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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Manajemen  

 Manajemen mempunyai arti yang sangat luas, dapat berarti proses, seni, 

ataupun ilmu. Dikatakan proses karena manajemen terdapat beberapa tahapan 

untuk mencapai tujuan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengawasan. Dikatakan seni karena manajemen merupakan suatu cara atau alat 

untuk seorang manajer dalam mencapai tujuan. Dimana penerapan dan 

penggunaannya tergantung pada masing-masing manajer yang sebagian besar 

dipengaruhi oleh kondisi dan pembawaan manajer. Dikatakan ilmu karena 

manajemen dapat dipelajari dan dikaji kebenarannya (Athoillah, 2010). 

 Ada beberapa pengertian manajemen yang dikemukakan oleh para ahli, 

menurut Appley dan Oey Liang Lee (2010:16), yaitu: 

"Manajemen adalah seni dan ilmu, dalam manajemen terdapat 

strategi memanfaatkan tenaga dan pikiran orang lain untuk 

melaksanakan suatu aktifitas yang diarahkan pada pencapaian tujuan 

yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam manajemen terdapat 

teknik-teknik yang kaya dengan nilai-nilai estetika kepemimpinan 

dalam mengarahkan, memengaruhi, mengawasi, mengorganisasikan 

semua komponen yang saling menunjang untuk tercapainya tujuan 

yang dimaksudkan.” 

Sedangkan menurut G.R. Terry (2010:16), yaitu: 

“Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri atas 

tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan 

pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui 

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.”  
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 Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses yang terdiri 

dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan melalui 

pemanfaatan sumber daya dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien 

untuk mencapai tujuan tertentu. 

2.2 Pengertian Produksi dan Operasi 

Kegiatan produksi merupakan proses yang paling penting dalam sebuah 

organisasi industri. Produksi memiliki beberapa definisi yang dikemukakan oleh 

beberapa ahli, menurut Heizer & Render (2014:3), yaitu: 

“Produksi merupakan penciptaan barang dan jasa.” 

Menurut Russel & Taylor (2011:2), yaitu :  

“Operations is a function or system that transforms inputs (such as 

material, machines, labor, management, and capital) into outputs (goods 

and services) of greater value.” 

Artinya Operasi adalah fungsi atau sistem yang mengubah input (seperti material, 

mesin, tenaga kerja, manajemen, dan modal) menjadi output (barang dan jasa) 

dari nilai yang lebih besar. 

Sedangkan menurut Fahmi (2012:2), yaitu : 

 “Produksi adalah sesuatu yang dihasilkan oleh suatu perusahaan baik 

berbentuk barang (goods) maupun jasa (service) dalam suatu periode 

waktu yang selanjutnya dihitung sebagai nilai tambah bagi 

perusahaan.” 

 Dari beberapa definisi produk diatas, maka dapat dilihat bahwa yang 

dimaksud dengan pengertian produksi adalah suatu kegiatan penciptaan barang 

dan jasa dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. 
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2.3 Pengertian Manajemen Produksi dan Operasi 

 Dalam melakukan produksi diperlukan manajemen, yang berguna untuk 

menetapkan keputusan-keputusan dalam upaya pengaturan dan pengkoordinasian 

penggunaan sumber-sumber daya dari kegiatan produksi untuk mencapai tujuan 

organisasi. Keterampilan manajer sebagai pengambil keputusan dalam mengelola 

kegiatan produksi dapat meningkatkan kegunaan atau manfaat dari suatu barang 

secara efektif dan efisien. Oleh karena itu semua kegiatan dan aktifitas dalam 

proses produksi harus disertai dengan proses manajemen. 

 Ada beberapa definisi manajemen operasi yang dikemukakan oleh 

beberapa ahli. Menurut Heizer & Render (2014:3), yang dimaksud dengan 

manajemen operasi adalah sebagai berikut: 

 “Manajemen operasi merupakan serangkaian aktivitas yang 

menciptakan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah 

masukan menjadi hasil.” 

Menurut Russel & Taylor (2011:2), yaitu : 

“Operations management is the design, operation, and improvement of 

productive systems.” 

