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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1    Definisi kualitas  

Menurut Juran (Hunt, 1993), kualitas produk adalah kecocokan penggunaan 

produk (fitness for use) untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. 

Kecocokan penggunaan didasarkan atas lima ciri utama berikut. 

1. Teknologi, yaitu kekuatan atau daya tahan 

2. Psikologis, yaitu citra rasa atau status 

3. Waktu, yaitu kehandalan 

4. Kontraktual, yaitu adanya jaminan 

5. Etika, yaitu sopan santun, ramah atau jujur 

 

Kecocokan penggunaan suatu produk adalah apabila produk mempunyai 

daya tahan penggunaannya lama, produk yang digunakan akan meningkatkan citra 

atau status konsumen yang memakainya, produknya tidak mudah rusak, adanya 

jaminan kualitas (quality assurance) dan sesuai etika bila digunakan. Khusus 

untuk jasa diperlukan pelayanan kepada pelanggan yang ramah tamah, sopan 

santun serta jujur, yang dapat menyenangkan atau memuaskan pelanggan. 

Kecocokan penggunaan produk seperti dikemukakan di atas memiliki dua 

aspek utama, yaitu ciri-ciri produknya memenuhi tuntutan pelanggan dan tidak 

memiliki kelemahan. 

1. Ciri-ciri produk yang memenuhi permintaan pelanggan  

Ciri-ciri produk berkualitas tinggi apabila memiliki ciri-ciri produk 

yang khusus atau istimewa, berbeda dari produk pesaing dan dapat 

memenuhi harapan atau tuntutan sehingga dapat memuaskan 

pelanggan. Kualitas yang lebih tinggi memungkinkan perusahaan 

meningkatkan kepuasan pelanggan, membuat produk laku terjual, 
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dapat bersaing dengan pesaing, meningkatkan pangsa pasar dan 

volume penjualan, serta dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi. 

2. Bebas dari kelemahan  

Suatu produk berkualitas tinggi apabila di dalam produk tidak terdapat 

kelemahan, tidak ada yang cacat sedikitpun. Kualitas yang tinggi 

menyebabkan perusahaan dapat mengurangi tingkat kesalahan, 

mengurangi pengerjaan kembali dan pemborosan, mengurangi 

pembayaran biaya garansi, mengurangi ketidakpuasan pelanggan, 

mengurangi inspeksi dan pengujian, mengurangi waktu pengiriman 

produk ke pasar, meningkatkan hasil (yield) dan meningkatkan utilisasi 

kapasitas produksi serta memperbaiki kinerja penyampaian produk 

atau jasa.  

(Crosby, 1979) menyatakan, bahwa kualitas adalah conformance of 

requiremen, yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan. Suatu 

produk memiliki kualitas apabila sesuai dengan standar kualitas yang telah 

ditentukan. Standar kualitas meliputi bahan baku, proses produksi dan produk 

jadi. 

(Deming, 1928) menyatakan, bahwa kualitas adalah kesesuaian dengan 

kebutuhan pasar. Apabila juran mendefinisikan kualitas sebagai fitness for use dan 

Crosby sebagai conformance of requiremen, maka Deming mendefinisikan 

kuaitas sebagai kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Perusahaan 

harus benar-benar dapat memahami apa yang dibutuhkan konsumen atas suatu 

produk yang akan dihasilkan. 

(Feigenbaum, 1986) menyatakan, bahwa kualitas adalah kepuasan 

pelanggan sepenuhnya (full customer satisfaction). Suatu produk berkualitas 

apabila dapat memberi kepuasan sepenuhnya kepada konsumen, yaitu sesuai 

dengan apa yang diharapkan konsumen atas suatu produk. 

 (Garvin dan Davis, 1994) menyatakan, bahwa kualitas adalah suatu kondisi 

dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia/tenaga kerja, proses dan 

tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau 

konsumen. 
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Selera atau harapan konsumen pada suatu produk selalu berubah, sehingga 

kualitas produk juga harus berubah atau disesuaikan. Dengan perubahan kualitas 

produk tersebut, diperlukan perubahan atau peningkatan keterampilan tenaga 

kerja, perubahan proses produksi dan tugas, serta perubahan lingkungan 

perusahaan agar produk dapat memenuhi atau melebihi harapan konsumen. 

Meskipun tidak ada definisi mengenai kualitas yang diterima secara 

universal, namun dari kelima definisi di atas terdapat beberapa persamaan, yaitu 

dalam elemen-elemen sebagai berikut. 

1. Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. 

2. Kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. 

3. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah (misalnya apa yang 

dianggap merupakan kualitas saat ini, mungkin dianggap kurang 

berkualitas pada masa mendatang). 

2.1.1 Pentingnya Kualitas 

Setelah memahami arti kualitas, berikutnya dijelaskan mengapa kualitas 

produk merupakan fokus utama saat ini di dalam suatu perusahaan. Pentingnya 

kualitas dapat dijelaskan dari dua sudut, yaitu dari sudut manajemen operasional 

dan manajemen pemasaran. Dilihat dari sudut manajemen operasional, kualitas 

produk merupakan salah satu kebijaksanaan penting dalam meningkatkan daya 

saing produk yang harus memberi kepuasan kepada konsumen melebihi atau 

paling tidak sama dengan kualitas produk dari pesaing. Dilihat dari sudut 

manajemen paling tidak sama dengan kualitas produk dari pesaing. Dilihat dari 

sudut manjemen pemasaran, kualitas produk merupakan salah satu unsur utama 

dalam bauran pemasaran (marketing-mix), yaitu produk harga, promosi, dan 

saluran distribusi yang dapat meningkatkan volume penjualan dan memperluas 

pangsa pasar perusahaan. 

