunjang dalam melakukan kegiatan suatu 

perusahaan manufaktur atau perindustrian. Peranan mesin didapat 

membantu melakukan pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut dapat 

diselesaikan dengan lebih cepat. Namun ada kalanya faktor mesin ini pun 

dapat menghambat berlangsungnya proses produksi apabila mesin 

mengalami gangguan atau kerusakan. 

4. Metoda ( Method ) 

Metode kerja merupakan faktor penentu apakah proses produksi dapat 

berjalan dengan baik, karena faktor metode ini berfungsi unutk mengatur 

semua bagian – bagian yang terlibat dalam proses produksi. Apabila metode 

yang telah ada sudah diterapkan dengan baik, maka akan mempengaruhi 

ada tidaknya masalah yang akan timbul. 

5. Lingkungan ( Environment ). 

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang memberikan kontribusi 

terhadap masalah dari suatu pelayanan. Lingkungan akan menentukan 

kualitas dari suatu pelayanan yang diberikan. Pengertian lingkungan 

berkaitan dengan lokasi proses dari suatu pelayanan, lokasi bangunan serta 

lingkungan sekitar bangunan. 

 

4. Diagram Pareto 

 Diagram ini dipergunakan untuk mengklasifikasikan masalah menurut sebab 

dan gejalanya, dimana metode ini mengelola masalah, kesalahan atau cacat unutk 



 20

membantu memusatkan perhatian pada usaha penyelesaian masalah, dengan 

menggunakan format grafik batang. Diagram ini berdasarkan pekerjaan Vilfredo 

Pareto, seorang pakar ekonomi di abad ke – 19. joseph M JUran mempopulerkan 

pekerjaan Preto dengan menyatakan bahwa 80 % permasalahan perusahaan 

merupakan hasil dari penyebab yang hanya 20%. 

Gambar 2.4. Pareto Chart 
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Sumber : Jay Heizer ( 2004;246 ) 

 

5. Diagram Alir ( Flow Chart ) 

 Menyajikan sebuah proses atau sistem dengan menggunakan kotak dan 

garis yang saling berhubungan. Diagram ini cukup sederhana, tetapi merupakan alat 

yang sangat baik untuk mencoba memahami sebuah proses atau menjelaskan 

sebuah proses. 

Gambar 2.5. Flow chart 

 
Sumber : Jay Heizer ( 2004;246 ) 
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6. Histogram 

 Histogram menunjukan cukupan nilai sebuah perhitungan dan frekuensi dari 

setiap nilai yang terjadi. Histogram menunjukan peristiwa yang paling sering terjadi 

dan juga variasi dalam pengukuran. Histogram dapat menunjukkan frekuensi 

kejadian sebuah variable. 

 

7. Diagram Pengendalian Proses Statistik ( Statisti cal Process Control – SPC ) 

 SPC melakukan pengawasan standar, membuat pengukuran, dan mengambil 

tindakan perbaikan selagi sebuah produk atau jasa sedang diproduksi. Sample 

output proses diuji jika mereka berada dalam batas yang diperbolehkan, maka 

proses boleh dilanjutkan, jika tidak maka proses digentikan dan biasanya penyebab 

akan diteliti dan dihilangkan.  

Gambar 2.6. SPC 
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Sumber : Jay Heizer ( 2004;246 ) 

    