Artinya Manajemen operasi adalah desain, operasi, dan perbaikan sistem 

produktif.  

Sedangkan menurut Fahmi (2012:3), yaitu : 

 “Manajemen produksi merupakan suatu ilmu yang membahas secara 

komprehensif bagaimana pihak manajemen produksi perusahaan 

mempergunakan ilmu dan seni yang dimiliki dengan mengarahkan 

dan mengatur orang-orang untuk mencapai suatu hasil produksi yang 

diinginkan.” 
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 Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

manajemen operasi adalah suatu aktivitas untuk menciptakan dan menambah nilai 

guna suatu barang atau jasa dari sumber daya yang dimiliki perusahaan. 

2.4 Pengertian Pengendalian 

 Aktivitas pengendalian sangat diperlukan untuk menjaga agar jalannya 

perusahaan tetap pada jalurnya yang telah direncanakan dalam mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. 

 Ada beberapa pendapat mengenai definisi dari pengendalian, menurut 

Assauri (2008:38) dalam Mayang (2015:9), yaitu : 

 “Pengendalian merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin 

agar kegiatan produksi dan operasi yang dilaksanakan sesuai dengan 

apa yang telah direncanakan, dan apabila terjadi penyimpangan, 

maka penyimpangan tersebut dapat dikoreksi, sehingga apa yang 

diharapkan dapat tercapai.” 

Sedangkan menurut Gasperz (2005:480) dalam Wibawa (2013:16), yaitu : 

 “Control can mean an evaluation to indicate needed corrective 

responses, the act guiding, or the state of process in which the variability 

is attribute to a constant system of chance courses.” 

Artinya pengendalian merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memantau 

aktivitas dan memastikan kinerja sebenarnya yang dilakukan telah sesuai dengan 

yang direncanakan.  

 Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan 

bahwa pengendalian adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau aktivitas 

dan memastikan kinerja yang dilakukan telah sesuai dengan yang direncanakan. 



16 
 

2.5 Pengertian Kualitas 

Kualitas merupakan salah satu hal yang penting dalam proses produksi. 

Karena kualitas mewakili produk dari perusahaan yang membuatnya. Selain itu, 

penerapan kualitas ditujukan untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Ada beberapa 

definisi kualitas. Menurut Heizer dan Render (2014:244), kualitas adalah : 

“Keseluruhan fitur dan karateristik sebuah barang atau jasa yang 

menggunakan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan yang 

dijanjikan dan tersirat.” 

Menurut American Society for Quality (ASQ) dalam Russell & Taylor 

(2011:55), mendefinisikan : 

"Quality as a subjective term for which each person has his or her own 

definition. In technical usage, quality can have two meanings: (1) The 

characteristics of a product or service that bear on its ability to satisfy 

stated or implied needs and (2) A product or service free of deficiencies.” 

Artinya kualitas adalah Sebuah istilah subjektif yang masing-masing setiap orang 

memiliki definisi sendiri-sendiri. Dalam penggunaan teknis, kualitas dapat 

memiliki dua makna: (1) Karakteristik dari produk atau jasa yang menanggung 

pada kemampuannya untuk memuaskan dinyatakan atau tersirat kebutuhan dan 

(2) Sebuah produk atau layanan gratis dari kekurangan. Jelas kualitas dapat 

didefinisikan dalam banyak cara, tergantung pada siapa yang mendefinisikan dan 

kemana produk atau jasa mengacu. 

Sedangkan menurut Harsanto (2013:76), yaitu : 

“Kualitas adalah terpenuhi atau terlampauinya ekspektasi pelanggan 

melalui produk yang perusahaan berikan.” 

Kualitas yang baik menurut produsen adalah apabila produk yang 

dihasilkan oleh perusahaan telah sesuai dengan spesifikasi yan telah ditentukan 
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oleh perusahaan. Sedangkan  kualitas jelek adalah apabila produk yang dihasilkan 

tidak sesuai dengan spesifikasi standar yang telah ditentukan serta menghasilkan 

produk cacat. Namun demikian perusahaan dalam menentukan spesifikasi produk 

juga harus memperhatikan keinginan konsumen, sebab tanpa memperhatikan hal 

tersebut produk yang dihasilkan perusahaan tidak 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 jelek. 