2.1.2  Dimensi Kualitas 

Setelah dipahami definisi kualitas, maka harus diketahui apa saja yang 

termasuk dalam dimensi kualitas. Dimensi kualitas menurut (Garvin dalam 
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Gaspers, 1997), mengidentifikasi 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. Sebagai misal; 

performansi dari produk TV berwarna adalah kecepatan, kenyamanan, 

dan pemeliharaan; performansi dari produk jasa penerbangan adalah 

ketepatan waktu, kenyamanan, ramah tamah, dan lain-lain. 

2. Keistimewaan (features), merupakan aspek kedua dari performansi 

yang menambah fungsi dasar, berkaitan dengan pilihan-pilihan dan 

pengembangannya. Sebagai misal, features untuk produk penerbangan 

adalah memberikan minuman atau makanan gratis dalam pesawat, 

pembelian tiket melalui telepon dan penyerahan tiket di rumah, 

pelaporan keberangkatan di kota dan diantar ke lapangan terbang (city 

chek in). feature dari produk mobil, seperti atap yang dapat dibuka, 

dan lain-lain. Sering kali terdapat kesulitan untuk memisahkan 

karakteristik performansi dan features. Biasanya pelanggan 

mendefinisikan nilai dalam bentuk fleksibilitas dan kemampuan 

mereka untuk memilih features yang ada, juga kualitas dari features itu 

sendiri. Ini berarti features adalah ciri-ciri atau keistimewaan tambahan 

atau pelengkap.    

3. Keandalan (Realiability), berkaitan dengan kemungkinan suatu produk 

berfungsi secara berhasil dalam priode waktu tertentu di bawah kondisi 

tertentu. Dengan demikian, keandalan merupakan karakteristik yang 

merefleksikan kemungkinan tingkat keberhasilan dalam penggunaan 

suatu produk, misalnya keandalan mobil adalah kecepatan. 

4. Konformansi (conformance), berkaitan dengan tingkat kesesuaian 

produk terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya 

berdasarkan keinginan pelanggan. Konformansi merefleksikan derajat 

di mana karakteristik desain produk dan karakteristik operasi 

memenuhi standar yang telah ditetapkan, serta sering didefinisikan 

sebagai konformansi terhadap kebutuhan (conformance to 
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requirements). Karakteristik ini mengukur banyaknya atau persentase 

produk yang gagal memenuhi sekumpulan standar yang telah 

ditetapkan dan karena itu perlu dikerjakan ulang atau diperbaiki. 

Sebagai misal, apakah semua pintu mobil untuk model tertentu yang 

diproduksi berada dalam rentang dan toleransi yang dapat diterima: 30 

± 0,01 inci. 

5. Daya tahan (durability), merupakan ukuran masa pakai suatu produk. 

Karakteristik ini berkaitan dengan daya tahan dari produk itu. Sebagai 

misal, pelanggan akan membeli ban mobil berdasarkan daya tahan ban 

itu dalam penggunaan, sehingga ban-ban mobil yang memiliki masa 

pakai yang lebih panjang tentu akan merupakan salah satu karakteristik 

kualitas produk yang dipertimbangkan oleh pelanggan ketika akan 

membeli ban. 

6. Kemampuan pelayanan (service reability), merupakan karakteristik 

yang berkaitan dengan kecepatan/kesopanan, kompetensi, kemudahan, 

serta akurasi dalam perbaikan. Sebagai misal, saat ini banyak 

perusahaan otomotif yang memberikan pelayanan perawatan atau 

perbaikan mobil sepanjang (24 jam) atau permintaan pelayanan 

melalui telepon dan perbaikan mobil dilakukan di rumah. 

7. Estetika (aesthetics), merupakan karakteristik mengenai keindahan 

yang bersifat subjektif sehingga berkaitan dengan pertimbangan 

pribadi dan refleksi dari preferensi atau individual. Dengan demikian, 

estetika dari suatu produk lebih banyak berkaitan dengan perasaan 

pribadi dan mencakup karakteristik tertentu, seperti keelokan, 

kemulusan, suara yang merdu, selera, dan lain-lain. 

8. Kualitas yang dipersepsikan (perceived quality), bersifat subjektif, 

berkaitan dengan perasaan pelanggan dalam mengkonsumsi produk, 

seperti meningkatkan harga diri. Hal ini dapat juga berupa karakteristik 

yang berkaitan dengan reputasi (brand name-image). Sebagai misal, 

seseorang akan membeli produk elektronik merek sony karena 

memiliki persepsi bahwa produk-produk bermerek sony adalah produk 
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yang berkualitas, meskipun orang itu belum pernah menggunakan 

produk-produk bermerek sony. 

2.1.3  Perspektif Terhadap Kualitas 

(David Garvin, 1984) mengidentifikasi adanya lima alternatif persfektif 

kualitas yang biasa digunakan, yaitu:  

1. Transcendental Approach  

Kualitas dalam pendekatan ini dapat dirasakan atau diketahui, tetapi sulit 

didefinisikan dan dioperasionalkan. Sundut pandang ini biasanya 

diterapkan dalam seni musik, drama, seni tari, dan seni rupa. Selain itu 

perusahaan dapat mempromosikan produknya dengan pernyataan-

pernyataan seperti tempat berbelanja yang menyenangkan (supermarket), 

elegan (mobil), kecantikan wajah (kosmetik), dan lain-lain. 

