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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

Setiap perusahaan mempunyai perencanaan dan tujuan akhir yang ingin di 

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

direncanakan sebelumnya. Salah satu faktor yang mempengaruhi tujuan akhir 

terseebut adalah system mmanajemen mutu yang diterapkan oleh perusahaan 

tersebut.Untuk memperjelas hal tersebut diambil beberapa pengertian. 

 

2.1 Pengertian Manajemen 

Pengertian manajemen produksi tidak lepas dari pengertian 

manajemen.Menurut H. Melayu S.P Hasibun dalam bukunya Manajemen (Dasar 

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

“Ilmu seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan 
sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan 
tertentu”. 

 

Sedangkan menurut James A.F Stoner dan R. Edward Freeman dalam bukunya  

Management (2001; 4) mengemukakan : 

“Manajemen is the process of planning, organizing, leading, and 
controlling of the work organizational resources to reach state 
organizational goals”. 
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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 Manajemen  Produksi dan Operasi 

Dalam perusahaan perlu juga adanya manajemen yang mengatur semua proses 

produksi maupun operasi agar semua kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancer 

sehingga hasil dari produksi dapat maksimal. 

Menurut Sofyan Assauri dalam bukunya “Manajamen Produksi dan Operasi, 

(2004;12),yaitu: 

“Manajemen produksi dan operasi merupakan kegiatan untuk mengatur 
dan mengkoordinasi penggunaan sumber-sumber daya yang berupa 
sumber daya manusia, sumber daya alat, dan sumber daya dana serta 
bahan secara efektif dan efisien untuk menciptakan dan menambah 
kegunaan ( utility ) sesuatu barang atau jasa.” 

 

Definisi lain menurut Suryadi Prawirosentono dalam bukunya Manajemen 

Operasi, Anlisis dan Studi Kasus (2000;1) yaitu: 

 “Proses produksi adalah proses kegiatan yang mengubah bahan baku 

menjadi barang lain yang mengubah nilai tambah lebih tinggi.” 
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Berdasarkan dua pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa pengertioan 

manajemen operasi dan produksi merupakan usaha-usaha pengelolaan 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. 

 

2.3 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. 

2.3.1 Pengertian Total Quality Management ( TQM ) 

 Menurut  Soewearso Hardjosoedarmo dalam bukunya yang berjudul 

Bacaan Terpilih Tentang TOTAL QUALITY MANAGEMENT (2 004;53) 

mengemukakan 

 “TQM mempunyai makna, total yang mempunyai konotasi seluruh 
system, yaitu seluruh input atau proses. Sedangkan Quality berarti 
karaktersistik sesuatu yang memenuhi kebutuhan costumer, dan 
Management berarti proses untuk mengalihkan output secar baik.” 
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Menurut  Prof.Dr. Vincent Gasperz dalam bukunya yang berjudul  TQM untuk 

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

Management adalah 

 “Suatu cara meningkatkan kinerja secara terus menerus dari suatu 
organisasi, dengan menggunakan semua sumber daya manusia 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.  

2.3.2 Lingkaran Pengendalian  

Pengendalian adalah sebuah lingkaran yang mulai dan berakhir dengan 

perencanaan. 

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 menyambung langkah-langkah ini 

menjadi sebuah prosedur yang berkelanjutan. 
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Setiap tahap lingkaran PDCA tadi harus dilakukan secara seksama agar 

pengendalian efektif. 

a. Tahap pertama adalah 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 berikutnya adalah melaksanakan recana tersebut. 

c. Pelaksanaan rencana tersebut diikuti dengan sebuah peninjauan kembali terhadap 

apa yang telah dilakukan. Hal yang penting disini adalah menjelaskan hasil-hasil 

yang akan diukur, bagaimana hasil-hasil tersebut akan diukur, dan standar apa 

yang akan digunakan untuk membandingkannya. 

d. Akhirnya perubahan dan perbaikan dibuat berdasarkan hasil yang akan dicapai 

pada langkah sebelumnya. Perbaikan seharusnya hanya dibuat didalam batas-

batas kewenangan perusahaan (yang menyiratkan bahwa parameter tugas para 

karyawan dirumuskan dengan jelas). Pengendalian yang efektif memerlukan 

Plan (P) 

Merencanakan 

Do (D) 

Melaksanakan 

Action (A) 

Bertindak 

Check (C) 

Mengecek 

    
   4              1 
 
 
 
   3              2 

 Lingkaran Pengendalian 
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tanggungjawab dan wewenang yang dirumuskan secara jelas, dan agar cukup 

banyak keleluasaan untuk mengubah rencana dan standar apabila perlu.  