Kualitas yang baik dapat dilihat dari berbagai pandangan konsumen sesuai 

dengan dimensinya menurut Russell & Taylor (2011:56) mengidentifikasikan 

sembilan dimensi yang dapat digunakan untuk menganalisis karakteristik kualitas 

barang, yaitu sebagai berikut : 

1. Kinerja (Performance): karakteristik dasar produk: misalnya, seberapa 

baik mobil ditangani. 

2. Fitur (Features): item tambahan yang ditambahkan ke fitur dasar, seperti 

CD stereo atau interior kulit di dalam mobil. 

3. Keandalan (Reliability): probabilitas bahwa produk akan beroperasi 

dengan baik dalam jangka waktu yang diharapkan; TV akan bekerja tanpa 

perbaikan selama sekitar tujuh tahun. 
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4. Kesesuaian (Conformance): sejauh mana produk anda memenuhi pra 

standar yang ditetapkan. 

5. Daya tahan (Durability): berapa lama produk berlangsung; rentang hidup 

sebelum penggantian. Sepasang L.L.Bean sepatu, dengan hati-hati, 

mungkin diharapkan untuk seumur hidup. 

6. Servis (Serviceability): kemudahan mendapatkan perbaikan, kecepatan 

perbaikan, dan sopan santun dan kompetensi dari orang perbaikan. 

7. Estetika (Esthetics): bagaimana sebuah produk terlihat, terasa, suara, bau 

atau rasa. 

8. Keamanan (Safety): jaminan bahwa pelanggan tidak akan menderita 

cedera atau bahaya dari produk; pertimbangan sangat penting untuk mobil. 

9. persepsi lain (Other perception): persepsi subjektif berdasarkan nama 

merek, iklan dan sejenisnya 

Sedangkan menurut Schroeder (2010:138) dalam Mayang (2015:12), dimensi 

kualitas produk adalah sebagai berikut : 

1. Kualitas rancangan (Quality of Design), ditentukan sebelum produk mulai 

diproduksi dan terdiri dari : 

a. kualitas riset pasar, suatu yang sangat penting dalam bisnis sebab 

dengan riset pasar akan diketahui apa saja yang diperlukan pasar atau 

masyarakat dan juga mengetahui para pesaing bisnis. 

b. kualitas konsep 

c. kualitas spesifikasi 
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2. Kualitas kesesuaian (Quality of Conformance), yang berarti memproduksi 

produk sesuai dengan spesifikasi yang terdiri dari: 

a. Teknologi  

b. Pegawai  

c. Manajemen  

3. Kemampuan (The ’Abilities’) yang terdiri dari : 

a. Reliability, menyangkut jangka waktu produk dapat digunakan 

sebelum rusak 

b. Availability, menyangkut kesinambungan jasa untuk pelanggan. 

c. Maintainability, menyangkut perbaikan produk dan jasa jika terjadi 

kerusakan. 

4. Layanan lapangan (Field Service) berhubungan dengan jaminan dan 

perbaikan atau penggantian produk setelah produk dijual, yan terdiri dari : 

a. Ketepatan waktu 

b. Kompetensi 

c. Integritas 

 Dimensi kualitas penting dalam proses penciptaan suatu produk karena 

karakteristik dan nilai akhir suatu produk akan lahir dengan baik jika produk 

tersebut dapat memenuhi ekspektasi konsumen melalui kualitas yang produk 

tersebut miliki.  

 Selain dimensi kualitas yang harus diperhatikan terdapat hal-hal yang 

mempengaruhi kualitas secara langsung. Dalam penerapan pengendalian kualitas 

perlu juga diketahui mengenai beberapa faktor yang sangat mempengaruhi 
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kualitas dari suatu barang atau jasa. Faktor-faktor tersebut sangat berhubungan 

dengan sesuai tidaknya suatu produksi barang atau jasa tersebut dengan 

tujuannya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas produk atau jasa 

menurut Basterfield (2009:180) dalam Mayang (2015:13),, antara lain: 

1. Bahan baku (Material) 

Kualitas bahan baku akan sangat mempengaruhi kualitas dari suatu barang 

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

maka bahan baku yang tersedia haruslah berkualitas juga.  

