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 BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Manajemen  

 Ada beberapa pengertian manajemen yang dikemukakan oleh para ahli 

sebagai berikut :  

 Pengertian manajemen menurut Pamela S. Lewis, stephen H. Googman, 

dan Patricia M. Fondt (2004;5), yaitu :  

“Management is the procces of administering and coordinating resource 

effectively and effeciency in a effort to achieve the goals of 

organization.” 

Penulis mengartikan: Manajemen merupakan suatu proses kegiatan yang 

dilakukan oleh suatu perusahaan dalam mengatur sumber daya yang 

dimilikinya agar dapat dikelola secara efektif dan efesien untuk mencapai 

tujuan perusahaan tersebut. 

 Pengertian manajemen menurut Sofjan Assauri (2004;12), yaitu: 

“Manajemen adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk 

mencapai tujuan dengan menggunakan atau mengkoordinasikan 

kegiatan-kegiatan orang lain.” 

 Pengertian manajemen menurut George R. Terry (2003;9), didefinisikan 

sebagai berikut: 

“Manajemen merupakan sebuah kegiatan pelaksanaanya disebut 

manajer. Manajemen mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan, 

dilakukan oleh individu-individu yang menyumbangkan upayanya 

yang terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan  

sebelumnya.” 

 Pengertian manajemen oleh Malayu S. P. Hasibuan (2003;2): 

“Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan 

sumber daya manusia dan ilmu sumber-sumber lainnya secara efektif 

dan efesien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.” 

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan yang 

dimaksud dengan manajemen adalah suatu ilmu, seni, kegiatan atau usaha 
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dalam mengatur proses pemanfaatan segala sumber daya yang ada secara 

efektif dan mengkoordinasikannya dengan kegiatan kegiatan yang lain 

agar dapat mencapai tujuan organisasi secara efesien. 

2.2 Manajemen Operasi dan Produksi 

2.2.1 Pengertian Manajemen Operasi 

 Menurut Jay Heizer dan Barry Render (2009;4), yang dimaksud dengan 

manajemen operasional adalah : 

”Serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang 

dan jasa dengan mengubah input menjadi output.” 

 Menurut William J. Stevenson (2009:4), manajemen operasional adalah : 

“Sistem Manajemen atau serangkaian proses dalam pembuatan 

produk atau penyediaan jasa.” 

 Menurut James Evans dan David Collier (2007:5), manajemen 

operasional adalah : 

“Ilmu dan seni untuk memastikan bahwa barang dan jasa diciptakan 

dan berhasil dikirim ke pelanggan” 

Jadi dapat disimpulkan dari beberapa penjelasan dari para ahli 

diatas, Manajemen Operasional adalah ilmu yang mempelajari serangkaian 

proses pengubahan input menjadi output yang bernilai untuk memenuhi 

kebutuhan konsumen. 

2.2.2 Pengertian Produksi 

Adapun kegiatan produksi merupakan yang paling penting dalam sebuah 

organisasi industri. Produksi memiliki beberapa definisi yang dikemukakan oleh 

beberapa ahli sebagai berikut: 

 Menurut Sofjan Assauri (2004;11): 

“Produksi adalah kegiatan yang mentransformasikan masukan 

(input) menjadi keluaran (Output), tercakup semua aktifitas atau 

kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa, serta kegiatan-

kegiatan lain yang mendukung atau menunjang usaha untuk 

menghasilkan produk tersebut.” 

 Menurut  Vincent Gaspersz (2004;13): 
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“Produksi merupakan fungsi pokok dalam setiap organisasi, yang 

mencakup aktivitas yang bertanggung jawab untuk menciptakan nilai 

tambah produk yang merupakan output dari setiap organisasi 

industri itu.” 

 Dari definisi yang dikemukakan oleh Vincent Gaspersz dan 

Sofjan Assauri di atas, maka dapat disimpulkan produksi adalah adalah 

kegiatan yang mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran 

(Output), tercakup semua aktifitas atau kegiatan yang menghasilkan 

barang atau jasa untuk menciptakan nilai tambah produk. 

 Sistem produksi memiliki beberapa karateristik berikut  : 

1. Mempunyai komponen-komponen atau elemen-elemen yang saling 

berkaitan satu sama lain dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Hal 

ini berkaitan dengan komponen struktural yang membangun sistem 

produksi itu. 

2. Mempunyai tujuan yang mendasari keberadanya, yaitu menghasilkan 

produk (barang/jasa) berkualitas yang dapat dijual dengan harga 

kompetitif di pasar.  

3. Mempunyai aktivitas berupa proses transformasi nilai tambah input  

dan  output  secara efektif dan efesien. 

4. Mempunyai mekanisme yang mengendalikan pengoperasiannya, 

berupa optimaliisasi pengalokasian sumber-sumber daya. 

 Adapun fungsi produksi menurut Sofjan Assauri (2004;23) terdiri 

dari 4  hal utama, yaitu:  

a. proses pengolahan, merupakan metode atau teknik yang digunakan untuk 

pengolahan masukan (input) 

b. jasa-jasa penunjang, merupakan sarana yang berupa pengorganisasian 

yang perlu untuk penetapan teknik dan metode yang akan dijalankan, 

sehingga proses pengolahan dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien  
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c. perencanaan, merupakan penetapan keterkaitan dan pengorganisasian dari 

kegiatan produksi dan operasi yang akan dilakukan dalam satu dasar 

waktu atau periode tertentu.  

d. Pengendalian atau pengawasan, merupakan fungsi untuk menjamin 

terlaksananya kegiatan sesuai dengan yang direncanakan, sehingga 

maksud dan tujuan untuk penggunaaan dan pengolahan masukan (input) 

pada kenyataannya dapat dilaksanakan.  

Kegiatan atau usaha tersebut dilakukan seoptimal mungkin untuk 

mengelola sumber daya dalam mengubah input menjadi output yang 

mempunyai nilai tambah untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, 

agar output barang atau jasa yang dihasilkan tersebut mempunyai kualitas 

yang mampu bersaing dengan baik, oleh karena itu perlu dilaksanakan 

kegiatan pengendalian kualitas. 

