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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Manajemen Operasi 

Manajemen operasi merupakan area bisnis yang berfokus pada proses 

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

dan efesien. Seorang manajer operasi bertanggung jawab mengelola proses 

pengubahan input (dalam bentuk material, tenaga kerja, dan energi) menjadi output 

(dalam bentuk barang dan jasa). 

Menurut Heizer dan Render (2011:36): 

“Operations Management is the activities that relate to the creation of  

good and services through the transformation of inputs to outputs”. 

 

Adapun pengertian menurut Chase, Jacobs, Aquilano (2010:11) : 

“Operation Management is defined as the design, operation, and 

improvement of th systems that create and deliver the firm’s primary 

products and services”. 

 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa manajemen operasi merupakan suatu proses transformasi suatu barang atau 

jasa yang sebelumnya melewati beberapa aktivitas perencanaan, pengaturan dan 

pengkoordinasian faktor-faktor produksi perusahaan secara efektif dan efisien. 

 

2.1.1 Sepuluh Keputusan Utama Manajemen Operasi 

Menurut Heizer (2011:36) terdapat sepuluh keputusan dalam manajemen 

operasi yang harus dipertimbangkan perusahaan dalam memproduksi suatu barang 

dan jasa yaitu : 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bisnis
http://id.wikipedia.org/wiki/Barang
http://id.wikipedia.org/wiki/Jasa
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Efektif&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Efesien&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_kerja
http://id.wikipedia.org/wiki/Energi
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Tabel 2.1 

Sepuluh Keputusan Utama Manajemen Operasi 

No. Keputusan Manajemen Operasi Permasalahan Inti 

1. Desain Produk  Produk atau jasa apa yang harus 

ditawarkan 

 Bagaimana mendesain produk atau 

jasa tersebut 

2. Manajemen Kualitas  Bagaimana mendefinisikan kualitas 

 Siapa yang bertanggung jawab atas 

kualitas 

3. Desain Proses dan Desain Kapasitas  Proses dan kapasitas apa yang produk 

butuhkan 

 Peralatan dan teknologi apa yang 

dibutuhkan untuk proses-proses 

tersebut 

4. Lokasi  Dimana seharusnya meletakan 

fasilitas tersebut 

 Atas dasar kriteria apa perusahaan 

memutuskan lokasi 

5.  Desain Tata letak  Bagaimana Perusahaan mengatur 

letak fasilitas 

 Seberapa besarkah fasilitas untuk 

akhirnya memenuhi rencana 

perusahaan 

6. Sumber Daya Manusia dan Desain 

Pekerjaan 

 Bagaimana perusahaan menyediakan 

lingkungan kerja yang baik 

 Seberapa banyak perusahaan 

mengharapkan karyawannya 

memproduksi 
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No. Keputusan Manajemen Operasi Permasalahan Inti 

7. Manajemen Rantai Pasokan  Apakah perusahaan seharusnya 

memproduksi atau membeli bagian 

produk tersebut 

 Siapa yang seharusnya menjadi 

pemasok perusahaan 

 Bagaimana menyatukan para pemasok 

kedalam strategi perusahaan 

8. Persediaan, Perencanaan Kebutuhan 

Bahan Baku dan JIT/ Just In Time 

 Seberapa banyak persediaan dari tiap 

produk yang harus dimiliki 

 Kapan seharusnya perusahaan 

melakukan order ulang 

9. Penjadwalan Jangka Pendek dan 

Menengah 

 Apakah sebaiknya perusahaan tetap 

menggaji karyawan dalam masa slow 

down 

10. Pemeliharaan  Bagaimana cara perusahaan 

memberlakukan reabilitas kedalam 

proses produksi 

 Siapa yang bertanggung jawab 

terhadap pemeliharaan 

Sumber : Heizer dan Render (2011:39) 

 

Berdasarkan tabel tersebut, dari 10 keputusan utama manajemen operasi yang 

terkait pada penelitian ini yaitu dari segi manajemen kualitas. Manajemen kualitas ini 

merupakan hal terpenting terutama bagi industri pembuat sepatu ini dalam 

menciptakan suatu produk yang berkualitas. 
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 2.2 Kualitas 