2. Mesin (Machine) 

Pengendalian, penggunaan dan perawatan mesin haruslah dilakukan 

dengan baik agar proses produksi dapat berjalan dengan lancar sehingga 

mencapai hasil yang diharapkan. 

3. Tenaga kerja (Man) 

Faktor tenaga kerja sangat berperan penting dalam menentukan kualitas 

produk dari tahap perencanaan produk tersebut sampai ke tangan 

konsumen. 

4. Metode (Method) 

Metode kerja yang digunakan suatu organisasi akan sangat mempengaruhi 

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

dari perencanaan sampai ke pelaksanaannya. 
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5. Lingkungan (Environment) 

Lingkungan produksi haruslah dapat mendukung jalannya proses produksi, 

sehingga proses produksi dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan 

produk yang sesuai dengan harapan. 

2.6 Pengertian Pengendalian Kualitas 

Setelah kita mengetahui pengertian kualitas maka akan dikemukakan 

pengendalian kualitas. 

Menurut Assauri (2008:299) dalam Mayang (2015:14), pengendalian kualitas 

adalah : 

“Pengawasan mutu merupakan usaha untuk mempertahankan mutu 

atau kualitas dari barang yang dihasilkan, agar sesuai dengan 

spesifikasi produk yang telah ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan 

pimpinan perusahaan.”  

Sedangkan menurut Gaspersz (2005:480) dalam Wibawa (2013:16), 

pengendalian kualitas adalah : 

“Quality control is the operational techniques and activities to fulfill 

requirements for quality”. 

Artinya pengendalian kualitas adalah teknik dan kegiatan operasional untuk 

memenuhi persyaratan untuk kualitas. 

Menurut pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengendalian kualitas 

adalah suatu teknik dan aktivitas/ tindakan yang terencana yang dilakukan untuk 

mencapai, mempertahankan dan meningkatkan kualitas suatu produk dan jasa 

agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dapat memenuhi kepuasan 

konsumen. 
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2.6.1 Tujuan Pengendalian Kualitas 

 Konsumen produk maupun jasa sekarang semakain kritis terhadap produk 

yang ditawarkan oleh produsen. Selain memperlihatkan harga yang ditawarkan 

juga semakin memperhatikan kualitas barang atau jasa yang ditawarkan oleh 

perusahaan. Oleh karena itu produsen juga harus memperhatikan kualitas produk 

atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen agar dapat mempertahankan maupun 

memperluas pangsa pasarnya. 

 Secara terperinci, dapat dikatakan bahwa tujuan dari pengendalian kualitas 

menurut Assauri (2008:299) dalam Wibawa (2013:17) , 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 mutu 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 
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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 dan jasa yang dihasilkan 

dapat dipertanggungjawabkan seperti halnya pada pengendalian produksi. Dengan 

demikian antara pengendalian produksi dan pengendalian kualitas erat kaitannya 

dalam pembuatan barang. 

2.6.2 Jenis-jenis Pengendalian Kualitas 

Ada beberapa jenis pengendalian, dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Inspeksi  

Menurut Haizer & Render (2014:259) inspeksi adalah suatu cara 

memastikan suatu produksi menghasilkan tingkat kualitas yang 

diharapkan. Tujuan dari inspeksi adalah untuk mendeteksi proses buruk 

secepatnya. Inspeksi tidak memperbaiki kekurangan dalam sistem atau 

cacat pada produk, tidak juga mengubah suatu produk atau meningkatkan 

nilai dari produk tersebut. Inspeksi hanya menemukan kekurangan serta 

cacat produk. 