2.3  Pengendalian kualitas  

2.3.1  Pengertian Pengendalian  

 Beberapa definisi pengendalian yang dikemukakan oleh para ahli, 

diantaranya adalah: 

 Menurut Sofjan Assauri (2004;25), pengendalian dan pengawasan 

merupakan: 

“Kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar kegiatan produksi 

dan operasi yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang direncankan, 

apabila terjadi penyimpangan, maka penyimpangan tersebut dapat 

dikoreksi sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai.” 

 Menurut  Stephen P. Robbins (2003;5), definisi pengendalian adalah: 

“Control can be defined as the procces of monitoring activities to ensure 

they are being accomplished as planned and correcting any significant 

deviations.” 

Penulis mengartikan: pengendalian dapat didefinisikan sebagai proses 

pemantauan aktvitas untuk memastikan bahwa proses tersebut dapat 

diselesaikan sesuai dengan yang telah direncanakan dan memperbaiki 

perbedaan yang signifikan.  
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Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat diambil suatu simpulan bahwa 

pengendalian adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau aktivitas 

dan memastikan kinerja yang dilakukan telah sesuai dengan yang 

direncanakan.  

2.3.2 Pengertian Kualitas  

 Beberapa definisi kualitas yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya 

adalah: 

 Menurut Jay Heizer dan Barry Render (2009;301), sebagaimana 

dijelaskan oleh American Society for Quality definisi kualitas 

(quality)adalah :  

“Keseluruhan fitur dan karakteristik produk dan jasa yang mampu 

memuaskan kebutuhan yang tampak atau samar.” 

 Menurut Eddy Herjanto, manajemen operasi edisi ketiga, 2006 :  

”Pengertian kualitas sedapat mungkin mencerminkan visi organisasi, 

misi dan nilai-nilai yang dianut perusahaan” 

 Menurut Suyadi Prawirosentono (2007;5) adalah sebagai berikut : 

“Kualitas adalah keadaan fisik, fungsi, dan sifat suatu produk 

bersangkutan yang dapat memenuhi selera dan kebutuhan konsumen 

dengan memuaskan senilai uang yang telah dikeluarkan.” 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kualitas ataupun mutu adalah 

kesesuaian produk yang dapat memenuhi standar bagi setiap perusahan 

ataupun dapat memenuhi kepuasan bagi para konsumen senilai uang yang 

telah dikeluarkan. 

Adapun elemen-elemen kualitas menurut M. N Nasution (2005;3) 

yang dapat didefinisikan sebagai berikut : 

a. Kualitas mencakup usaha memenuhi atau melebih 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 yang mendatang). 

2.3.3 Dimensi Kualitas  

 Menurut M.N Nasution (2005;4) mengidentifikasikan delapan dimensi 

yang dapat digunakan untuk menganalisis karakteristik kualitas barang, yaitu 

sebagi berikut : 

1. Performa (Performance) 

Berkaitan dengan aspek fungsional dari produk dan merupakan 

karakteristik utama yang di pertimbangkan pelanggan ketika ingin 

membeli suatu produk. 

2. Keistimewaan (features) 

Merupakan aspek kedua dari performansi yang menambah fungsi dasar, 

berkaitan dengan pilihan-pilihan dan perkembangannya. 

3. Keandalan (reliability) 

Berkaitan dengan kemungkinan suatu produk melaksanakan fungsinya 

secara berhasil dalam periode waktu tertentu dibawah kondisi tertentu. 

4. Konformasi (conformance) 

Berkaitan dengan tingkat kesesuian produk terhadap spesifikasi yang telah 

ditetapkan sebelumnya berdasarkan keinginan pelanggan. 

5. Daya Tahan (durability) 

Merupakan ukuran masa pakai suatu produk. Karakteristik ini berkaitan 

dengan daya tahan dari produk tersebut. 

6. Kemampuan Pelayanan (service ability) 

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 di persepsikan (perceived quality) 



20 
 

Bersifat subjektif, berkaitan dengan perasaan pelanggan dalam 

mengkonsumsi produk tersebut. 

2.3.4 Biaya Kualitas 

 Biaya kualitas perlu dilakukan oleh perusahaan mengingat pentingnya 

dalam mengurangi biaya yang berlebih yang tidak diharapkan. Biaya kualitas 

menurut Heizer & Render (2009;303) adalah : “Biaya akibat melakukan hal 

yang salah, yaitu harga yang harus dibayar karena tidak sesuai dengan 

standar.” 

 Biaya Kualitas (cost of quality) dibagi atas empat katagori utama 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Biaya Pencegahan (Preventive Cost) 

Biaya yang terkait dengan mengurangi kemungkinan komponen atau jasa 

mengalami kerusakan (contoh: pelatihan, program peningkatan kualitas). 

2. Biaya Penaksiran (Detection Apprasial) 

Biaya ini merupakan biaya yang dikaitan dengan proses eveluasi produk, 

proses, komponen dan jasa (contoh: biaya pengujian, laboratorium dan 

pemeriksaan). 

3. Biaya Kegagalan Internal ( Internal Failure) 

Biaya yang diakibatkan oleh proses produksi komponen atau jasa yang 

rusak sebelum diantarkan ke pelanggan (contoh: rework, scrap, dan waktu 

tunggu akibat mesin rusak). Pengukuran biaya kegagalan internal 

dilakukan dengan menghitung kerusakan produk sebelum meninggalkan 

pabrik. 

4. Biaya Eksternal (External Failure) 

Biaya yang terjadi setelah pengiriman barang atau jasa yang cacat (contoh: 

rework, barang dikembalikan, kewajiban, kehilangan kepercayaan). Biaya 

ini merupakan biaya yang paling membahayakan, karena dapat 

menyebabkan reputasi yang buruk, kehilangan pelanggan dan menurunnya 

pangsa pasar.  

2.3.5 Faktor-Faktor yang mempengaruhi kualitas 

 Dalam penerapan pengendalian kualitas perlu juga diketahui mengenai 

beberapa faktor yang sangat mempengaruhi kualitas dari suatu barang atau jasa. 
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Faktor-faktor tersebut dapat berhubungan dengan sesuai atau tidaknya suatu 

produk barang atau jasa tersebut dengan tujuannya. 

 Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas produk atau jasa 

menurut Basterflied (2009;180), antara lain: 

 Material/ bahan baku 

Kualitas bahan baku akan sangat mempengaruhi kualitas dari suatu 

barang atau jasa. Jadi dalam usaha menghasilkan barang atau jasa yang 

berkualitas maka bahan baku yang tersedia haruslah berkualitas juga. 

 Machine/ Mesin 

Pengendalian, penggunaan, dan perawatan mesin haruslah dilakukan 

dengan baik agar proses produksi dapat berjalan dengan lancar sehingga 

mencapai hasil yang diharapkan.  

 Man/ Tenaga kerja 

Faktor tenaga kerja sangat berperan penting dalam menentukan kualitas 

dari tahap perencanaan produk tersebut sampai ke tangan konsumen. 

 Method/ Metode  

Metode kerja yang digunakan suatu organisasi akan sangat mempengaruhi 

kualitas dari hasil produksi barang atau jasa. Metode kerja haruslah baik 

dari perencanaan sampai pelaksanaannya. 

 

 Environment/ lingkungan 

Lingkungan produksi haruslah dapat mendukung jalannya proses 

produksi, sehingga proses produksi dapat berjalan dengan lancar dan 

menghasilkan produk yang sesuai dengan harapan. 

2.3.6  Pengertian Pengendalian Kualitas  

 Setelah kita mengetahui pengertian pengendalian dan pengertian kualitas, 

maka ditemukan pengertian pengendalian kualitas. Berikut ini adalah definisi 

yangdiberikan oleh Sofjan Assauri (2002;210) mengenai pengendalian kualitas: 

“Pengawasan mutu merupakan usaha untuk mempertahankan mutu atau 

kualitas dari barang yang dihasilkan, agar sesuai dengan spesifikasi produk 

yang telah ditetapkan berdasarkan kebijakan pimpinan perusahaan.” 
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Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulam bahwa 

pengendalian kualitas adalah suatu teknik dan aktivitas untuk mencapai dan 

mempertahankan suatu produk dan jasa agar sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan dan dapat memenuhi kepuasan konsumen. 

2.3.7 Tujuan Pengendalian Kualitas 

 Menurut Sofjan Assauri (2004;210), tujuan dari pengendalian kualitas 

adalah:  

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

ditetapkan. 

2. Mengusahakan agar biaya desain dari produk dan proses dengan 

menggunakan mutu produksi tertentu dapat menjadi sekecil mungkin. 

3. Mengusahakan agar biaya produksi dapat menjadi serendah mungkin. 

Jadi, 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. 

2.3.8 Faktor-faktor yang mempengaruhi pengendalian kualitas  

 Menurut Douglas C. Montgomery (2001;26), faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi pengendalian perusahaan: 

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 baru 

Hasil produksi yang ingin dicapai harus sesuai dengan spesifikasi yang 

berlaku. Spesifikasi ditinjau dari segi kemampuan proses dan keinginan 

atau kebutuhan konsumen. Dalam hal ini haruslah dapat dipastikan 

terlebih dahulu apakah spesifikasi tersebut dapat berlaku dari kedua segi 

yang telah disebutkan di atas sebelum pegendalian kualitaspada proses 

dapat dimulai. 

3. Tingkat ketidaksesuaian yang dapat diterima 
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Tujuan dilakukannya pengendalian suatu proses adalah mengurangi 

produk yang berada di bawah standar minimal. Tingkat pengendalian yang 

diberlakukan tergantung pada banyak produk yang berada di bawah 

standar yang dapat diterima. 

4. Biaya kualitas  

Biaya kualitas sangat mempengaruhi tingkat pengendalian kualitas dalam 

menghasilkan produk. Apabila ingin menghasilkan produk yang 

berkualitas tinggi guna memuaskan kebutuhan konsumen, maka 

dibutuhkan biaya kualitas yang relatif besar.  

2.3.9  Langkah-langkah Pengendalian Kualitas  

 Untuk melaksanakan pengendalian kualitas, terdapat beberapa langkah 

atau tahapan yang harus dilakukan. Menurut Roger G. Schroeder (2000;135), 

untuk mengimplementasikan perencanaan, pengendalian, dan pengembangan 

kualitas melalui siklus kualitas diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:  

1. Menentukan karakteristik kualitas  

2. Memutuskan bagaimana cara mengukur setiap karakteristik 

3. Menetapkan standar kualitas  

4. Menentukan tes yang tepat untuk tiap-tiap standar  

5. Mencari dan memperbaiki kasus produk berkualitas rendah 

6. Terus-menerus melakukan perbaikan 

Pada dasarnya, keenam langkah diatas adalah langkah-langkah pengendalian 

kualitas secara umum, namun penerapannya tergantung dari metode pengendalian 

kualitas yang perusahaan gunakan. Beberapa metode pengendalian kualitas adalah 

: 

 Quality Function Deployment (QFD) : dalam metode ini, proses yang 

terjadi adalah menerjemahkan keinginan dan kebutuhan konsumen ke 

dalam respon teknis, sehingga keinginan konsumen tersebut dapat 

diintegrasikan dalam proses perancangan produk selanjutnya. Tujuan dari 

penggunaan metode ini adalah dihasilkannya produk yang mengandung 

persyaratan teknis dan karakteristik kualitas sebagaimana diterapkan oleh 

konsumen. 
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 Design of Experiment (DOE) : metode ini menggunakan eksperimen 

parsial penuh dan eksperimen faktorial parsial untuk mengetahui efek dari 

beberapa parameter yang berjalan bersama-sama. 

 Statistical Process Control : merupakan seperangkat tools yang dapat 

digunakan untuk pengamatan, pengendalian, dan pengujian pada tiap tahap 

proses produksi agar tidak terjadi variasi/penyimpangan yang cukup besar. 