2. Product-based Approach 

Pendekatan ini menganggap kualitas sebagai karakteristik atau atribut 

yang dikuantifikasikan dan dapat diukur. Perbedaan dalam kualitas 

mencerminkan perbedaan dalam jumlah beberapa unsur atau atribut yang 

dimiliki produk. Karena pandangan ini sangat objektif, maka tidak dapat 

menjelaskan perbedaan dalam selera, kebutuhan, dan preferensi individual. 

3. User-based Approach 

Pendekatan didasarkan pada pemikiran bahwa kualitas tergantung pada 

orang yang memandangnya, dan produk yang paling memuaskan 

preferensi seseorang merupakan produk yang berkualitas tinggi. 

4. Manufacturing-based Approach 

Perspektif ini bersifat supply-based  dan terutama memperhatikan praktek-

praktek perekayasaan dan pemanufakturan, serta mendefinisikan kualitas 

sebagai kualitas sebagai sama dengan persyaratannya. 

5. Value-based Approach 

Pendekatan ini memandang kualitas dari segi nilai dan harga. Kualitas 

dalam  perspektif ini bersifat relative, sehingga produk yang memiliki 

kualitas paling tinggi belum tentu produk yang paling tinggi. 
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2.2     Alat-alat yang Digunakan dalam Pengendalian Mutu 

Pada dasarnya terdapat tujuh alat yang dapat dipergunakan dalam 

pengendalian mutu, yaitu: 

1. Lembar periksa (check sheet) 

2. Histogram 

3. Diagram Pareto 

4. Diagram Sebab-Akibat 

5. Pengelompokan (Stratifikasi) 

6. Peta Kendali (Contol Chart) 

7. Diagram Pencar (Scatter Diagram) 

Berikut ini akan dikemukakan secara singkat tentang bentuk dan 

penggunaan alat-alat tersebut di atas. 

1. Lembar Periksa 

  Lembar periksa adalah suatu alat sederhana yang dipergunakan 

 untuk  mengumpulkan data serta memudahkan dalam analisis selanjutnya. 

 Dalam  lembar periksa hanya bersifat pengamatan yang berkaitan dengan 

 sifat-sifat mutu yang telah ditetapkan untuk diperiksa apakah telah 

 memenuhi persyaratan itu. Jika memenuhi persyaratan untuk item  tertentu 

 diberikan tanda periksa. 

2. Histogram 

  Histogram adalah bentuk grafik batang yang dipergunakan sebagai 

 alat sederhana untuk mengetahui distribusi data yang dikumpulkan. Alat 

 ini dapat dipergunakan untuk memeriksa hasil, bentuk distribusinya, 

 sehingga memungkinkan menemukan persoalan. 

3. Diagram Pareto 

Diagram pareto dipergunakan pula untuk menemukan persoalan 

yang ada serta dapat menentukan persoalan mana yang terpenting untuk 

ditangani terlebih dahulu. Sebagai contoh ditemukan adanya 5 persoalan, 
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setelah digambarkan tampak bahwa persoalan 1 yang paling penting dan 

oleh karena itu perlu segera dipecahkan. 

 

4. Diagram Sebab-Akibat 

Diagram sebab-akibat dipergunakan untuk menemukan penyebab 

timbulnya persoalan serta apa akibatnya. Diagram ini penting untuk 

mengidentifikasi secara tepat hal-hal yang menyebabkan persoalan 

kemudian mencoba menanggulangi. 

5. Pengelompokkan (Stratifikasi) 

Pengelompokkan dimaksudkan untuk mengelompokkan obyek 

permasalahan di mana hal-hal yang serupa dapat dikelompokkan menjadi 

satu sehingga arah pemecahan menjadi jelas dan lebih mudah. 

6. Peta Kendali 

Peta kendali dimaksudkan untuk melihat sejauh mana proses 

produksi berada dalam pengendalian, dengan demikian apabila ada 

penyimpangan akan dengan mudah diketahui sehingga dapat diambil 

langkah-langkah perbaikan dan sebagainya. 

7. Diagram pencar 

Diagram pencar dimaksudkan untuk melihat bentuk hubungan dari 

data veriabel yang diamati. Sekaligus dapat dipergunakan untuk 

membangun suatu fungsi yang sesuai untuk memperoleh pemecahan yang 

lebih akurat. 

 

2.3    Peta Kendali 

Bagan kendali adalah alat grafis untuk memantau aktivitas proses yang 

berkelanjutan. Bagan kendali kadang-kadang disebut sebagai diagram kontrol 

Shewhart, karena Walter A. Shewhart pertama kali mengusulkan teori umum 

tersebut. Nilai-nilai karakteristik kualitas diplot sepanjang sumbu vertikal, dan 

sumbu horizontal mewakili sampel, atau subkelompok (dalam urutan waktu), 

dimana karakteristik kualitas ditemukan. (Mitra, 1998) 
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Bagan kendali p digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan 

proporsi dari produk yang tidak memenuhi syarat spesifikasi mutu atau proporsi 

produk cacat dalam suatu proses manufakturing. 

Proporsi yang tidak memenuhi syarat didefinisikan sebagai rasio banyaknya 

item yang tidak memenuhi syarat dalam suatu populasi terhadap total banyaknya 

item dalam populasi itu. 