Pengertian atau definisi kualitas mempunyai cakupan yang sangat luas, relatif, 

berbeda-beda dan berubah-ubah, sehingga definisi dari kualitas memiliki banyak 

kriteria dan sangat bergantung pada konteksnya terutama jika dilihat dari sisi 

penilaian akhir konsumen dan definisi yang diberikan oleh berbagai ahli serta dari 

sudut pandang produsen sebagai pihak yang menciptakan kualitas. Konsumen dan 

produsen itu berbeda dan akan merasakan kualitas secara berbeda pula sesuai dengan 

standar kualitas yang dimiliki masing-masing. Begitu pula para ahli dalam 

memberikan definisi dari kualitas juga akan berbeda satu sama lain karena mereka 

membentuknya dalam dimensi yang berbeda. Oleh karena itu definisi kualitas dapat 

diartikan dari dua perspektif, yaitu dari sisi konsumen dan sisi produsen. 

Namun pada dasarnya konsep dari kualitas sering dianggap sebagai 

kesesuaian, keseluruhan ciri-ciri atau karakteristik suatu produk yang diharapkan oleh 

konsumen. 

Adapun 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.” 

 

Artinya kualitas/mutu adalah keseluruhan corak dan karakteristik dari produk 

atau jasa yang berkemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang tampak jelas maupun 

yang tersembunyi. 

Para ahli yang lainnya yang bisa disebut sebagai para pencetus kualitas juga 

mempunyai pendapat yang berbeda tentang pengertian kualitas, diantaranya adalah: 

Joseph Juran mempunyai suatu pendapat yang dikutip oleh Suyadi 

Prawirosentono (2009:5) : 

”Quality is fitness for use” yang bila diterjemahkan secara bebas berarti 

kualitas (produk) berkaitan dengan enaknya barang tersebut digunakan. 
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Menurut Suyadi Prawirosentono (2007:5), pengertian kualitas suatu produk 

adalah Keadaan fisik, fungsi, dan sifat suatu produk bersangkutan yang dapat 

memenuhi selera dan kebutuhan konsumen dengan memuaskan sesuai nilai uang 

yang telah dikeluarkan.  

Kualitas yang baik menurut produsen adalah apabila produk yang dihasilkan 

oleh perusahaan telah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh 

perusahaan. Sedangkan kualitas yang jelek adalah apabila produk yang dihasilkan 

tidak sesuai dengan spesifikasi standar yang telah ditentukan serta menghasilkan 

produk rusak. Namun demikian perusahaan dalam menentukan spesifikasi produk 

juga harus memperhatikan keinginan dari konsumen, sebab tanpa memperhatikan itu 

produk yang dihasilkan oleh perusahaan tidak akan dapat bersaing dengan perusahaan 

lain yang lebih memperhatikan kebutuhan konsumen. Kualitas yang baik menurut 

sudut pandang konsumen adalah jika produk yang dibeli tersebut sesuai dengan 

keinginan, memiliki manfaat yang sesuai dengan kebutuhan dan setara dengan 

pengorbanan yang dikeluarkan oleh konsumen. Apabila kualitas produk tersebut tidak 

dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen, maka mereka akan 

menganggapnya sebagai produk yang berkualitas tidak baik. 

Kualitas tidak bisa dipandang sebagai suatu ukuran sempit yaitu kualitas 

produk semata-mata. Hal itu bisa dilihat dari beberapa pengertian tersebut di atas, 

dimana kualitas tidak hanya kualitas produk saja akan tetapi sangat kompleks karena 

melibatkan seluruh aspek dalam organisasi serta diluar organisasi. 

Meskipun tidak ada definisi mengenai kualitas yang diterima secara universal, 

namun dari beberapa definisi kualitas menurut para ahli di atas terdapat beberapa 

persamaan, yaitu dalam elemen-elemen sebagai berikut (M. N. Nasution, 2005:3): 

a. Kualitas mencakup usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. 

b. Kualitas mencakup produk, tenaga kerja, proses dan lingkungan. 
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c. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah (misalnya apa yang dianggap 

merupakan kualitas saat ini mungkin dianggap kurang berkualitas pada masa 

mendatang). 

Sifat khas mutu/ kualitas suatu produk yang andal harus multidimensi karena 

harus memberi kepuasan dan nilai manfaat yang besar bagi konsumen dengan melalui 

berbagai cara. Oleh karena itu, sebaiknya setiap produk harus mempunyai ukuran 

yang mudah dihitung (misalnya, berat, isi, luas) agar mudah dicari konsumen sesuai 

dengan kebutuhannya. Di samping itu harus ada ukuran yang bersifat kualitatif, 

seperti warna yang unik dan bentuk yang menarik. Jadi, terdapat spesifikasi barang 

untuk setiap produk, walaupun satu sama lain sangat bervariasi tingkat spesifikasinya.  