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 dengna mutu.Ada 

bebrapa 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 Heider dalam bukunya yang berjudul Prinsip-

prinsip Manajemen Operasi (2001; 92) yaitu : 

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

 

2.4.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Mutu 

Mutu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menentukan bahwa suatu barang 

dapat memenuhi tujuannya. Oleh karena itu,  mutu merupakan tingkatan pemusatan 

suatu barang. Dari uraian ini terlihat bahwa tingkatan 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 
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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, tercemin pada sfesifikasi barang tersebut seperti 

kecepatan, tahan lamanya, kegunaannya, berat, bunyi, mudah/tidaknya perawatan dan 

kepercayaannya.   

b. wujud Luar 

salah satu faktor yang penting yang digunakan 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 memnyebabkan barang tersebut tidak disenangi oleh konsumen atau 

pembeli, karena dianggap mutunya kurang memenuhi syarat. Faktor wujud luar yang 

terdapat pada suatu barangn tidak hanya terlihat dari bentuk, tetapi juga 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 barng-barang yang mempunyai biaya atau harga yang 

mahal, dapat menunjukan bahwa mutu barang tersebut relatif lebih baik. Demikian 

pula sebaiknya, bahwa barang-barang yang mempunyai biaya atau harga yang murah 
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dapat menunjukan bahwa mutu barang tersebut relatif lebih rendah. Ini terjadi karena 

bisanya 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 menentukan mutu suatu 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 barng tersebut dan 

tingginya keuntungan yang diambil terhadap barang itu. 

2.4.2 Manfaat Mutu 

 Merupakan tugas dari operasional dalam menentukan titik kritis untuk 

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

dipenuhi. Dengan demikian mutu bermanfaat bagi perusahaan dalam menentukan: 

        1. Reputasi Perusahaan (Company Reputation) 

  Apabila posisi perusahaan dapat sebagai pemimpin pasar, keadaan ini 

menunjukan bahwa mutu perusahaan lebih baik dibandingkan posisi lainnya. 

Sebaiknya apabila perusahaan hanya pengikut pasar maka perusahaan harus 

harus berusaha mengendalikan mutu produknya untuk lebih baik lagi. Dengan 

demikian mutu sangat bermanfaat didalam membentuk reputasi perusahaan, 

melalui mutu hasil produksinya. 

2. Pertanggungjawaban Produk (Product Liability) 

  Merupakan tantangan bagi suatu perusahaan didalam memasarkan 

suatu produk, apabila produk menimbulkan permasalahan bagi pelanggan atau 
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pasar, adalah merupakan tanggungjawab 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 didalam 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 opeasional. 

2.4.3 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, kemungkinan produk beroperasi secara benar dalam jangka 

waktu tertentu. 

4. Conformance, tingkat ksesuain produk dengan standar yang telah 

ditetapkan. 

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

kembali. 

6. Serviceability, kemudahan diperbaiki. 
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7. Aesthetics, tampilan produk. 

8. Safety (aman), jaminan keselamatan dari produk terhadap konsumen. 

9. Other perception ( perceived quality), persepsi subjektif berdasrkan merk, 

iklan dan lainnya. 

2.5 Pengertian Jasa  

 Definisi jasa menurut Philip Kotler dalam bukunya Marketing 

Management (2000;432), adalah : 

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

  

Dari definisi diatas penulis menterjemahkan bahwa jasa adalah segala sesuatu 

yang tidak berwujud yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, dan 

dalam memproduksi jasa dapat pula digunakan produk fisik sebagai pendukung jasa 

tersebut. 

2.5.1 Dimensi Mutu untuk Jasa 

 Menurut  Jay Heizer dalam bukunya Operations Management (2004;272) 

mendefinisikan sepuluh dimensi yang dapat digunakan untuk menganalis 

karakteristik kualitas dan jasa, sebagai berikut : 

1. Reliability (keandalan), konsistensi kerja dapat diandalkan. 

2. Responsiveness (daya saing), keinginan dan kesiapan penyedia jasa dalam 

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

dibutuhkan untuk menyediakan jasa. 