Item-item boleh mempunyai beberapa karakteristik mutu yang diuji secara 

simultan oleh pemeriksa. Jika item itu tidak memenuhi standard pada satu atau 

lebih karakteristik ini, maka item itu digolongkan sebagai tidak memenuhi syarat 

atau cacat. Proporsi sering diungkapkan secara desimal, misalnya jika ada 30 

produk yang cacat dari 100 produk yang diperiksa, maka dikatakan proporsi yang 

cacat sebesar 0,30 pernyataan itu sama saja dengan persentase apa bila proporsi 

itu dikalikan dengan 100%, sehingga menjadi 30%. Dalam perhitungan digunakan 

angka desimal di atas. 

Sebuah bagan kendali terdiri dari garis tengah ( GT ), batas kendali atas 

(BKA) dan batas kendali bawah (BKB) serta nilai karakteristik digambarkan peta 

yang menggambarkan proses (keadaan proses).  

Tiga garis tertera pada peta kendali. Garis tengah, yang biasanya merupakan 

nilai rata-rata karakteristik yang diplot. Merupakan indikasi dimana proses ini 

berpusat. Dua batas, batas kendali atas dan batas kendali bawah, digunakan untuk 

membuat keputusan tentang proses. Jika titik-titik merencanakan dalam batas 

kontrol dan tidak menunjukkan pola yang dapat diidentifikasi, proses ini 

dikatakan berada dalam control statictical. Jika titik plot di luar batas kontrol atau 

jika pola nonrandom diidentifikasi ada (seperti 12 dari 14 poin berturut-turut 

merencanakan di atas garis tengah), proses ini dikatakan luar kendali statistik. 

BKA

BKB

GT

 

Gambar 2.1 Peta Kendali  

(Sumber: Grant and Leavenwoarth,1988) 
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Beberapa manfaat yang bisa diwujudkan dengan menggunakan diagram kontrol. 

Grafik tersebut menunjukkan hal berikut: 

 

1. Ketika untuk mengambil tindakan korektif. Sebuah bagan kendali 

menunjukkan sesuatu yang mungkin salah sehingga tindakan korektif 

dapat diambil 

2. Jenis tindakan perbaikan diperlukan. Pola plot pada bagan kendali 

mendiagnosis kemungkinan penyebab dan akibat menunjukkan 

kemungkinan tindakan perbaikan 

3. Ketika meninggalkan proses saja. Perbedaan adalah bagian dari beberapa 

proses. Sebuah bagan kendali menunjukkan ketika variabilitas yang 

muncul adalah normal dan merupakan bawaan sehingga tidak ada tindakan 

perbaikan yang diperlukan overcontrol yang tidak pantas dengan 

penyesuaian sering hanya meningkatkan proses variabilitas. 

4. Kapabilitas proses. Jika bagan kendali menunjukkan proses yang berada 

dalam kendali statistik, kita dapat memperkirakan kapabilitas beberapa 

proses dan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Ini 

membantu produk dan proses desain. 

5. Kemungkinan cara peningkatan kualitas. Bagan kendali memberikan dasar 

untuk menetapkan dan mengukur peningkatan kualitas. Peta kendali juga 

menyediakan informasi yang berguna mengenai tindakan yang akan 

diambil untuk peningkatan kualitas. (Mitra, 1998) 

Bagan kendali merupakan garis grafik dengan pencantuman batas 

maksimum dan minimum yang merupakan batas daerah pengendalian. Bagian ini 

menunjukan perubahan data dari waktu ke waktu tetapi tidak menunjukan 

penyebab penyimpangan, meskipun adanya penyimpangan itu terlihat pada bagan 

kendali tersebut. 

Salah satu tujuan dari bagan pengendalian adalah untuk membuat atau 

menghasilkan produk-produk yang sama sesuai standar. Apabila kondisi 

pembuatan atau faktor-faktor utama dari suatu sistem berubah dari biasanya, maka 

pada bagan pengendalian menunjukan perubahan tersebut. Dalam hal ini tindakan 

yang harus diambil untuk mengembalikan bagan pada kondisi semestinya. Yaitu 
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dengan mencari penyebabnya. Dengan demikian akan meyakinkan aktivitas 

produksi berada dalam kondisi standar.  

Bagan kendali dapat diklasifikasikan kedalam 2 tipe umum. Apabila 

karakteristik kualitas dapat diukur dan dinyatakan dalam bilangan, ini biasanya 

dinamakan bagan pengendali variabel. Yang termasuk bagan pengendali variable 

yaitu :  

1. Grafik X 

2. Grafik R 

3. Grafik S 

Sedangkan apabila karakteristik kualitas tidak dapat diukur dan dinyatakan 

dalam bilangan, biasanya dinamakan bagan pengendali sifat (atribut). Yang 

termasuk bagan pengendali sifat adalah : 

1. Grafik P dan NP 

2. Grafik C 

3. Grafik U 

Bagan pengendali yang digunakan dalam penelitian ini adalah peta kendali nP. 

Peta nP pada dasarnya serupa dengan peta kendali p, hanya dalam peta kendali np 

terjadi perubahan skala pengukuran. Peta np menggunakan ukuran jumlah barang 

atau banyaknya produk yang cacat, sedangkan peta kendali p menggunakan 

ukuran proporsi barang atau produk yang cacat. Hal ini juga memungkinkan untuk 

dasar peta kendali pada jumlah tidak sesuai daripada ketidaksesuaian fraksi. Hal 

ini sering disebut peta kendali np. Parameter grafik tersebut adalah sebagai 

berikut. 