Secara umum, dimensi kualitas menurut Garvin sebagaimana ditulis oleh M. 

N. Nasution (2005: 4-5) dan Douglas C. Montgomery (2009:2) dalam bukunya, 

mengidentifikasikan delapan dimensi kualitas yang dapat digunakan untuk 

menganalisis karakteristik kualitas barang, yaitu sebagai berikut: 

1. Performa (performance) 

Berkaitan dengan aspek fungsional dari produk dan merupakan karakteristik 

utama yang dipertimbangkan pelanggan ketika ingin membeli suatu produk. 

2. Keistimewaan (features) 

Merupakan aspek kedua dari performansi yang menambah fungsi dasar, berkaitan 

dengan pilihan-pilihan dan pengembangannya. 

3. Keandalan (reliability)  

Berkaitan dengan kemungkinan suatu produk melaksanakan fungsinya secara 

berhasil dalam periode waktu tertentu di bawah kondisi tertentu. 

4. Konformasi (conformance) 

Berkaitan dengan tingkat kesesuaian produk terhadap spesifikasi yang telah 

ditetapkan sebelumnya berdasarkan keinginan pelanggan. 
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5. Daya tahan (durability) 

Merupakan ukuran masa pakai suatu produk. Karakteristik ini berkaitan dengan 

daya tahan dari produk itu. 

6. Kemampuan Pelayanan (serviceability)  

Merupakan karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, keramahan/ 

kesopanan, kompetensi, kemudahan serta akurasi dalam perbaikan. 

7.  Estetika (esthetics) 

Merupakan karakteristik yang bersifat subjektif sehingga berkaitan dengan 

pertimbangan pribadi dan refleksi dari preferensi atau pilihan individual. 

8.  Kualitas yang dipersepsikan (perceived quality) 

Bersifat subjektif, Berkaitan dengan perasaan pelanggan dalam mengkonsumsi 

produk tersebut. 

 

2.2.1 Pengendalian Kualitas 

Dengan semakin banyaknya perusahaan yang berkembang di Indonesia 

dewasa ini, maka bagi manajemen, kualitas produk menjadi lebih penting dari 

sebelumnya. 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. 

Dalam menjalankan aktivitas, pengendalian kualitas merupakan salah satu 

teknik yang perlu dilakukan mulai dari sebelum proses produksi berjalan, pada saat 

proses produksi, hingga proses produksi berakhir dengan menghasilkan produk akhir. 

Pengendalian kualitas dilakukan agar dapat menghasilkan produk berupa barang atau 

jasa yang sesuai dengan standar yang diinginkan dan direncanakan, serta 



16 

 

 

 

memperbaiki kualitas produk yang belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 

dan sedapat mungkin mempertahankan kualitas yang telah sesuai. 

Menurut Sofjan Assauri (2008:25), pengendalian dan pengawasan 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. 

Sedangkan menurut Vincent Gasperz (2005:480), pengendalian adalah: 

“Control can mean an evaluation to indicate needed corrective responses, the 

act guilding, or the state of process in which the variability is attribute to a 

constant system of chance couses.” 

 

Jadi pengendalian dapat di artikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk 

memantau aktivitas dan memastikan kinerja sebenarnya yang dilakukan telah sesuai 

dengan yang direncanakan. 

Selanjutnya pengertian pengendalian kualitas dalam arti menyeluruh adalah 

sebagai berikut : 

Pengertian pengendalian kualitas menurut Sofjan Assauri (2006:210) adalah:  

“Pengawasan mutu merupakan usaha untuk mempertahankan mutu/kualitas 

dari barang yang dihasilkan, agar sesuai dengan spesifikasi produk yang telah 

ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan pimpinan perusahaan.” 

 

Menurut Vincent Gasperz (2005:480), pengendalian kualitas adalah: 

“Quality control is the operational techniques and activities used to fulfill 

requirements for quality”. 