4. Access (akses), mudah untuk dijangkau dan dihubungi 

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

6. Communication (komunikasi), memberikan informasi pada konsumen. 

7. Credibility (kreadibilitas), jujur dan dapat dipercaya. 

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

9. Understanding (memahami), dapat mengerti kebutuhan konsumen. 

10. Tangible (Nyata), termasuk bukti fisik dari jasa,sarana dan prasarana. 

2.6 ISO 9001: 2000 

Menurut Vincent Gaspersz ( 2001; 10 ) dalam bukunya ISO 9001: 2000 and 

Continual Quality Improvement definisi standar ISO 9001: 2000 untuk sistem 

manajemen mutu adalah: 

“ Struktur organisasi, tanggung jawab, prosedur-prosedur, proses-

proses, dan sumber-sumber daya untuk penerapan manajemen mutu.”  

 Suatu sistem manajemen mutu merupakan sekumpulan prosedur 

terdokumentasi dan praktek-praktek standar untuk manajemen sistem yang bertujuan 

menjamin kesesuaian dari suatu proses produk ( barang atau jasa ) terhadap 

kebutuhan atau persyaratan tertentu. 

2.6.1 Manfaat Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2000 

Manfaat dari ISO 9001: 2000 telah diperoleh banyak dari 

perusahaan.Beberapa manfaat dapat dicatat sebagai berikut: 
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1. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan melalui jaminan mutu 

yang terorganisasi dan sistematik. Proses dokumentasi dalam ISO 9001: 2000 

menunjukan bahwa kebijakan, prosedur, dan intruksi yang berkaitan dengan 

mutu telah direncanakan dengan baik. 

2. Perusahaan yang telah bersertifikat ISO 9001: 2000 diijinkan untuk 

mengiklankan pada massa bahwa sistem manajemen mutu dari perusahaan itu 

telah diakui secara internasional.Hal ini berarti meningkatkan image 

perusahaan serta daya saing dalam memasuki pasar global. 

3. Audit sistem manajemen mutu dari perusahaan yang telah memperoleh 

sertifikat ISO 9000: 2000 dilakukan secara periodik oleh registrar dari 

lembaga registrasi, sehingga pelanggan tidak perlu melakukan audit sistem 

mutu. Hal ini akan menghemat biaya dan mengurangi duplikasi audit sistem 

mutu oleh pelanggan. 

4. Perusahaan yang telah memperoleh sertifikat ISO 9001: 2000 secara otomatis 

terdaftar pada lembaga registrasi, sehingga apabila pelanggan potensial ingin 

mwncari pemasok bersertifikat ISO 9001: 2000, akan menghubungi lembaga 

registrasi. Jika nama perusahaan itu telah terdaftar pada lembaga registrasi 

bertaraf internasional, maka hal itu berarti terbuka kesempatan pasar baru. 

5. Meningkatkan mutu dan produktivitas dari manajemen melalui kerjasama dan 

komunikasi yang lebih baik, sistem pengendalian yang konsisten, serta 

pengurangan dan pencegahan pemborosan karena operasi internal menjadi 

lebih baik. 



 19

6. Meningkatkan kesadaran mutu dalam perusahaan. 

7. Memberikan pelatihan secara sistematik kepada seluruh karyawan dan 

manajer organisasi melalui prosedur-prosedur dan intruksi-intruksi yang 

teridentifikasi secara baik. 

8. Terjadi perubahan positif dalam hal kultur kualitas dari anggota organisasi, 

karena manajemen karyawan terdorong untuk mempertahankan sertifikat ISO 

9001: 2000 yang umumnya hanya berlaku selama 3 tahun. 

2.6.2 Persyaratan Dokumentasi 

Dalam persyaratan dokumentasi terdapat beberapa klausul-klausul yang harus 

diperhatikan, diantaranya: 

1.Klausul umum 

Klausul ini menyatakan bahwa sistem manajemen mutu membutuhkan 

dokumentasi. Dokumentasi merupakan proses untuk menghasilkan dokumen-

dokumen, dimana dalam dokumen ISO 9000: 2000 didefinisikan sebagai informasi 

dan medium pendukungnya. 