 

Parameter dari peta kendali np adalah: (Vincent Gaspersz, 1996) 

Batas kendali atas (BKA) = np + 3√np(1 − p) ........................................... (2.1) 

Garis tengah (GT) = np ................................................................................. (2.2) 

Batas kendali bawah (BK) = np − 3√np(1 − p) ......................................... (2.3) 



17 

 

Jika nilai baku untuk p tidak tersedia, maka serupa dengan peta kendali p, 

menggunakan nilai p̅ untuk menduga p, dengan demikian garis tengah dan batas-

batas pengendalian untuk peta kendali np menjadi : 

Batas kendali atas (BKA) = np̅ + 3√np̅(1 − p̅) ........................................... (2.4) 

Garis tengah (GT) = np̅  ................................................................................ (2.5) 

Batas kendali bawah (BK) = np̅ − 3√np̅(1 − p̅)  ........................................ (2.6) 

𝑑𝑖𝑚𝑎𝑛𝑎 ∶ 𝑝 =




n

ri
 

ri = Total keseluruhan produk yang ditolak    selama periode tertentu 

n = Total keseluruhan produk yang diperiksa selama periode penelitian. 

BKA = Batas kontrol atas 

BKB = Batas kontrol bawah 

2.4 Rencana Penerimaan Sampel (Acceptance Sampling) 

2.4.1. Definisi Rencana Penerimaan Sampel 

          Rencana penerimaan sampel (acceptance sampling plans) adalah prosedur 

yang digunakan dalam mengambil keputusan terhadap produk-produk perusahaan 

yang datang atau yang sudah dihasilkan perusahaan. 

Tiga Metode Rencana penerimaan sampel (acceptance sampling plans) : 

1. Tidak mengadakan inspeksi terhadap produk 

2. Mengadakan 100% inspeksi terhadap produk 

3. Dengan sampel penerimaan. 

 

AS (Acceptance Sampling)  dan QC (Quality Control)  

1.  Acceptance sampling tidak digunakan untuk memperkirakan keputusan 

penerimaan atau penolakan saja. 

2.  Acceptance sampling juga bukan merupakan alat pengendalian kualitas, 

namun merupakan alat untuk memeriksa apakah produk atau bahan baku 
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yang datang ke perusahaan atau produk yang telah dihasilkan perusahaan 

tersebut telah memenuhi spesifikasi. 

3.  Acceptance sampling dapat dilakukan selama inspeksi bahan baku yang 

datang, komponen, dan perakitan, pada berbagai fase dalam proses 

operasi, atau selama inspeksi produk akhir. 

4.  Acceptance sampling digunakan sebagai suatu bentuk dari inspeksi antara 

perusahaan dengan pemasok, antara pembuat produk dengan konsumen, 

atau antar divisi dalam perusahaan. 

5.  Acceptance sampling tidak melakukan pengendalian atau perbaikan 

kualitas proses, melainkan hanya sebagai metode untuk menentukan 

disposisi terhadap produk yang datang (bahan baku) atau produk yang 

telah dihasilkan (barang jadi) (Mitra, 1993). 

 

Mengapa dilakukan acceptance sampling? 

1.  Pengujian yang dapat merusakkan produk, 

2.  Biaya inspeksi yang sangat tinggi 

3.  100% inspeksi yang dilakukan memerlukan waktu yang lama, 

4.  Pemasok memiliki kinerja yang baik tetapi beberapa tindakan pengecekan 

tetap harus dilaksanakan, 

5.  Adanya isu-isu mengenai tanggungjawab perusahaan terhadap produk 

yang dihasilkannya. 

 

Keunggulan AS (Acceptance Sampling) (Besterfield, 1998) adalah : 

1. Lebih murah 

2. Dapat meminimalkan kerusakan dan perpindahan tangan 

3. Mengurangi kesalahan dalam inspeksi, 

4. Dapat memotivasi pemasok bila ada penolakan bahan baku. 

 

Kelemahan AS (Acceptance Sampling) adalah : 

1.  Adanya risiko penerimaan produk cacat atau penolakan produk baik 

2.  Sedikitnya informasi mengenai produk 
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3.  Membutuhkan perencanaan dan pendokumentasian prosedur pengambilan 

sampel, dan 

4.  Tidak adanya jaminan mengenai sejumlah produk tertentu yang akan 

memenuhi spesifikasi. 

Dua Jenis Pengujian AS (Acceptance Sampling) yaitu : 

1.  Sebelum pengiriman produk akhir ke pelanggan (dilakukan oleh 

produsen,disebut dengan the producer test the lot for outgoing quality) 

2.  Setelah pengiriman produk akhir ke pelanggan (dilakukan oleh konsumen, 

disebut dengan the consumer test the lot for incoming quality). 

 

2.4.2  (Acceptance Sampling) untuk data Atribut dan data Variabel  

 

1.  Acceptance sampling untuk data atribut dilakukan apabila inspeksi 

mengklasifikasikan produk sebagai produk yang baik dan produk yang 

cacat tanpa ada pengklasifikasian tingkat kesalahan atau cacat produk 

tersebut (Mitra, 1993). 