Kemudian menurut Buffa (2002:645) dalam Mayang (2015:15), inspeksi 

dapat dibedakan melalui tiga tahap, yaitu : 

a. Inspeksi dan pengendalian kualitas sebelum proses produksi 

Aktivitas ini dilakukan terhadap bahan baku yang akan digunakan. 

Bahan baku sangat berperan penting dalam menghasilkan suatu 

produk dengan kualitas baik. Dengan kata lain masukan (input) 
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baik maka keluaran (output) yang dihasilkan juga akan baik. Untuk 

itu perlu dilakukan pengendalian kualitas terhadap bahan baku 

yang akan digunakan dalam proses produksi, dengan baik dan 

teliti. 

b. Inspeksi produk dan pengendalian kualitas selama proses produksi 

Aktivitas ini dilakukan apabila ditemukan adanya penyimpangan-

penyimpangan yang terjadi selama proses produksi. Hal ini untuk 

menjaga agar proses produksi dapat berlangsung dengan baik dan 

memperkecil tingkat kesalahan yang terjadi selama proses 

produksi. 

c. Inspeksi dan pengujian terhadap kinerja produk 

Aktivitas ini dilakukan untuk melihat apakah produk yang 

dihasilkan sudah atau belum memenuhi standar kualitas yang 

ditetapkan oleh perusahaan. Selain itu juga untuk mempetahankan 

atau menjaga kualitas produk yang dihasilkan. 

2. Pengendalian Kualitas Secara Statistik (Statistical Quality Control) 

Pengendalian kualitas yang dilakukan oleh perusahaan dapat bermacam-

macam ada yang melakukan inspeksi secara keseluruhan (inpeksi 100%) 

dan ada pula yang secara statistik. Pengendalian kualitas secara statistik 

merupakan pengendalian kualitas yang menggunakan data-data kualitatif 

dan kuantitatif. Adapun beberapa teori mengenai pengendalian kualitas 

secara statistik menurut Assauri (2008:312) dalam Mayang (2015:16)  
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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.” 

Sedangkan menurut Fahmi (2012:46), yaitu : 

“Statistical Quality Control (SQC) merupakan suatu mekanisme 

yang dibuat untuk membantu pihak manajemen perusahaan 

mampu memahami setiap pengerjaan produk dari awal hingga 

akhir dengan mekanisme yang terukur dan sistematis.” 

 

 Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

pengendalian kualitas secara statistik merupakan suatu sistem untuk 

menjaga standar dari kualitas hasil produksi pada tingkat biaya minimum 

yang didesain untuk mengevaluasi kualitas ditinjau dari kesesuaian dengan 

spesifikasinya. 

Pengendalian kualitas secara statistik terbagi atas dua alat, yaitu : 

a. Sampling Penerimaan (Acceptances sampling) 

Menurut Montgomery (2009:15) dalam Mayang (2015:17), 

pengertian Acceptance Sampling, adalah : 

“Acceptance sampling, defined as the inspection and 

classification of sample of units selected at random from a 

larger batch or lot and the ultimate decision about disposition 

of a lot, ussualy accurs at two points: incoming raw materials 

or components, or final production.” 

Artinya menjelaskan sampling penerimaan sebagai proses inspeksi 

dan pengklasifikasian dari sample unit yang telah dipilih secara acak 

dari batch/lot yang lebih besar dan keputusan utama tentang 
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penempatan sebuah lot, biasanya teradi pada 2 (dua) titik: bahan baku 

yang masuk atau komponen-komponen atau produk akhir. 

Jenis pemeriksaan ini dapat digunakan oleh pelanggan untuk 

menjamin bahwa standar mutu 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. Apalagi bila biaya pemeriksaan keseluruhan partai terlalu 

mahal. Kadang-kadang pemeriksaan ini juga kurang efisien karena 

banyaknya waktu dan tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan 

pemeriksaan tersebut. 

b. Pengendalian Process Secara Statistik (Statistical Process Control) 

Adalah pengendalian kualitas pada proses produksi. SPC juga 

merupakan aplkasi dari teknik statistik dalam mengendalikan proses. 