 

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pengendalian kualitas adalah suatu teknik dan aktivitas/ tindakan yang terencana yang 

dilakukan untuk mencapai, mempertahankan dan meingkatkan kualitas suatu produk 

dan jasa agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dapat memenuhi 

kepuasan konsumen. 
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2.2.1.1 Tujuan Pengendalian Kualitas 

Tujuan dari pengendalian kualitas menurut Sofjan Assauri (2006:210) 

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. 

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 yang ekonomis atau serendah mungkin. 

Pengendalian kualitas tidak dapat dilepaskan dari pengendalian produksi, 

karena pengendalian kualitas merupakan bagian dari pengendalian produksi. 

Pengendalian produksi baik secara kualitas maupun kuantitas merupakan kegiatan 

yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Hal ini disebabkan karena semua 

kegiatan produksi yang dilaksanakan akan dikendalikan, supaya barang dan jasa yang 

dihasilkan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dimana penyimpangan-

penyimpangan yang terjadi diusahakan serendah-rendahnya. Pengendalian kualitas 

juga menjamin barang atau jasa yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan seperti 

halnya pada pengendalian produksi. Dengan demikian antara pengendalian produksi 

dan pengendalian kualitas erat kaitannya dalam pembuatan barang. 

 

2.2.1.2 Faktor-faktor Pengendalian Kualitas 

Menurut Douglas C. Montgomery (2001:26) dan berdasarkan beberapa 

literatur lain menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengendalian 

kualitas yang dilakukan perusahaan adalah: 
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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 ditinjau dari 

segi kemampuan proses dan keinginan atau 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 

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 ini merupakan biaya yang terjadi untuk mencegah terjadinya kerusakan 

produk yang dihasilkan. 

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

Adalah 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. 
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c.  Biaya Kegagalan Internal (Internal Failure Cost) 

Merupakan biaya yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian dengan 

persyaratan dan terdeteksi sebelum barang atau jasa tersebut dikirim kepihak 

luar (pelanggan atau konsumen). 

d.  Biaya Kegagalan Eksternal (Eksternal Failure Cost) 

Merupakan biaya yang terjadi karena produk atau jasa tidak sesuai dengan 

persyaratan-persyaratan yang diketahui setelah produk tersebu dikirimkan 

kepada para pelanggan atau konsumen. 

 

2.2.1.3 Langkah-langkah Pengendalian Kualitas 

Pengendalian kualitas harus dilakukan melaului proses yang terus-menerus 

dan berkesinambungan. Proses pengendalian kualitas tersebut dapat dilakukan salah 

satunya dengan melalui penerapan PDCA (plan – do – check – action) yang 

diperkenalkan oleh Dr. W. Edwards Deming, seorang pakar kualitas ternama 

berkebangsaan Amerika Serikat, sehingga siklus ini disebut siklus deming (Deming 

Cycle/ Deming Wheel). Siklus PDCA umumnya digunakan untuk mengetes dan 

mengimplementasikan perubahan-perubahan untuk memperbaiki kinerja produk, 

proses atau suatu sistem di masa yang akan datang. 

1. Mengembangkan rencana (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. Melaksanakan rencana (Do) 

Rencana yang telah disusun diimplementasikan secara bertahap, mulai dari skala 

kecil dan pembagian tugas secara merata sesuai dengan kapasitas  dan kemampuan 

dari setiap personil. Selama dalam melaksanakan rencana harus dilakukan 

pengendalian, yaitu mengupayakan agar seluruh rencana dilaksanakan dengan 

sebaik mungkin agar sasaran dapat tercapai. 
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3. Memeriksa atau meneliti hasil yang dicapai (Check) 

Memeriksa atau meneliti merujuk pada penetapan apakah pelaksanaannya berada 

dalam jalur, sesuai dengan rencana dan memantau kemajuan perbaikan yang 

direncanakan. Membandingkan kualitas hasil produksi dengan standar yang telah 

ditetapkan, berdasarkan penelitian diperoleh data kegagalan dan kemudian ditelaah 

penyebab kegagalannya. 

4. Melakukan tindakan penyesuaian bila diperlukan (Action) 

Penyesuaian dilakukan bila dianggap perlu, yang didasarkan hasil analisis di atas. 

Penyesuaian berkaitan dengan standarisasi prosedur baru guna menghindari 

timbulnya kembali masalah yang sama atau menetapkan sasaran baru bagi 

perbaikan berikutnya. 

 

Untuk melaksanakan pengendalian kualitas, terlebih dahulu 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. 