2.  Dalam acceptance sampling untuk data variabel, karakteristik kualitas 

ditunjukkan dalam setiap sampel. Oleh karenanya, dalam acceptance 

sampling untuk data variabel dilakukan pula penghitungan rata-rata 

sampel dan penyimpangan atau deviasi standar sampel tersebut. Apabila 

rata-rata sampel berada di luar jangkauan penerimaan, maka produk 

tersebut akan ditolak. ampel dengan Pengembalian dan Pengembalian 

Sampel tanpa Pengembalian 

3.  Acceptance sampling dpt dilakukan dengan pengambilan sampel 

4.  atau inspeksi dengan mengadakan pengembalian dan perbaikan 

5.  atau pengambilan sampel atau inspeksi tanpa mengadakan pengembalian 

dan perbaikan. 

 Hal ini dilakukan selama inspeksi, Pengembalian serta perbaikan yang 

dilakukan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sampel Tunggal, Sampel 

Ganda, dan Sampel Banyak. 

1.  AS (Acceptance Sampling) dapat dilakukan dengan sampel tunggal, 

sampel ganda, dan sampel banyak. 
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2.  Pengambilan sampel ganda berarti apabila sampel yang diambil tidak 

cukup memberikan informasi, maka diambil lagi sampel yang lain. 

 

Pada pengambilan sampel banyak, tambahan sampel dilakukan setelah 

sampel kedua. Prosedur pengambilan sampel yang terbaik dari segi biaya adalah 

pengambilan sampel tunggal, lalu diikuti ganda, dan yang terakhir banyak. Secara 

rata-rata banyaknya unit yang diinspeksi untuk membuat keputusan berkaitan 

dengan produk biasanya lebih pada perencanaan sampel tunggal. Hal ini 

disebabkan pengambilan sampel ganda dan banyak hanya menggunakan beberapa 

unit dalam sampel, sehingga bila produk diterima untuk inspeksi adalah sangat 

baik atau buruk kualitasnya, keputusan penerimaan atau penolakan harus dibuat 

secepat mungkin. Pengambilan sampel tunggal juga menyediakan paling banyak 

informasi, diikut sampel ganda dan banyak. Hal ini disebabkan informasi dari 

sampel merupaka fungsi ukuran sampel, sehingga pada sampel tunggal yang 

menggunakan unit yang diinspeksi paling banyak juga akan memberikan informasi 

yang lebih banyak dan lebih baik. 

 

Syarat Pengembalian Sampel 

1. Syarat pengambilan produk sebagai sampel, yaitu produk harus homogen 

yakni berasal dari mesin yang sama, menggunakan karyawan yang sama 

dalam proses pembuatan menggunakan input yang sama, dan seterusnya. 

2. Hal ini akan lebih memudahkan dan pengujian yang dilakukan menjadi 

lebih tepat. 

3. Apabila produk yang diambil berasal dari sumber yang berbeda, maka 

pengambilan sampel tersebut tidak berfungsi dengan benar  

4. Selain itu, produk yang diambil sebagai sampel harus sebanyak mungkin. 

Semakin banyak sampel yang diambil akan semakin baik, walaupun 

biayanya akan semakin tinggi. 

5. Sistem penanganan produk juga harus direncanakan untuk membantu 

pengambilan sampel tersebut. 
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6. Syarat yang lain adalah sampel yang diambil harus dilakukan dengan cara 

acak, sehingga semua produk yang ada mempunyai kesempatan yang sama 

untuk dipilih sebagai sampel. 

 

Prosedur AS (Acceptance Sampling) Tunggal : 

1.  Dari sejumlah produk yang sama sebanyak N unit, diambil sampel secara 

acak sebanyak n unit. 

2.  Apabila ditemukan kesalahan (d) sebanyak maksimum c unit, maka 

sampel diterima. 

3.  Tetapi apabila kesalahan (d) ditemukan melebihi c unit, maka sampel 

ditolak, yang berarti seluruh produk homogen yang dihasilkan tersebut 

juga ditolak. 

  

Beberapa indeks kualitas yang dapat digunakan dalam acceptance sampling plans, 

yaitu: 

1.  LQL - Limiting Quality Level atau tingkat kualitas menurut konsumen. 

2.  IQL - Indifference Quality Level atau tingkat kualitas diantara AQL dan 

3.  LQL, yang seringkali diartikan sebagai tingkat kualitas pada probabilitas 

penerimaan 0,5 untuk rencana sampel tertentu 

4.  AOQL - Average Outgoing Quality LevelAOQL adalah suatu perkiraan 

hubungan yang berada diantara bagian kesalahan pada produk sebelum 

inspeksi (incoming quality) atau p dari bagian sisa kesalahan setelah 

inspeksi (outgoing quality). 

 

2.4.3 Karakteristik AC (Acceptance Sampling)  

 

Adapun beberapa karakteristik Acceptance Sampling yaitu sebagai berikut: 

1.  Indeks (AQL, AOQL, dan sebagainya) yang digunakan untuk menentukan 

"kualitas" harus menunjukkan kebutuhan konsumen dan produsen dan 

tidak dipilih hanya untuk kebutuhan statistik. 

2.  Risiko dalam pengambilan sampel harus diketahui secara kuantitatif 

(kurva OC). Produsen harus memiliki perlindungan yang cukup terhadap 
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penolakan produk baik, konsumen juga harus dilindungi terhadap 

penerimaan produk cacat.  

3. Perencanaan harus meminimalkan biaya inspeksi produk secara 

keseluruhan. Perlu evaluasi yang lebih teliti dalam perencanaan sampel, 

baik dalam pengambilan sampel tunggal, ganda, dan banyak. 

4.  Perencanaan harus menggunakan pengetahuan seperti kemampuan proses, 

data pemasok, dan informasi-informasi lainnya. 