Dokumentasi sistem manajemen kualitas harus mencakup:  

a) Pernyataan tertulis tentang kebijakan mutu dan tujuan mutu. 

b) Manual ( buku panduan ) mutu. Manual mutu merupakan dokumen yang 

mensfesifikasikan sistem manajemen mutu dari suatu organisasi. 

Sfesifikasi di sini didefinisikan sebagai dokumen yang menyatakan 

persyaratan-persyaratan. 
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c) Prosedur-prosedur tertulis yang dibutuhkan oleh standar internasional 

ISO 9001: 2000. Prosedur didefinisikan sebagai cara yang 

disfesifikasikan untuk melaksanakan suatu aktifitas atau suatu proses. 

Prosedur dapat didokumentasikan atau tidak. 

d) Dokumen-dokumen yang dibutuhkan organisasi agar menjamin 

efektivitas perencanaan, operasional dan pengendalian proses-proses, 

termasuk proses-proses diluar organisasi ( outsource ), apabila proses itu 

mempengaruhi mutu produk sesuai persyaratan yang ditetapkan. 

e) Catatan-catatan yang dibutuhkan oleh oleh standar internasional ISO 

9001: 2000. Catatan didefinisikan sebagai dokumen yang menyatakan 

hasil-hasil yang dicapai atau memberikan bukti dari aktivitas yang 

dilakukan. 

2. Manual Mutu 

Klausul ini telah dikembangkan dan mencakup persyaratan untuk suatu 

organisasi menspesifikasikan dan mempertimbangkan persyaratan yang tidak dapat 

diterapkan dalam manual mutu dari organisasi itu. Manual mutu harus merupakan 

suatu deskripsi dari sekuens dan interaksi proses-proses yang tercakup dalam sistem 

manajemen mutu. Manual mutu juga harus menjadi referensi terhadap prosedur-

prosedur sistem manjemen mutu dan outline dari struktur pendokumentasian yang 

digunakan dalam sistem manajemen mutu.  

Dengan demikian, manual mutu harus memperhatikan hal-hal berikut : 

a) Ruang lingkup dari sistem manajemen mutu ISO 9001: 2000. 
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b) Hal-hal yang berkaitan dengan klausul 7 ( realisasi produk ) yang 

dikeluarkan berdasarkan pertimbangan karena tidak dapat diterapkan 

dalam organisasi. 

c) Prosedur-prosedur tertulis atau referensi-referensi yang terkait dengan 

prosedur-prosedur itu. 

d) Deskripsi dari sekuens dan interaksi dari proses yang tercakup dalam 

sistem manajemen mutu ISO 9001: 2000, berkaitan dengan relevansi 

terhadap aktivitas organisasi, cakupannya, kompleksitas operasional dan 

kompetensi personel. 

2.6.3 Klausul Pengendalian Dokumen 

Klausul ini menyatakan bahwa organisasi harus menetapkan dan memelihara 

prosedur tertulis untuk pengendalian semua dokumen yang dibutuhkan untuk 

manajemen dari proses-proses. Dokumentasi harus dapat dibaca, revisi harus 

dikendalikan dan dapat didefinisikan dengan segera, dipelihara dalam susunan yang 

teratur dan dipertahankan untuk suatu periode waktu yang ditentukan. Prosedur dan 

tanggungjawab harus ditetapkan dan dipelihara berkaitan dengan pembuatan dan 

modifikasi dari berbagai jenis dokumen. 

Prosedur tertulis untuk pengendalian dokumen harus memperhatikan hal hal 

berikut: 

a) Persetujuan kesesuaian dokumen sebelum diterbitkan. 

b) Peninjauan ulang, pembaharuan apabila diperlukan, dan persetujuan ulang 

dokumen-dokumen. 
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c) Identifikasi status revisi dari dokumen-dokumen. 

d) Menjamin bahwa versi yang relevan dari dokumen yang diterapkan itu 

tersedia pada tempat-tempat yang diperlukan. 

e) Menjamin bahwa dokumen-dokumen itu dapat dibaca, teridentifikasi dan 

mudah untuk ditemukan kembali. 

f) Menjamin bahwa dokumen-dokumen yang berasal dari eksternal adalah 

teridentifikasi dan pendistribnusiannya terkendali. 

g) Mencegah penggunaan dokumen-dokumen yang usang atau tidak berlaku 

lagi, dan menerapkan cara identifikasi yang tepat untuk dokumen-

dokumen itu apabila masih dipertahankan untuk suatu maksud tertentu. 