 Lean : Suatu pendekatan sistemik dan sistematik untuk mengidentifikasi 

dan menghilangkan pemborosan (waste) atau aktivitas-aktivitas yang tidak 

bernilai tambah (non-value-adding activities) melalui peningkatan terus-

menerus secara radikal (radical continues improvement). 

 Six sigma : Konsep statistik untuk mengukur sebuah proses dimana tingkat 

kegagalannya sebesar 3,4 kali kemungkinan dari 1 juta kegiatan yang 

sama.  

Beberapa metode yang telah dijelaskan diatas, lean six sigmalah yang akan 

digunakan pada penelitian ini. 

 

2.4 Konsep dasar Lean  

2.4.1 Pengertian Lean 

 Menurut Gaspersz (2011;1) Lean adalah suatu upaya terus menerus untuk 

menghilangkan pemborosan (waste) dan meningkatkan nilai tambah (value 

added) produk (barang dan jasa) agar memberikan nilai kepada pelanggan 

(customer value). Tujuan Lean adalah meningkatkan terus menerus customer 

value melalui peningkatan terus menerus rasio antara nilai tambah terhadap waste 

atau dikenal dengan the value-to-waste ratio. 

 Menurut Pusporini dan Andesta: Integrasi Model Lean Sigma 

(2009;92)  definisi lean adalah sebagai berikut :  

” Lean adalah suatu upaya terus-menerus untuk menghilangkan pemborosan 

(waste) dan meningkatkan nilai tambah (value added) produk (barang dan/atau 

jasa) agar memberikan nilai kepada pelanggan (customer value).” 

 Menurut Muchtiar, Noviyarsi : Implementasi Metode 5s Lean Six Siga 

Pada Proses Pembuatan Mur Baut Versing (Studi Kasus di CV. Desra 

Teknik Padang) (2007;64) lean adalah:  
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” Process lebih menitik beratkan pada kecepatan proses.” 

Dalam jurnal ini juga menjelaskan beberapa tools dari lean, antara lain : 

Production System adalah Value Stream (Bell,2006). Metrik yang digunakan 

dalam metode Lean Production System adalah sebagai berikut : 

 Efesiensi dari siklus proses (Process Cycles Effeciency) 

Efesiensi dari siklus proses adalah suatu metrik atau ukuran untuk melihat 

sejauh mana efesiensi dari proses terhadap waktu siklus proses secara 

keseluruhan. 

Efesiensi dari siklus proses =  

 Kecepatan Proses (velocity Process) 

Kecepatan proses adalah seberapa tahapan yang ada didalam proses dapat 

dilakukan dalam setiap satuan waktu. 

Process Lead Time =  

 

Kecepatan Proses =  

Berdasarkan pengertian diatas Lean dapat didefiniskan sebagai sutau 

pendekatan sistemik dan sistematik untuk mengidentifikasi dan menghilangkan 

pemborosan (waste) atau aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai tambah (non value 

adding activities) melalui peningkatan terus-menerus secara radikal (radical 

continues improvement) dengan cara mengalirkan produk (material, work, 

inprocess, output) dan informasi menggunakan sistem tarik (pull system) dari 

customer internal maupun eksternal untuk mengejar keunggulan dan 

kesempurnaan. Untuk dapat mengidentifikasi pemborosan atau aktivitas-aktivitas 

non value added, perlu diketahui jenis-jenis pemborosan (waste). 

2.4.2 Jenis Jenis Pemborosan (waste) 

 Waste dapat didefinisikan sebagai alat aktivitas kerja yang tidak 

memberikan nilai tambah dalam proses transformasi input menjadi output 

sepanjang value stream. Waste yang hendak dihilangkan tersebut pada perspektif 

lean, terbagi menjadi dua katagori utama, yaitu type one waste dan type two 

waste, Gaspersz (2011;7). 
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 Type one waste adalah aktivitas kerja yang tidak menciptakan nilai tambah 

dalam proses transformasi input menjadi output sepanjang value stream, namun 

aktivitas tersebut pada saat sekarang tidak dapat dihilangkan karena beberapa 

alasan. Misalnya, pengawasan terhadap aktivitas orang, merupakan aktivitas yang 

tidak bernilai tambah berdasarkan perspektif lean, namun hal tersebut masih 

dibutuhan karena orang tersebut baru direkrut untuk pekerjaan tersebut. 

 Dalam jangka panjang, aktivitas type one waste harus dihilangkan atau 

minimal dikurangi. Type one waste ini sering disebut sebagai incidental activity 

atau incidental work yang termasuk aktivitas yang tidak bernilai tambah (non 

velue adding work or activity). 

 Jenis waste yang selanjutnya adalah type two waste, merupakan aktivitas 

yang tidak menciptakan nilai tambah dan dapat dihilangkan dengan segera. 

Misalnya, menghasilkan cacat produk (defect) atau melakukan kesalahan (error). 

Type two waste ini sering di sebut sebagai waste  saja, karena merupakan 

pemborosan dan harus diidentifikasikan dan dihilangkan dengan segera. Dari 

pembagian diatas, harus diketahui sebab-sebab pemborosan (waste) tersebut agar 

dapat diambil tindakan yang tepat untuk mengatasinya. 

2.4.3 Penyebab Pemborosan (Waste) 

 Disebutkan oleh Gaspersz (2011;9) sebagaimana diketahui dari dua tipe 

pemborosan (waste) diatas, kita fokuskan pada pemborosan yang kedua atau type 

two waste  yang lebih dikenal sebagai waste  saja, dimana pemborosan jenis ini 

harus ditemukan penyebabnya (root cause) dan dihilangkan segera. Dari jenis 

waste  yang kedua ini, secara umum kita mengenal waste menjadi tujuh bagian 

plus satu, hal tersebut antara lain: 

 

a. Waste 1 : Over Production 

Over Production secara ringkas dapat diartikan sebagai produksi 

berlebihan yang tidak sesuai dengan upstream process atau customer. 

b. Waste 2 : Transportation 

Memindahkan material atau orang dalam jarak sangat jauh dari suatu 

proses ke proses berikutnya, yang menyebabkan waktu penanganan 

material bertambah. 
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c. Waste 3 : Unecessary Inventories  

Pada dasarnya inventories menyembunyikan masalah dalam menimbulkan 

aktivitas penanganan tambahan yang seharusnya tidak diperlukan. 