5.  Perencanaan harus fleksibel menyesuaikan perubahan banyaknya produk, 

kualitas produk yang diterima, dan faktor-faktor lain yang ter-kait. 

6.  Pengukuran yang diperlukan dalam perencanaan harus menyediakan 

informasi yang bermanfaat dalam memperkirakan kualitas produk secara 

individu dan 17 kualitas jangka panjang. 

Ada beberapa macam pengukuran yang dapat dilakukan untuk mengevaluasi 

kinerja sampel yang diambil, antara lain : 

1.  Kurva OC (operating characteristics curve), 

2.  Kurva AOQ (average outgoing quality curve), 

3.  Kurva ATI (average total inspection curve), dan 

4.  Kurva ASN (average sample number curve). 

 

2.5 Penerimaan Lot-demi-lot, dengan Menggunakan Penarikan Sampel   

Tunggal Berdasarkan Atribut  

Dalam pemeriksaan penerimaan, barang yang cacat didefinisikan sebagai 

barang gagal memenuhi spesifikasi dalam satu atau lebih atau lebih karakteristik 

mutu. Suatu prosedur umum dalam penarikan sampel penerimaan adalah 

mempertimbangkan setiap lot produk yang diserahkan secara terpisah dan 

mengambil keputusan tentang penerimaan atau penolakan lot berdasarkan bukti 

satu atau lebih sampel yang dipilih secara random dari lot tersebut. Bila keputusan 

selalu dibuat berdasarkan bukti satu sampel saja, pola penerimaan itu disebut 

sebagai rencana penarikan sampel tunggal. 

Setiap pola sistematik untuk penarikan sampel tunggal mensyaratkan 

adanya tiga bilangan yang ditentukan. Yang satunya adalah banyaknya barang N 

dalam lot dari mana sampel tersebut ditarik. Yang kedua adalah banyaknya barang 
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n dalam sampel random yang ditarik dari lot tersebut. Yang ketiga adalah bilangan 

penerimaan c. 

Bilangan penerimaan ini adalah jumlah maksimum barang yang cacat yang 

diperbolehkan ada dalam sampel. Lebih dari c yang cacat akan menyebabkan lot 

tersebut ditolak.dalam rencana-rencana penarikan sampel yang dikembangkan 

tanpa memanfaatkan analisis statistis, c seringkali ditetapkan sama dengan nol 

dengan anggapan bahwa jika sampel tersebut sempurna, lot juga akan sempurna. 

(Grant and Leavenwoarth,1988). 

2.6    Kurva Karakteristik Operasi (OC)  

Dalam menilai berbagai rencana penarikan sampel penerimaan diinginkan 

untuk membandingkan unjuk-kerja (prestasi) pada satu rentangan dari tingkat 

mutu produk yang diserahkan yang mungkin. Suatu gambaran yang bagus 

mengenai prestasi ini ditunjukkan oleh kurva karakteristik operasi (OC, Operating 

characteristic). Kurva-kurva ini biasa diacu sebagai kurva OC. 

Untuk setiap bagian yang cacat p dalam satu lot diserahkan, kurva OC 

memperlihatkan probabilitas 𝑝𝑎 bahwa lot tersebut akan diterima dengan rencana 

penarikan sampel yang ditetapkan. Atau, dinyatakan sedikit berbeda, kurva OC 

memperlihatkan presentase jangka panjang dari lot-lot yang diserahkan yang akan 

diterima jika sangat banyak lot pada mutu yang ditetapkan diserahkan untuk 

pemeriksaan. (Grant, Eugene L. and Leavenwoarth, 1988) 

 

2.7    Kurva OC Rencana Penarikan Sampel Ideal 

Misalkan telah diputuskan bahwa 2,2% adalah maksimum bagian yang 

cacat  yang dapat ditenggang dalam setiap lot yang diserahkan. Sekali keputusan 

ini telah dibuat, skema penarikan sampel lot-demi-lot yang ideal nampaknya akan 

menolak semua lot yang cacatnya 2,2% atau lebih buruk dari itu dan menerima 

semua lot yang cacatnya 2,2% atau lebih baik. Kurva OC skema ideal seperti itu 

akan merupakan garis tegak lurus pada p = 0,022. Tentu saja, tidak akan ada 

skema yang demikian yang dapat mengadakan pemeriksaan kurang dari 100%. 

Akan tetapi, adalah mungkin untuk menyeleksi rencana penarikan sampel 

yang membuat lot yang cacat 2,2% mempunyai probabilitas penerimaan yang 
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diinginkan. Jika diputuskan bahwa konsumen mempunyai 1 peluang dalam 10 

bahwa jika lot yang cacat 2,2% diserahkan lot tersebut akan diterima, kurva OC 

dari pola yang dipilih haruslah melewati titik 𝑝𝑎 = 0,10, 𝑝 = 0,22 (atau 100𝑝 =

2,2%). (Grant and Leavenwoarth,1988). 

 

2.8  Kepentingan yang Bertentangan Antara Konsumen dan Produsen Dalam 

Penyeleksian Rencana-rencana Penarikan Sampel 

Selalu ada dua pihak pada produser penerimaan, pihak yang menyerahkan 

produk untuk penerimaan dan pihak yang menerima akibat dari keputusan 

mengenai penerimaan atau penolakan. Dalam semua pembahasan prosedur 

penerimaan, pihak-pihak ini secara singkat diacu sebagai produsen dan konsumen. 