2. Menentukan bagaimana cara mengukur setiap karakteistik. 

3. Menetapkan standar kualitas. 

4. Menetapkan program inspeksi. 

5. Mencari dan memperbaiki penyebab kualitas yang rendah. 

6. Terus-menerus melakukan perbaikan. 

 

2.2.1.4 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 bias  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 sangatlah 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 penyimpangan, harus segera dilakukan koreksi agar produk yang 

dihasilkan memenuhi standar yang direncanakan. 
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Sedangkan Sofjan Assauri (2006:210) 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 statistik untuk melihat apakah proses 

dimulai dengan baik atau tidak. Apabila mulainya salah, maka keterangan kesalahan 

ini dapat diteruskan kepada pelaksana semula untuk penyesuaian kembali. 

Pengawasan yang dilakukan hanya terhadap sebagian dari proses, mungkin 

tidak ada artinya bila tidak diikuti dengan pengawasan pada bagian lain. Pengawasan 

terhadap proses ini termasuk pengawasan atas bahan-bahan yang akan digunakan 

untuk proses. 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 atas produk akhir. 

 

2.2.2  Pengendalian Kualitas Statistik 

Pengendalian kualitas statistik dilakukan dengan menggunakan alat bantu 

statistik yang terdapat pada SPC (Statistical Process Control) dan SQC (Statistical 

Quality Control) merupakan teknik penyelesaian masalah yang digunakan untuk 

memonitor, mengendalikan, menganalisis, mengelola dan memperbaiki produk dan 

proses menggunakan metode-metode statistik. Pengendalian kualitas statistik 

(Statistical Quality Control/ SQC) sering disebut sebagai pengendalian proses 

statistik (Statistical Process Control/ SPC). 

Dr. W. Edwards Deming adalah salah seorang yang memperkenalkan teknik 

penyelesaian masalah dan pengendalian dengan metode statistik tersebut (yang 

dikembangkan pertama kali oleh Shewhart) agar perusahaan dapat membedakan 
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penyebab sistematis dan penyebab khusus dalam menangani kualitas. Ia berkeyakinan 

bahwa perbedaan atau variasi merupakan suatu fakta yang tidak dapat dihindari 

dalam kehidupan industri (M. N. Nasution 2005: 31). 

Filosofi pada konsep pengendalian kualitas proses statistik adalah output pada 

proses atau pelayanan dapat dikemukakan ke dalam pengendalian statistic melalui 

alat-alat manajemen dan tindakan perancangan. Sasaran pengendalian proses statistik 

adalah mengurangi penyimpangan karena penyebab khusus dalam proses dan dengan 

mencapai stabilitas dalam proses. Penyelesaian masalah dengan statistik mencakup 

dua hal, seperti melebihi batas pengendalian bila proses dalam kondisi terkendali atau 

tidak melebihi batas pengendalian bila proses diluar kendali. 

 

2.2.2.1 Pengertian Pengendalian Kualitas Statistik 

Pengendalian kualitas secara statistik dilakukan dengan menggunakan 

kombinasi alat bantu statistik yang terdapat pada SPC (Statistical Process Control) 

dan SQC (Statistical Quality Control). Ada pengertian dari keduanya yang 

dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut: 

 Menurut Heizer dan Render (2006:268) yang dimaksud dengan Statistical 

Process Control (SPC) adalah : 

“A process used to monitor standars, making measurements and taking 

corrective action as a product or service is being produced.” 

 

Artinya Sebuah proses yang digunakan untuk mengawasi standar, membuat 

pengukuran dan mengambil tindakan perbaikan selagi sebuah produk atau jasa 

sedang diproduksi. 

 Menurut Sofjan Assauri (2005:219) mengemukakan bahwa pengertian dari 

Statistical Quality Control (SQC) sebagai berikut : 

“Statistical Quality Control (SQC) adalah suatu sistem yang dikembangkan 

untuk menjaga standar yang uniform dari kualitas hasil produksi, pada tingkat 

biaya yang minimum dan menerapkan bantuan untuk mencapai efisiensi”. 
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 Sedangkan menurut Richard B. Chase, Nicholas J. Aquilano and F. Robert 

Jacobs. (2001:291), Statistical Quality Control diartikan sebagai berikut : 

”Statistical Quality Control is a number of different techniques designed to 

evaluate quality from a conformance view.” 