2.6.4 Klausul Pengendalian Catatan Mutu 

Klausul ini menyatakan bahwa organisasi harus menetapkan dan memelihara 

prosedur tertulis untuk pengendalian semua catatan mutu yang dibutuhkan untuk 

manajemen dari proses-proses. Prosedur tertulis itu harus menetapkan untuk 

keperluan identifikasi, penyimpanan, pengambilan kembali, pemeliharaan, waktu 

pemeliharaan, dan disposisi dari catatan-catatan mutu. Catatan mutu diperlukan untuk 

memberikan bukti kesesuaian terhadap persyaratan-persyaratan dan efektivitas 

operasional dari sistem manjemen mutu ISO 9001: 2000.   

2.7 Pengertian Pengendalian Mutu 

 Pengendalian mutu merupakan salah satu teknik yang perlu dilakukan dalam 

proses produksi untuk menghasilkan barang atau jasa yang sesuai dengan standar 

yang diinginkan serta memperbaiki mutu produk yang belum sesuai dengan standar 
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yang telah ditetapkan dan sedapat mungkin mempertahankan mutu produk yang telah 

sesuai. 

 Berikut ini adalah definisi pengendalian kualitas menurut Sofjan Assauri 

(2000;210), yaitu: 

 “Pengendalian mutu adalah kegiatan untuk memastikan apakah 
kebijaksanaan dalam hal mutu ( standar ) dapat tercermin dalam hasil 
akhir.” 

  

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

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

mempertahankan, dan meningkatkan kualitas suatu produk agar sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan dan dapat memenuhi keinginan konsumen. 

2.7.1 Tahap-Tahap Kegiatan Pengendalian Mutu 

Dalam kegiatan pengendalian mutu ada beberapa tahapan yang harus 

dilakukan, yaitu : 

1. Menentukan Mutu Standar 

Dalam menentukan standar mutu perlu menentukan pertimbangan 

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 startegi pemasaran. Oleh karena itu kepuasan 
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standar mutu seharusnya dibuat oleh manajemen bendasarkan informasi 

tentang kebutuhan konsumen yang di peroleh melalui riset pasar dan 

dipadukan dengan yang kemampuan serta keterbatasan perusahaan. 

2. Menentukan Standar Kerja 

Langkah pertama dalam menentukan standar kerja adalah menetukan 

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 menunjukan tingkat mutu suatu produk. Analisis 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 

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. 

 



 25

5. Standar Pengendalian 

Mutu pembuatan (manufacturing) akhir jarang bisa tepat sama dengan 

standar mutu yang telah ditetapkan. Meskipun sasarannya 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 

menentukan standar pengendalian, 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 mutu pengendalian akan membantu 

mengungkapkan tiadanya indeks mutu tertentu dan menunjukan dimana cacat 

tersebut cendrung lebih banyak muncul dan mengapa muncul. 

7. Mengambil Tindakan Untuk Melenyapkan Penyebab Ketidaksesuaian 

Setelah melacak penyebab ketidaksesuainnya, segera mengambil 

keputusan untuk melenyapkannya. Seandainya penyebab suatu masalah 

ternyata ada disepanjang jalur produksi, standar kerja perlu ditinjau kembali. 

Keputusan penting yang perlu dibuat disini adalah apakah standar kerja perlu 

diperbaiki atau cukup sekedar mencatat saja apa yang telah terjadi.  

2.7.2 Tujuh Alat Pengendalian Mutu 

Menurut Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana dalam bukunya Total 

Quality  S (2001; 193), ada tujuh alat pengendalian mutu yang terdiri dari :diagram 
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sebab akibat, check sheet, diagram pareto, run chart, histogram stratifikasi, dan 

scatter diagram.     