Inventories juga mengakibatkan extra paperwork, extraspace dan extra 

cost. 

d. Waste 4 : Inappropriate Processes 

Mencakup proses-proses tambahan atau nilai aktvitas kerja yang tidak 

perlu atau tidak efesien. 

e. Waste 5 : Dellays/waiting time 

Keterlambatan dari orang-orang yang sedang menunggu (idle waiting) 

mesin, peralatan, bahan baku, supplies, perawatan/pemeliharaan, dll. 

f. Waste 6 : Excess Motion  

Setiap pergerakan dari orang atau mesin yang tidak menambah nilai 

kepada barang dan jasa yang akan diberikan kepada pelanggan, tetapi 

hanya menambah biaya dan waktu. 

g. Waste 7 : Defects  

Defect tersebut mengacu pada defective products and informations. 

Defective product yang disebabkan oleh perpindahan barang dari suatu 

tempat ke tempat lain dengan disertai defective information, awalnya 

menyebabkan rework dan inventory, selanjutnya akan menyebabkan 

tambahan dan varian waste yang lebih beragam. 

h. Waste 7+1 : underutilization of Employess Mind and Ideas 

terkadang, suatu organisasi jarang me-utilize secara maksimal. Pikiran dari 

ide karyawannya untuk terlibat dalam manufacturing processes, 

information processing dan product design. Seharusnya pemanfaatan 

know-how karyawannya dalam melaksanakan proses kerja perlu 

diakomodir, karena karyawanlah yang berhadapan langsung dengan proses 

dari suatu pekerjaan yang dilakukannya. 

2.5 Six Sigma 

2.5.1 Pengertian Six sigma  

 Menurut Russel dan Taylor dalam bukunya Quality and Competitiveness 

in a global Enviroment (2006), definisi Six Sigma adalah sebagai berikut:  
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”Six Sigma is a process for developing and delivering near perfect products and 

service.” 

Penulis mengartikan: Six sigma adalah sebuah proses untuk mengembangkan dan 

mengantarkan produk-produk dan jasa-jasa yang mendekati sempurna. Dengan 

ide utamanya jika jumlah cacat dapat diukur, maka cacat secara sistematis dapat 

diketahui bagaimana cara mengeliminasi. Sehingga diperoleh hasil yang 

mendekati zero defect.  

 Sedangkan Gasperz (2011) dalam bukunya Pedoman Implementasi 

program Six Sigma menyatakan bahwa Six Sigma mempunyai dua arti penting, 

yaitu:  

1. Six Sigma sebagai filosofi manajemen  

Six Sigma merupakan kegiatan yang dilakukan oleh semua anggota 

perusahaan, menjadi budaya dan sesuai dengan visi dan misi perusahaan 

dengan tujuan untuk meningkatkan efesiensi proses bisnis dan memuaskan 

proses bisnis dan memuaskan pelanggan, sehingga dapat meningkatkan nilai 

perusahaan.  

Strategi penerapan six sigma yang diciptakan oleh Dr. Mikel Harry dan 

Richard Schroeder disebut sebagai The Six Sigma Breakthrough Strategy. 

Strategi ini merupakan metode sistematis yang menggunakan pengumpulan 

data dan analisis statistik untuk menetukan sumber-sumber variasi dan cara-

cara untuk menghilangkannya (Peter S. Pande, Robert P. Neuman, Roland 

R. Cavanagh : 2003) 

Proyek six sigma mempunyai pengaruh besar terhadap kepuasan 

konsumen dan pengaruh yang signifikan pada bottom-line. Proyek 

didefinisikan secara jelas dalam hal expected key deliverables, yaitu DPMO 

level atau sigma quality levels, RYT, Quality Cost, dsb. Dalam pendekatan 

keseluruhan, masalah nyata diterjemahkan dalam bentuk data statistik. Hal ini 

dilakukan dengan pemetaan proses, yaitu mendefinisikan variabel-variabel 

kunci input proses (key process input variables KPIV or ‘x’s)  dan variabel-

variabel kunci output proses (key process output variables KPOV or ‘y’s). 

Kekuatan statistical tools digunakan untuk menentukan stastistical solutions. 
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Berbagai upaya peningkatan menuju target six sigma dapat dilakukan 

menggunakan dua metodologi, yaitu (1) six sigma (Define, Measure, Analyze, 

Improvement, Control), dimana tahapannya merupakan tahapan yang berulang 

atau membentuk siklus peningkatan kualitas dengan six sigma, dan (2) Design 

For Six Sigma (Define, Measure, Analyze, Design, Verivy). 

DMAIC digunakan untuk meningkatkan proses bisnis yang telah ada, 

sedangkan DMADV digunakan untuk menciptakan desain proses baru dan 

atau design produk baru dalam cara sedemikian rupa agar menghasilkan zero 

defect (Gaspersz : 2011). 

2. Six Sigma sebagai sistem pengukuran  

Six sigma dalam statistik dikenal sebagai standar deviasi yang menyatakan 

nilai simpangan terhadap nilai tengah. Suatu proses dikatakan baik apabila 

berjalan pada suatu rentang yang disepakati. Rentang tersebut memiliki batas, 

batas atas atau USL (Upper Spesification Limit) dan batas bawah atau LSL 

(Lower Spesification Limit) proses yang terjadi diluar rentang disebut cacat 

(defect). Proses six sigma adalah proses yang hanya menghasilkan 3,4 DPMO 

(defect per million opportunity)(Peter S. Pande, Robert P. Neuman, Roland R. 

Cavanagh : 2000). 

 

Gambar 2.1 Six Sigma dalam Kurva distribusi Normal 
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Six sigma sesuai dengan arti sigma, yaitu distribusi atau penyebaran (variasi) 

dari rata-rata (mean) suatu proses atau prosedur. Six sigma diterapkan untuk 

memperkecil variasi (sigma). 