 

Artinya Pengendalian kualitas secara statistika adalah satu teknik berbeda 

yang didesain untuk mengevaluasi kualitas ditinjau dari sisi kesesuaian dengan 

spesifikasinya. 

 

2.2.2.2 Manfaat Pengendalian Kualitas Statistik 

 Menurut Sofjan Assauri (2005:223), manfaat/ keuntungan melakukan 

pengendalian kualitas secara statistik adalah : 

1. Pengawasan (control) 

Di mana penyelidikan yang diperlukan untuk dapat mentapkan statistical control 

mengharuskan bahwa syarat-syarat kualitas pada situasi itu dan kemampuan 

prosesnya telah dipelajari hingga mendetail. Hal ini akan menghilangkan beberapa 

titik kesulitan tertentu, baik dalam spesifikasi maupun dalam proses. 

2. Pengerjaan kembali barang-barang yang telah diapkir (scrap-rework) 

Dengan dijalankannya pengontrolan, maka dapat dicegah terjadinya penyimpangan-

penyimpangan dalam proses. Sebelum terjadi hal-hal yang serius dan akan diperoleh 

kesesuaian yang lebih baik antara kemampuan proses (process capability) dengan 

spesifikasi, sehingga banyaknya barang-barang yang diapkir (scrap) dapat dikurangi 

sekali. Dalam perusahaan pabrik sekarang ini, biaya-biaya bahan sering kali 

mencapai 3 sampai 4 kali biaya buruh, sehingga dengan perbaikan yang telah 

dilakukan dalam hal pemanfaatan bahan dapat memberikan penghematan yang 

menguntungk 

3. Biaya-biaya pemeriksaan  

Karena Statistical Quality Control dilakukan dengan jalan mengambil sampel-sampel 

dan mempergunakan sampling techniques, maka hanya sebagian saja dari hasil 
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produksi yang perlu untuk diperiksa. Akibatnya maka hal ini akan dapat menurunkan 

biaya-biaya pemeriksaan. 

 

2.2.2.3 Pembagian Pengendalian Kualitas Statistik 

Terdapat 2 (dua) jenis metode pengendalian kualitas secara statistika yang 

berbeda, yaitu: 

1. Acceptance Sampling 

Didefinisikan sebagai pengambilan satu sampel atau lebih secara acak dari 

suatu partai barang, memeriksa setiap barang di dalam sampel tersebut dan 

memutuskan berdasarkan hasil pemeriksaan itu, apakah menerima atau menolak 

keseluruhan partai. Jenis pemeriksaan ini dapat digunakan oleh pelanggan untuk 

menjamin bahwa pemasok memenuhi spesifikasi kualitas atau oleh produsen untuk 

menjamin bahwa standar kualitas dipenuhi sebelum pengiriman. Pengambilan sampel 

penerimaan lebih sering digunakan daripada pemeriksaan 100% karena biaya 

pemeriksaan jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya lolosnya barang yang tidak 

sesuai kepada pelanggan. 

2. Process Control 

Pengendalian proses menggunakan pemeriksaan produk atau jasa ketika 

barang tersebut masih sedang diproduksi (WIP/ Work In Process). Sampel berkala 

diambil dari output proses produksi. Apabila setelah pemeriksaan sampel terdapat 

alasan untuk mempercayai bahwa karakeristik kualitas proses telah berubah, maka 

proses itu akan diberhentikan dan dicari penyebabnya. Penyebab tersebut dapat 

berupa perubahan pada operator, mesin ataupun pada bahan. Apabila penyebab ini 

telah dikemukakan dan diperbaiki, maka proses itu dapat dimulai kembali. Dengan 

memantau proses produksi tersebut melalui pengambilan sampel secara acak, maka 

pengendalian yang konstan dapat dipertahankan. Pengendalian proses didsarkan atas 

dua asumsi penting, yaitu: 
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a. Variabilitas 

Mendasar untuk setiap proses produksi. Tidak peduli bagaimana sempurnanya 

rancangan proses, pasti terdapat variabilitas dalam karakteristik kualitas dari tiap unit. 

Variasi selama proses produksi tidak sepenuhnya dapat dihindari dan bahkan tidak 

pernah dapat dihilangkan sama sekali. Namun sebagian dari variasi tersebut dapat 

dicari penyebabnya serta diperbaiki. 

b. Proses 

Proses produksi tidak selalu berada dalam keadaan terkendali, karena 

lemahnya prosedur, operator yang tidak terlatih, pemeliharaan mesin yang tidak 

cocok dan sebagainya, maka variasi produksinya biasanya jauh lebih besar dari yang 

semestinya. 