1. Diagram Sebab Akibat ( Cause and Effect Diagram )  

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 untuk memisahkan 

penyebab dari gejala, menfokuskan 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 

 

 

 

 

 

2. Lembar Pengecekan ( Check Sheet )  

Check sheet merupakan alat pengumpul dan analisis data. Tujuan digunakan 

alat ini adalah untuk mempermudah proses pengumpulan data bagi tujuan-tujuan 

tertentu dan menyajikannya dalam bentuk yang komunikatif sehingga dapat 

dikonversi menjadi informasi. 

Kugunaannya ada dua : 

penyebab 

penyebab 

penyebab 

penyebab 

akibat 

Gambar 2.1 Diagram Sebab akibat 
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a. Membuat pengumpulan data jadi lebih mudah. 

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

Adapun kekurangannya antara lain yaitu : 

a. Check sheet tidak menunjukan 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 menentukan adanya kecendrungan gejala kerusakan. 

 

 

 

 

 

 

3. Diagram Pareto  

Diagram ini digunakan untuk mengklasifikasikan masalah menurut sebab dan 

gejalanya. Masalah didiagramkan menurut prioritas atau tingkat kepentingannya, 

dengan menggunakan format grafik batang. Diagram ini mempunyai dua garis, 

vertical dimana garis yang sebelah kiri menunjukan frekuensi dalam histogram dan 

yang sebelah kanan mnunjukan frekuensi presentase kumulatif. Skala frekuensi 

kumulatif merupakan beberapa faktor utama yang dibutuhkan dalam mengelola 

penyebab timbulnya masalah. 

 

Item A B C D 
............... √ √√√   √√ 
...............   √ √   
...............   V   √√ 
...............   √√     

 

Gambar 2.2 Check sheet 
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4. Peta Kendali ( Run Chart dan Control Chart ) 

Run chart (trend chart) digunakan untuk mengidentifikasi kecendrungan 

(trend) yang terjadi dengan jalan menggambarkan atau memetakan data selama 

periode tertentu. Kencendrungan (trend) tersebut sangat berguna dalam memisahakn 

sebab dari gejala. 

Dalam setiap proses selalu ada dua jenis variasi yang tidak terelakan yang 

timbul dalam kondisi normal dan variasi yang disebabkan oleh suatu masalah 

(abnormal). Control chart digunakan untuk menganalisis proses dengan tujuan 

memperbaiki secara terus menerus. Grafik ini mendeteksi penyimpangan abnormal 

dengan bantuan grafik garis. Grafik ini berbeda dari grafik garis standar dengan 

adanya garis kendali batas (limit) ditengah, atas, dan dibawah 

 

 

 

 

A B C D 

Gambar 2.3 Diagram Pareto 
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5. Histogram 

Histogram merupakan suatu diagram yang dapat menggambarkan penyebaran 

atau standar deviasi suatu proses. Data frekuensi yang diperoleh dari pengukuran 

menunjukan suatu puncak pada suatu nilai tertentu. Variasi ciri khas kualitas yang 

dihasilkan disebut distribusi. Angka yang menggambarkan frekuensi dalam bentuk 

batang disebut histograin. Alat tersebut terutama digunakan untuk menentukan 

masalah dengan memeriksa bentuk dispersi, nilai rata-rata, dan sifat dispersi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Control Cart 

Gambar 2.5 Histogram 

Batas Kendali Atas 

Nilai Target 

Batas Kendali Bawah 

 

waktu 
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6. Stratifikasi 

Stratifikasi merupakan teknik pengelompokan data dalam kategori-kategori 

tertentu, agar data dapat menggambarkan permasalahan secara jelas sehingga 

kesimpulan-kesimpulan dapat lebih mudah diambil. Kategor-katergori yang dibentuk 

meliputi data relatif terhadap lingkungan, sumber daya manusia yang terlibat, mesin 

yang digunakan dalam proses, bahan baku, dan lain-lain. 

7.  Diagram Sebar ( Scatter Diagram ) 

Dua buah variabel yang sesuai dipetakan dalam sebuah diagram sebar 

(scatter).Hubungan antara titik-titk yang dipetakan menggambarkan hubungan antara 

kedua variabel tersebut. Alat ini berguna dalam mempelajari dan mencari faktor-

faktor yang berpengaruh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Diagram Sebar 