Definisi Statistical Process Control menurut Heizer & Render 

(2014:258),  adalah: 

“Sebuah proses yang digunakan untuk memonitor standar, 

melakukan pengukuran, dan mengambil tindakan 

perbaikan saat barang atau jasa dihasilkan”. 

 

Menurut Russell & Taylor (2011:109), yaitu : 

“Statistical process control (SPC) is a statistical procedure 

using control charts to see if any part of a production process 

is not functioning properly and could cause poor quality.” 
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Artinya SPC adalah Prosedur statistik dengan menggunakan diagram 

kontrol untuk melihat apakah ada bagian dari proses produksi yang 

tidak berfungsi dengan baik dan bisa menyebabkan kualitas buruk. 

Sedangkan menurut Harsanto (2013:82), SPC adalah: 

“Proses untuk memonitor proses operasi untuk memastikan 

proses terjaga berada dalam batas-batas kualitas yang dapat 

ditoleransi perusahaan.” 

SPC digunakan jika terdapat berbagai variasi yang terjadi pada 

proses. Variasi yang terjadi terbagi atas 2, yaitu: 

a) Natural Variation : variasi yang mempengaruhi tiap-tiap proses 

produksi sampai ke tingkat tertentu dan dapat diperkirakan. 

Variasi ini juga dikenal sebagai penyebab umum. 

b) Assignable Variation: Variasi yang tejadi di dalam proses 

produksi dan dapat ditelusuri sampai ke penyebab akar 

spesifikasinya. 

2.7 Alat bantu dalam Pengendalian Kualitas 

 Pengendalian kualitas secara statistik dengan menggunakan Statistical 

Process Control (SPC) dan Statistical Quality Control (SQC) mempunyai 7 alat 

statistik utama yang dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengendalikan 

kualitas sebagaimana disebutkan juga oleh Heizer & Render (2014:254), antara 

lain yaitu : check sheet, histogram, control chart, diagram pareto, diagram sebab 

akibat, scatter diagram dan diagram proses. 
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Gambar 2.1 Alat Bantu Pengendalian Kualitas 

Sumber : Heizer & Render (2014:254) 

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. Adapun manfaat dipergunakannya check sheet yaitu 

sebagai alat untuk :  
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a. Mempermudah pengumpulan data terutama untuk mengetahui 

bagaimana suatu masalah terjadi.  

b. Mengumpulkan data tentang jenis masalah yang sedang terjadi.  

c. Menyusun data secara otomatis sehingga lebih mudah untuk 

dikumpulkan. 

d. Memisahkan antara opini dan fakta. 

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 (scatter diagram) 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.  

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 
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kita lihat pada 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.  

Adapun kegunaan dari diagram sebab-akibat adalah :  

a. Membantu mengidentifikasi akar penyebab masalah.  

b. Menganalisa kondisi yang sebenarnya yang bertujuan untuk 

memperbaiki peningkatan kualitas.  

c. Membantu membangkitkan ide-ide untuk solusi suatu masalah.  

d. Membantu dalam pencarian fakta lebih lanjut.  

e. Mengurangi kondisi-kondisi yang menyebabkan ketidaksesuaian 

produk dengan keluhan konsumen.  

f. Menentukan standarisasi dari operasi yang sedang berjalan atau 

yang akan dilaksanakan.  

g. Sarana pengambilan keputusan dalam menentukan pelatihan tenaga 

kerja. 

h. Merencanakan tindakan perbaikan.  

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-
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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 dari diagram pareto adalah sebagi berikut: 

a. Menunjukan masalah utama 

b. Menyatakan perbandingan masing-masing persoalan terhadap 

keseluruhan 

c. Menunjukan perbandingan masing-masing persoalan sebelum dan 

setelah perbaikan 

  Diagram pareto digunakan untuk mengidentifikasi 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 yang sia-sia. 