 

2.2.3 Alat Bantu Dalam Pengendalian Kualitas 

Pengendalian kualitas secara statistik dengan menggunakan SPC (Statistical 

Process Control) dan SQC (Statistical Quality Control), mempunyai 7 (tujuh) alat 

statistik utama yang dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengendalikan 

kualitas sebagaimana disebutkan juga oleh Heizer dan Render dalam bukunya 

Manajemen Operasi (2006:263-268), antara lain yaitu; check sheet, histogram, 

control chart, diagram pareto, diagram sebab akibat, scatter diagram dan diagam 

proses. 
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Gambar 2.2 Alat bantu Pengendalian Kualitas 

 

Sumber: Jay Heizer and Barry Render, 2006 

 

2.2.3.1 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. 
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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. 

 

2.2.3.2 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 

menentukan 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. 

 

2.2.3.3 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 kita pelajari. Selain itu kita juga dapat melihat 

faktor-faktor yang lebih terperinci yang berpengaruh dan mempunyai akibat pada 

faktor utama tersebut yang dapat kita lihat dari panah-panah yang berbentuk tulang 

ikan pada diagram fishbone tersebut. Diagram sebab akibat ini 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. 
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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. 

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. 
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2.2.3.4 Diagram Pareto (Pareto Analysis) 

Diagram pareto pertama kali diperkenalkan oleh Alfredo Pareto dan 

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

grafik baris yang menggambarkan perbandingan masing-masing jenis data terhadap 

keseluruhan. Dengan memakai diagram Pareto, dapat terlihat masalah mana yang 

dominan sehingga dapat mengetahui prioritas penyelesaian masalah. Fungsi diagram 

pareto adalah untuk mengidentifikasi atau menyeleksi masalah utama untuk 

peningkatan kualitas dari yang paling besar ke yang paling kecil. Kegunaan diagram 

pareto adalah : 

1.   Menunjukkan masalah utama. 

2. Menyatakan keseluruhan perbandingan masing-masing persoalan terhadap 

keseluruhan 

3.  Menunjukkan tingkat perbaikan setelah tindakan perbaikan pada daerah yang 

terbatas. 

4. Menunjukkan perbandingan masing-masing persoalan sebelum dan setelah 

perbaikan. 

Diagram Pareto digunakan untuk mengidentifikasikan beberapa permasalahan 

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

Pencarian cacat terbesar 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. Apabila 

semua cacat dianalisis untuk dicari penyebabnya maka hal tersebut hanya akan 

menghabiskan waktu dan biaya dengan sia-sia. 
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2.2.3.5 Diagram Alir/ Diagram Proses (Process Flow Chart ) 

Diagram Alir secara grafis 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 langkah-langkah sebuah proses. 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. 

 

2.2.3.6 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 

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. 
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3. Mengembangkan pengelompokkan yang logis. 

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

 

2.2.3.7 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. 

Manfaat dari peta kendali adalah untuk: 

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. 
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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: 

2.2.3.7.1 Proses Terkendali 

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

alami dari nilai-nilai variasi yang diplot 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. 

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. 

 

2.2.3.7.2 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. Perlu diperhatikan, bahwa adanya 

kemungkinan titik-titik tersebut dapat menjadi penyebab terjadinya penyimpangan 

pada proses berikutnya. 

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. 
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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. 

Maka 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. Seperti: berat, ketebalan, 

panjang volume, diameter. Peta kendali variabel biasanya digunakan untuk 

pengendalian proses yang didominasi oleh mesin. 

Peta kendali variabel dibagi menjadi 2 : 

1) Peta kendali rata-rata ( x chart) 

Digunakan untuk mengetahui rata-rata pengukuran antar sub grup yang diperiksa. 

2) 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 baik atau buruk, berhasil atau gagal. 

Peta kendali atribut dibagi menjadi 4 : 

1) Peta kendali kerusakan (p chart) 

Digunakan untuk menganalisis banyaknya barang yang ditolak yang 

ditemukan dalam pemeriksaan atau sederetan pemeriksaan terhadap total barang 

yang diperiksa. 
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2) Peta kendali kerusakan per unit (np chart) 

Digunakan untuk menganalisis banyaknya butir yang ditolak per unit. 