Six sigma dikenal sebagai sistem pengukuran menggunakan defect per million 

opportunities (DPMO) sebagai satuan pengukuran. DPMO merupakan ukuran yang 

baik bagi kualitas produk ataupun proses, sebab berkorelasi langsung dengan cacat, 

biaya, dan waktu yang terbuang. Dengan menggunakan tabel konversi ppm dan sigma 

pada lampiran, akan dapat diketahui tingkat sigma. Cara menentukan DPMO adalah 

sebagai berikut: 

 

Defect per Unit :  

 

DPU =  

 

Defect per Opportunities :  

 

DPO =  

 

Defect per Million Opportunities:  

DPMO =  DPO x 10
6 

 

Selain menggunakan lampiran sebagai acuan mencari tingkat sigma, maka 

korelasi antara DPMO dengan tingkat sigma dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 Hubungan Antara Sigma dengan DPMO 

Yield 

(Probabilitas tanpa cacat) 

DPMO 

(defect per million 

opportunity) 

 

Sigma 

30,9% 690.000 1 

69,2% 308.000 2 

93,3% 66.800 3 

99,4% 6.120 4 

99,98% 320 5 

99,9997% 3,4 6 

Sumber : Gaspersz (2011) 

 

2.5.2 Istilah-istilah dalam Six Sigma  

Beberapa istilah yang sering digunakan dalam konsep six sigma: 

1. Critical-to-Quality (CTQ). Atribut-atribut yang sangat penting 

untuk diperhatikan karena berkaitan langsung dengan kebutuhan 

dan kepuasan pelanggan. Merupakan elemen dari suatu produk, 

proses, atau praktek-praktek yang berdampak langsung pada 

kepuasan pelanggan. 

2. Defect. Kegagalan untuk memberikan apa yang diinginkan oleh 

pelanggan. 

3. Defect per Opportunity (DPO). Ukuran kegagalan yang dihitung 

dalam program peningkatan kualitas six sigma, yaitu menunjukan 

banyaknya cacat atau kegagalan persatu kesempatan dihitung 

dengan formula : DPO = banyaknya cacat atau kegagalan yang 

ditemukan dibagi dengan hasil perkalian antara banyaknya unit 

yang diperiksa dengan banyaknya CTQ potensial yang 

menyebabkan cacat atau kegagalan itu. 

4. Defect per million opportunity (DPMO). Ukuran kegagalan yang 

dihitung dalam program peningkatan kualitas six sigma, yang 
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menunjukan banyaknya cacat atau kegagalan persejuta 

kesempatan. 

5. Process Capability. Kemampuan proses untuk memproduksi atau 

menghasilkan output sesuai dengan ekspektasi dan kebutuhan 

pelanggan. Process Capability merupakan suatu ukuran kinerja 

kritis yang menunjukan proses mampu menghasilkan sesuai 

dengan spesifikasi produk yang ditetapkan oleh manajemen 

berdasarkan kebutuhan dan ekspektasi pelanggan. 

6. Variation. Merupakan hal-hal yang pelanggan lihat dan rasakan 

dalam proses transaksi antara pemasok dan pelanggan itu. Semakin 

kecil variasi semakin akan disukai karena menunjukan konsistensi 

dalam kualitas. Variasi mengukur suatu perubahan dalam proses 

atau praktek-praktek bisnis yang mungkin mempengaruhi hasil 

bisnis yang diharapkan. 

7. Tabel Operation. Jaminan konsistensi, proses-proses yang dapat 

diperkirakan dan dikendalikan guna meningkatkan apa yang 

pelanggan lihat dan apa yang pelanggan rasakan. Meningkatkan 

ekspektasi kebutuhan pelanggan. 

8. Design for Six sigma. Suatu desain yang memenuhi kebutuhan 

pelanggan dan kemampuan proses (process capability). DFSS 

merupakan suatu metodologi sistematik yang menggunakan 

peralatan. 

9. Define, Measure, Analyze, Improve and Control (DMAIC). 

Merupakan proses untuk peningkatan terus-menerus menuju target 

six sigma. DMAIC dilakukan secara sistematik berdasarkan ilmu 

pengetahuan dan fakta. (systematic, scientific, and fact based). 

Proses loop ini (DMAIC) menghilangkan langkah-langkah proses 

yang tidak produktif berfokus pada pengukuran-pengukuran baru, 

dan menerapkan teknologi untuk peningkatan kualitas menuju 

target six sigma. 
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2.5.3 Pelaksanaan Six Sigma  

Dalam upaya pengendalian dan peningkatan kualitas, dapat dilakukan 

dengan melakukan pendekatan six sigma. Six sigma dapat dijadikan ukuran target 

kinerja sistem industri. Semakin target sigma yang dicapai, kinerja sistem industri 

akan semakin baik. Selain itu, six sigma dapat dipandang sebagai pengendalian 

proses industri berfokus pada pelanggan. Program meningkatan six sigma yang 

digunakan adalah model perbaikan DMAIC (define-measure-analyze-improve-

control). Berikut ini adalah tahap-tahap yang harus dilakukan: 

a. Define (D) 

Mendefinisikan secara formal sasaran peningkatan proses yang konsisten 

dengan permintaan atau kebutuhan pelanggan dan strategi perusahaan. 

b. Measure (M) 

Merupakan langkah operasional kedua dalam program peningkatan 

kualitas six sigma. Terdapat tiga hal pokok yang harus dilakukan dalam tahap 

ini, yaitu: 

1. Memilih atau menentukan karakteristik kualitas (CTQ) kunci 

yang berhubungan langsung dengan kebutuhan spesifik dari 

pelanggan. 

2. Mengembangkan suatu rencana pengumpulan data melalui 

pengukuran yang dapat dilakukan pada tingkat proses, output, 

dan/atau outcome. 

3. Mengukur kinerja sekarang (current perfomance) pada tingkat 

proses, output, outcome untuk ditetapkan sebagai baseline 

kinerja (peformance baseline) pada awal proyek six sigma. 