5. Diagram Alir/Diagram Proses (Process Flow Chart)  

Diagram alir secara grafis menunjukkan sebuah proses atau sistem dengan 

menggunakan kotak dan garis yang saling berhubungan. Diagram ini 
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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: 

a. Mengumpulkan dan mengimplementasikan data juga merupakan 

ringkasan visual dari data tersebut sehingga memudahkan dalam 

pemahaman. 

b. Menunjukan output dari suatu proses. 

c. Menunjukan apa yang sedang terjadi dalam situasi tertentu 

sepanjang waktu. 

d. Menunjukan kecenderungan dari data sepanjang waktu. 

e. Membandingkan dari data periode yang satu dengan periode lain, 

juga memeriksa perubahan-perubahan yang terjadi. 

6. Histogram  

 Histogram adalah suat 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 dengan 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 

data nya berada pada batas atas atau bawah. 
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Manfaat histogram adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan gambaran populasi. 

b. Memberikan variabel dalam susunan data. 

c. Mengembangkan pengelompokan yang logis. 

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

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 penyimpanan itu akan 

terlihat pada peta kendali.  

Manfaat dari peta kendali adalah untuk : 

a. Memberikan informasi apakah suatu proses produksi masih berada di 

dalam batas-batas kendali kualitas atau tidak terkendali. 

b. Memantau proses produksi secara terus menerus agar tetap stabil. 

c. Menentukan kemampuan proses (capability process).  

d. Mengevaluasi performance pelaksanaan dan kebijaksanaan 

pelaksanaan proses produksi.  

e. Membantu menentukan kriteria batas penerimaan kualitas produk 

sebelum dipasarkan. 
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Peta kendali dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 

1) Proses Kendali 

Suatu proses dapat dikatakan terkendali (process control) apabila pola 

alami dari nilai-nilai variasi yang diplot pada peta kendali memiliki 

pola: 

a) Terdapat 2 atau 3 titik yang dekat dengan garis pusat. 

b) Sedikit titik-titik yang dekat dengan batas kendali. 

c) Titik-titik terletak bolak-balik di antara garis pusat. 

d) Jumlah titik-titik pada kedua sisi dari garis pusat seimbang. 

e) Tidak ada yang melewati batas-batas kendali. 

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 penyimpanan pada proses berikutnya. 

a) Deret 

Apabila terdapat 7 titik berturut-turut pada peta kendali yang 

selalu berada di atas atau di bawah garis tengah secara berurutan. 

b) 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. 
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c) Perulangan 

Dari sekumpulan titik terdapat titik yang menunjukan pola yang 

hampir sama dalam selang waktu yang sama. 

d) 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 (Central Line/CL, Upper Control 

Limit/UCL, Lower Control Limit/LCL). 

e) Pelompatan  

Apabila beberapa titik yang jatuh dekat batas kendali tertentu 

secara tiba-tiba titik selanjutnya jatuh dekat batas kendali yang 

lain. 

Gambar 2.2 Bentuk-bentuk Penyimpangan 

Sumber: Heizer & Render, 2014 
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 Salah satu pola teknik untuk mengetahui pola yang tidak umum 

adalah dengan membagi peta kendali ke dalam enam bagian yang sama 

dengan garis khayalan. Tiga bagian di antara garis tengah dan batas 

kendali atas sedangkan bagian lagi di antara garis tengah dengan batas 

kendali bawah. 

Pola normal dari variasi tersebut akan terjadi apabila: 

1. kira-kira 34% dari titik jatuh berada di antara kedua garis khayalan 

yang pertama, yang dihitung mulai dari garis tengah sampai dengan 

batas garis khayalan kedua. 

2. Kira-kira 13,5% dari titik-titik jatuh berada di antara kedua garis 

khayalan kedua. 

3. Kira-kira 2,5% dari titik-titik jatuh di antara kedua garis khayalan 

ketiga. 

Untuk mengendalikan kualitas produk selama proses produksi, 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: 

a. Peta kendali rata-rata (x-chart) 
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Digunakan untuk mengetahui rata-rata pengukuran antar sub 

grup diperiksa. 

b. 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 terbagi menjadi 4: 

a. Peta kendali kerusakan (p chart) 

Digunakan untuk menganalisis banyaknya barang yang ditolak 

yang ditemukan dalam pemeriksaan atau sederetan pemeriksaan 

terhadap total barang yang diperiksa. 

b. Peta kendali kerusakan per unit (np chart) 

Digunakan untuk menganalisis banyaknya butir yang ditolak per 

unit. 

c. Peta kendali ketidaksesuaian (c chart) 

Digunakan untuk menganalisis dengan cara menghitung jumlah 

produk yang mengalami ketidaksesuaian dengan cara 

spesifikasi. 
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d. 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 memiliki 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. 