Harus diakui bahwa untuk banyak kegiatan pemeriksaan produsen dan konsumen 

dapat merupakan bagian dari organisasi yang sama; misalnya, produsen mungkin 

adalah bengkel mesin dan konsumen adalah departemen perakitan. Dalam 

pemeriksaan akhir pabrik terhadap produknya sendiri, departemen penjualan 

mungkin dapat dianggap sebagai konsumen. Dalam pemeriksaan penerimaan 

terhadap beberapa produk yang dibeli, produsen dalam arti yang digunakan di sini 

mungkin sebenarnya adalah penyalur yang tidak ada hubungannya dengan 

produksi semula. 

Pada kesan pertama, produsen dan konsumen nampaknya mungkin 

mempunyai pandangan-pandangan yang sama sekali bertentangan terhadap 

penyeleksian rencana-rencana penarikan sampel. Konsumen meminta proteksi 

terhadap kemungkinan penerimaan produk yang cacat terlalu banyak. Produsen, 

dipihak lain, perlu dilindungi terhadap penolakan dari terlalu banyak produk yang 

memenuhi spesifikasi. (Grant and Leavenwoarth,1988). 

 

2.9     Average Out Quality (AOQ) 

Dalam banyak, penolakan suatu lot berlandaskan pemeriksaan penarikan 

sampel menghasilkan pemeriksaan 100% dari lot tersebut. Khususnya dalam 

literartur inggris subyek tersebut kadang-kadang dijelaskan sebagai skema 

penerimaan/ perbaikan. Lot-lot yang diterima akan berisi kira-kira persen cacat 
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yang diserahkan meskipun mereka sedikit meningkat dengan dihilangkannya 

cacat-cacat yang ditemukan dalam sampel tersebut bilamana c adalah satu atau 

lebih. Lot-lot yang ditolak, setelah penyaringan, agaknya tidak akan berisi yang 

cacat. Untuk pola apapun, adalah mungkin untuk menghitung nilai maksimum 

yang mungkin dicapai dari rata-rata persen yang cacat dalam produk keluaran. 

Angka maksimum ini disebut sebagai batas rata-rata mutu keluaran, AOQL 

(Average Outgoing Quality Limit). (Grant and Leavenwoarth,1988). 

AOQ adalah teknik lain untuk pengevaluasian perencanaan sampel. 

Informasi untuk kontruksi kualitas rata-rata keluar diperoleh dengan 

menambahkan satu kolom (kolom AOQ) ke tabel yang digunakan untuk membuat 

kurva OC. Keluaran kualitas rata-rata dalam  persen yang tidak sesuai ditentukan 

oleh AOQ formula = (100𝑝0(𝑝𝑎). Formula ini tidak memperhitungkan untuk unit 

tidak sesuai yang dibuang;  Bagaimanapun, hal ini sangat dekat untuk tujuan yang 

praktis dan mudah untuk digunakan.  

Perhatikan bahwa menyajikan grafik akan lebih mudah dibaca, skala AOQ 

lebih besar dari skala kualitas proses yang masuk. Kurva terbuat dari perencanaan 

persen yang tidak sesuai (100𝑝0) dengan korespondensinya nilai AOQ.  

AOQ merupakan kualitas yang meninggalkan operasi pemeriksaan. Ini 

berasumsi bahwa beberapa unit yang ditolak telah diperbaiki atau disortir dan 

dikembalikan dengan 100% produk yang baik. Ketika perbaikan tidak terjadi, 

AOQ sama dengan kualitas yang masuk. 

Pemahaman yang lebih baik dari konsep penerimaan sampel dapat diperoleh 

dari sebuah contoh. Seandainya bahwa selama periode waktu 15 dari 3000 

masing-masing dikirim oleh produsen ke konsumen. Unit tersebut adalah 2% 

cacat dan perancanaan pengambilan sampel dari n = 89 dan c = 2 digunakan untuk 

menentukan penerimaan. kemungkinan penerimaan untuk 2% unit yang cacat 

dalah 0.731. Dengan demikian, 11 unit (15 x 0,731 = 10,97) diterima oleh 

pelanggan yang ditunjukkan dengan garis yang berombak. Empat unit yang 

ditolak oleh perencanaan sampel dan dikembalikan kepada produsen untuk 

perbaikan, ditunjukkan dengan tanda garis pisah. Empat unit yang menerima 

100% pemeriksaan dan dikembalikan kepada konsumen dengan 0% cacat seperti 

yang ditunjukkan dengan tanda garis pisah. Dua persen, atau 240, dari 4 unit yang 
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diperbaiki dibuang oleh produsen, yang menunjukkan 11760 daripada 12000. 

Perhitungannya menunjukkan bahwa pelanggan sebenarnya menerima 1,47% 

yang cacat. Sedangkan kualitas produsen adalah sebesar 2% yang cacat.Ini 

seharusnya ditentukkan bahwa sistem sampel penerimaan bekerja hanya ketika 

unit ditolak dikembalikan ke produsen dan diperbaiki. AQL untuk keterangan-

keterangan perencanaan sampel, pada 𝑎 = 0,05 adalah 0,9%. Oleh karena itu 

produsen pada 2%  yang cacat tidak mencapai kualitas yang diinginkan. Kurva 

AOQ, dalam hubungan dengan kurva OC, menyediakan dua alat yang kuat untuk 

menggambarkan dan menganalisis rencana sampling penerimaan. (Dale H. 

Besterfield Ph.D. P.E., 1992). 