4. Pengukuran level six sigma untuk data atribut 

c. Analyze (A) 

Analyze merupakan langkah operasional ketiga dalam program 

peningkatan kualitas six sigma. Pada tahap ini, dilakukan beberapa hal, yaitu 

mengidentifikasi sumber-sumber dan akar-akar penyebab kegagalan atau 

kecacatan. 

d. Improve (I) 
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Setelah sumber-sumber dan akar penyebab dari masalah kualitas 

teridentifikasi maka perlu dilakukan penetapan rencana dan tindakan untuk 

melaksanakan peningkatan kualitas six sigma. Pada dasarnya, rencana-rencana 

tindakan akan mendeskripsikan tentang alokasi sumber-sumber daya secara 

prioritas dan alternatif yang dilakukan dalam implementasi dari rencana itu. 

Bentuk-bentuk pengawasan dan usaha-usaha untuk mempelajari melalui 

pengumpulan data dan analisis ketika implementasi dari suatu rencana, juga 

harus direncanakan pada tahap ini. Pengembangan rencana tindakan 

merupakan salah satu aktivitas penting dalam program peningkatan kualitas 

six sigma harus memutuskan apa yang harus dicapai, alasan kegunaan 

(mengapa) rencana tindakan itu harus dilakukan, dimana rencana tindakan itu 

akan diterapkan atau dilakukan, jika rencana tindakan itu dilakukan siapa yang 

akan menjadi penanggung jawab dari rencana tindakan itu, bagaimana 

melaksanakan rencana tindakan itu, dan manfaat positif yang diterima dari 

implementasi rencana tindakan itu. 

e. Control (C) 

Pada tahap terakhir dari proyek peningkatan kualitas six sigma, hasil-hasil 

peningkatan kualitas didokumentasikan dan disebarluaskan, praktek-praktek 

terbaik yang sukses dalam peningkatan meningkatkan proses distandarisasikan 

dan disebarluaskan, prosedur-prosedur didokumentasikan dan dijadikan 

pedoman kerja standar, serta kepemilikan atau tanggung jawab ditransfer dari 

tim six sigma kepada pemilik atau penanggung jawab proses, yang berarti 

proyek six sigma berakhir pada tahap ini. 

Selanjutnya proyek-proyek six sigma pada area lain dalam proses atau 

organisasi bisnis di tetapkan sebagai proyek-proyek baru yang harus 

mengikuti siklus DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control). 

Melalui cara ini maka akan terjadi peningkatan integrasi, institusionalisasi 

pembelajaran, dan sharing atau transfer pengetahuan-pengetahuan baru dalam 

organisasi six sigma itu. 

Dalam aplikasi konsep six sigma, terdapat enam aspek kunci yang perlu 

diperhatikan, yaitu: 
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1. Identifikasi pelanggan anda 

2. Identifikasi produk anda 

3. Identifikasi kebutuhan anda dalam memproduksi produk untuk 

pelanggan anda 

4. Definiskan proses anda 

5. Hindari kesalahan dalam proses anda dan hilangkan semua 

pemborosan yang ada, dan  

6. Tingkatkan proses anda secara terus menerus menuju target six 

sigma  

Apabila konsep anda secara terus menerus diterapkan dalam 

bidang  manufacturing, perhatikan enam aspek berikut: 

1. Identifikasi karakter produk yang akan memuaskan pelanggan 

anda (sesuai kebutuhan dan ekspektasi pelanggan) 

2. Mengklasifikasikan semua karakteristik kualitas sebagai CTQ 

(critical to qualiy) individual 

3. Menentukan apakan setiap CTQ itu dapat dikendalikan melalui 

pengendalian material, mesin dan proses-proses kerja. 

4. Menentukan batas maksimum toleransi untuk setiap CTQ 

sesuai dengan yang diinginkan oleh pelanggan (menentukan 

USL dan LSL dari setiap CTQ). 

5. Menentukan batas maksimum variasi proses untuk setiap CTQ 

(menentukan nilai maksimum standar deviasi untuk setiap 

CTQ) 

6. Mengubah desain produk atau proses sedemikian rupa agar 

mampu mencapai nilai target six sigma. Selanjutnya efektivitas 

dari upaya peningkatan proses dan keberhasilan dari aplikasi 

program six sigma dapat diukur melalui nilai indeks 

kemampuan proses (Cpm) yang terus meningkat.  

2.5.4 Konsep dasar Lean Six Sigma  

Menurut Gaspersz (2011;92) Lean Six Sigma yang merupakan kombinasi 

antara Lean dan Six Sigma dapat didefinisikan sebagai suatu filosofi bisnis, 

pendekatan sistemik dan sistematis untuk mengidentifikasikan dan 
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menghilangkan pemborosan (waste) atau aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai 

tambah (non value added activities) melalui peningkatan terus menerus secara 

radikal (radical continous improvement) untuk mencapai tingkat kerja enam 

sigma, dengan cara mengalirkan produk (material, work in process, output) dan 

informasi menggunakan sistem tarik (pull system) dari pelanggan internal dan 

eksternal untuk mengejar keunggulan dan kesempurnaan berupa hanya 

memproduksi 3,4 cacat untuk setiap satu juta kesempatan atau operasi 3,4 DPMO 

(defect per million opportunities). Penerapan yang baik dan disiplin atas 

kombinasi metode ini (lean six sigma) akan melahirkan perbaikan yang 

disignifikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Lean Plus Six Sigma  

Sumber : Gaspersz (2011;131) 
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2.5.5 DMAIC sebagai aplikasi Lean Six Sigma 

Lean six sigma merupakan pendekatan menyeluruh untuk 

menyelesaikan masalah dan peningkatan proses melalui fase DMAIC 

(define, measure, analyze, improvement, control). DMAIC merupakan 

jantung analisis six sigma yang menjamin voice of customer berjalan 

dalam keseluruhan proses sehingga produk yang dihasilkan memuaskan 

pelanggan (C. Tri Hendradi:2006) 

 

 

 

  