3) Peta kendali ketidaksesuaian (c chart) 

Digunakan untuk menganalisis dengan cara menghitung jumlah produk yang 

mengalami ketidaksesuaian dengan cara spesifikasi. 

4) Peta kendali ketidaksesuaian per unit (u chart) 

Digunakan untuk menganalisa dengan cara menghitung jumlah produk 

yang mengalami ketidaksesuaian per unit. 

Peta kendali untuk jenis atribut ini memilik perbedaan dalam penggunaannya. 

Perbedaan tersebut adalah peta kendali p dan np digunakan untuk menganalisis 

produk yang mengalami kerusakan dan tidak dapat diperbaiki lagi, sedangkan peta 

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

ketidaksesuaian dan masih dapat diperbaiki. 
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2.2.4 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian Judul Variabel Alat Analisis Kesimpulan 

Bayu Prestianto, 

Sugiono dan 

Susilo Toto R. 

(2003) 

Analisis 

Pengendalian 

Kualitas Pada PT. 

Semarang 

Makmur. 

Semarang 

Penyimpangan 

dan kerusakan 

pada produk yang 

diproduksi oleh 

perusahaan 

Analisis Variance 

(Anova), SPC 

variable dan 

atribut serta cause 

and effect 

diagram 

Hasil penelitian 

Anova diperoleh 

informasi 

mengenai faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

penyimpangan. 

Hasil analisis SPC 

menghasilkan 

informasi 

mengenai 

kemampuan 

proses produksi 

perusahaan. Hasil 

analisis cause and 

effect diagram 

dapat diketahui 

sebab terjadinya 

penyimpangan 

dan alternative 

solusi untuk 

penyelesaian 

masalah. 

Juita Alisjahbana 

(2005) 

Evaluasi 

Pengendalian 

Kualitas Total 

Produk Pakaian 

Wanita Pada 

Perusahaan 

Konveksi 

Pengerjaan ulang 

terhadap salah 

satu produk 

perusahaan 

karena terjadi 

ketidaksesuaian 

dengan spesifikasi 

sehingga terjadi 

retur oleh 

pelanggan 

TQC (Total 

Quality Control) 

dengan 

QCC(Quality 

Control Circle 

Hasil penelitian 

menunjukan 

bahwa terjadinya 

pengerjaan ulang 

disebabkan oleh 

kesalahan-

kesalahan pada 

proses 

pembuatannya 

yaitu pada 

material, teknik 

pembuatan dari 

faktor pekerja 

La Hatani (2008) Manajemen 

Pengendalian 

Mutu Produksi 

Roti Melalui 

Pendekatan 

Statistical Quality 

Control (SQC) 

Terjadi 

penyimpangan 

standar mutu 

produk yang telah 

ditetapkan oleh 

perusahaan 

Statistical Quality 

Control (SQC) 

dengan metode 

diagram kendali p 

(P-Chart) 

Hasil analisis 

menunjukan 

bahwa tingkat 

standar yang 

diharapkan oleh 

perusahaan belum 

tercapai karena 

proporsi rata-rata 

produk yang 

rusak/cacat yang  
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    dijadikan sampel 

masih diluar batas 

tolenransi 

kerusakaan 

produk 

Hermawati dan 

Sunarto (2007) 

Analisis 

Pengendalian 

Mutu Produk PT. 

Meiwa Indonesia 

Plant II Depok 

Terjadinya 

penolakan 

beberapa produk 

oleh konsumen 

Mean-chart dan 

uji Z 

Hasil analisis 

diketahui bahwa 

produk 

perusahaan masih 

berada pada batas 

pengendalian 

mutu dan masih 

dibawah batas 

toleransi yang 

ditetapkan Hasil 

uji Z menunjukan 

tidak ada 

perbedaan antara 

prosentase klaim 

yang distandarkan 

oleh perusahaan 

Fajar Sidik N. dan 

Hotniar 

Siringoringo 

(2008) 

Analisis Cacat 

Produk Botol 

Milkuat 100ml 

Penyebab cacat 

produk 

Diagram 

tulangikan dan uji 

korelasi 

Hasil penelitian 

dapat diketahui 

jenis cacat dan 

penyebabnya. 

Dari uji korelasi 

menunjukan ada 

hubungan yang 

sangat signifikan 

antara 

penggunaan 

material bekas 

dengan jumlah 

cacat yang terjadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