Proses 
Identifikasi 

Proses 
Pengukuran 

Analisis Perbaikan 
Pengendalian 

Kontrol 

Six 
Sigma 

mendefinisikan 
proyek 

Menentukan 
proses yang 

akan di 
perbaiki 

Menganalisis 
sebab jika ada 

kecacatan 

memperbaiki 
proses  

Mengontrol 
proses agar 

menjadi 
lebih baik 

Lean 

mendefinisikan 
proyek 

berdasarkan 
permintaan 
konsumen 

Menentukan  
jalur 

informasi 

Menganalisis  
proses agar 

tidak 
memakan 

waktu yang 
lama 

memperbaiki 
proses dan 

mengeliminasi 
cacat produk 

Mengontrol 
pekerjaan 
dan waktu 

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 

Gambar 2.3 Road Map DMAIC 

Sumber: Gaspersz (2011;51) 

 

a. Define  : Fase menentukan masalah, mengetahui CTQ (critical to 

quality) 

b. Measure  : Fase mengukur tingkat kecacatan atau pemborosan (Y) 

c. Analyze  : Fase menganalisis faktor-faktor penyebab masalah/cacat 

(X) 

d. Improvement: Fase meningkatkan proses (X) dan menghilangkan 

faktor-  faktor pemyebab cacat. 

Service Lean Six Sigma DMAIC 
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e. Control : fase mengontrol kinerja proses (X) dan menjamin cacat 

tidak muncul. 

Dalam menjalankan fase-fase DMAIC diatas, perusahaan membutuhkan 

beberapa tools untuk melihat sebab-sebab terjadinya pemborosan atau kecacatan. 

Beberapa tools yang dapat digunakan diantaranya adalah : 

 Ishikawa (Fish Bone) Diagram 

Ishikawa (fish bone)  diagram adalah alat visual yang digunakan untuk 

mengatur secara logika kemungkinan penyebab untuk masalah tertentu atau 

efek dengan menampilkannya secara grafis dengan merinci penyebab masalah. 

Ini membantu untuk mengidentifikasi akar penyebab dan memastikan 

pemahaman umum tentang sebab-sebab yang menyebabkan masalah. 

 

 Sebab        Akibat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Gambar Fish Bone  

 

Bentuk ini memungkinkan melihat bagaimana hubungan masing-masing 

sebab akibat. Untuk kemudian memungkinkan menentukan klasifikasi yang 

berkaitan dengan dampak dan kemudahan menangani setiap penyebab. 

 

 Pareto Diagram 

Pareto diagram merupakan grafik yang mengidentifikasikan sedikit unit 

krisis yang melawan banyak unit yang penting lainnya. Diagram ini 

menggambarkan frekuensi dari cacat/kesalahan yang diurutkan berdasarkan 

Perlengkapan Proses  Manusia 

Bahan Baku Lingkungan Manajemen

n 

Masalah 
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urutan terbesar sehingga dapat digunakan untuk mengetahui permasalahan 

yang menjadi prioritas perhatian. Sumbu axis pada diagram tersebut 

menunjukan cumulative  dari presentase.  

 

 

Gambar 2.5 Pareto Diagram 

 

2.5.6 USE PDSA Sebagai Pendekatan Solusi Masalah Kualitas  

Terdapat beragam model langkah solusi masalah kualitas yang dapat 

dikembangkan oleh masing-masing organisasi perusahaan sesuai dengan 

persepsi manajemen terhadap pengendalian dan peningkatan kualitas yang 

diterapkan. Sebagai contoh, manajemen perusahaan yang sedang menerapkan 

metode lean six sigma dapat menggunakan pendekatan DMAIC atau apabila 

berkaitan dengan design for six sigma, dapat menggunakan DMADV. 

Penggunaan metodologi DMAIC maupun DMADV, keduanya ditunjukan 

untuk menyelesaikan masalah pemborosan dan kegagalan. Namun bagi 

perusahaan yang baru akan menerapkan lean six sigma, penggunaan metode 

USE PDSA sudah cukup membantu karena lebih sederhana, cukup mendalam 

dan berorientasi team oriented problem solving, Gaspersz (2011;bag.2,31). 

Model USE PDSA merupakan langkah-langkah analisis dan solusi 

masalah kualitas :  
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1. Understand quality improvement needs, manajemen harus sadar 

memiliki alasan untuk perbaikan atau peningkatan kualitas, dan 

menganggap bahwa perbaikan atau peningkatan kualitas merupakan 

kenutuhan yang paling mendasar bagi kelangsungan hidup perusahaan 

dalam era persaingan yang semakin ketat. 

2. State the quality problems, masalah-masalah utama atau proyek 

penignkatan kualitas yang terpilih dalam langkah pertama harus 

dirumuskan dalam suatu pernyataan yang spesifik, tegas, jelas, dan 

dapat diukur. Pernyataan masalah kualitas harus terkait dengan 

indikator kinerja kunci (key performance indicators, KPIs) yang telah 

ditetapkan. 

Pernyataan maslaah kualitas atau target kualitas yang  benar adalah 

mengikuti prinsip SMART (spesific, measurable, achievable, relevant 

to goals and result oriented, and time-bound or timely). 

3. Evaluate the root cause, akar penyebab masalah dapat dievaluasi 

meggunakan diagram sebab akibat (fish bone) dan brainstrorming  

antar anggota tim proyek peningkatan kualitas. 

4. Plan the solustion, rencana solusi masalah harus berfokus pada 

tindakan-tindakan untuk menghilangkan akar penyebab masalah yang 

berada dalam lingkungan tanggung jawab organisasi (controllable 

causes) dan mengantisipasi uncontrollable but predictable causes. 

5. Do or implement the solution, implementasikan rencana solusi 

masalah. 

6. Study the solutions results, setelah implementasi proyek peningkatan 

kualitas selama jangka waktu yang telah ditentukan, manajemen perlu 

melakukan studi dan evaluasi berdasarkan data yang dikumpulkan 

selama pelaksanaan proyek tersebut guna mengetahui jenis masalah 

yang telah selesai maupun yang masih terjadi. 

7. Act to standardize the best practices, hasil-hasil yang memuaskan dari 

tindakan korektif permanen harus distandrisasikan, dan selanjutnya 

ditingkatkan terus-menerus. 

 