2.8 Peta Kendali u 

Peta kendali u adalah salah satu peta kendali yang digunakan dalam 

pengendalian kualitas secara atribut, yaitu mengetengahkan cacat (defect) 

atau kecacatan (defective) pada produk yang dihasilkan. Peta kendali u 

digunakan untuk jumlah ketidaksesuaian perunit apabila yang diperiksa 

lebih dari satu macam produk. 

1. Tujuan Pembuatan Peta Kendali u 

Tujuan pembuatan peta kendali untuk ketidaksesuaian (peta kendali c 

dan peta kendali u) adalah: 

a. Menentukan tingkat kualitas rata-rata semua perubahan, informasi 

ini menunjukan kemampuan proses awal. 
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b. Memberi perhatian pada pengelolaan rata-rata semua perubahan, 

sekali kualitas rata-rata diketahui, semua perubahan menjadi 

penting. 

c. Meningkatkan kualitas produk, dalam hal ini peta kendali untuk 

ketidaksesuian dapat memotivasi karyawan bagian pengaturan dan 

pelaksanaan untuk mengajukan ide-ide untuk perbaikan kualitas. 

Dari peta kendali akan dapat diketahui apakah ide itu tepat atau 

tidak. Usaha yang berkelanjutan dan tepat sasaran harus dibuat 

untuk meningkatkan kualitas. 

d. Mengevaluasi hasil kualitas karyawan pengaturan dan pelaksanaan, 

selama peta kendali dalam pengontrolan, karyawan pelaksanaan 

menunjukan hasil yang memuaskan karena dari perhitungan peta 

kendali untuk ketidaksesuaian biasanya dapat dipakai untuk 

menemuakan kesalahan-kesalahan, maka akan sangat efektif dalam 

evaluasi kualitas pada lingkungan keuangan, penjualan, pelayanan 

kepada pelanggan dan lain-lain. 

e. Menyarankan tempat untuk memakai peta x dan R 

Beberapa penerapan dari peta untuk ketidaksesuaian memberikan 

analisis yang lebih lengkap dengan peta x dan R  

f. Menyediakan informasi yang memperhatikan kemampuan 

diterimanya urutan produk dalam pengiriman. 
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2. Cara Membuat Peta Kendali u 

Cara membuat peta kenali u adalah sebagai berikut : 

a. Memilih karakteristik kualitas 

Langkah pertama dari prosedur ini adalah menentukan kegunaan 

peta kendali, yaitu untuk mengendalikan karakterisitik kualitas 

gabungan, karakteristik kualitas sebagian kecil produk, 

karakteristik kualitas seluruh produk atau sejumlah produk. 

Dapat juga untuk menentukan pengendalian prestasi dari operator, 

pusat pekerjaan, departemen, giliran kerja, bangunan atau 

perusahaan. Kegunaan dari peta akan didasarkan pada jaminan 

keuntungan yang terbesar untuk biaya terkecil. 

b. Menentukan ukuran dan metode subgrup 

Ukuran dari peta u adalah salah satu unit yang diperiksa. Metode 

untuk menghasilkan sampel dapat dilakukan audit atau secara 

langsung. 

c. Mengumpulkan data 

Data dikumpulkan dari jumlah ketidaksesuaian per unit. 

d. Menghitung garis pusat dan batas kendali 

𝐶𝐿 =  ū =  
Σ𝑐

Σn
 

𝑈𝐶𝐿 =  ū + 3√
𝑢

𝑛
 

𝐿𝐶𝐿 =  ū − 3√
𝑢

𝑛
 

Sumber : Heizer & Render, 2014 
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Keterangan :  

c  =  jumlah ketidaksesuaian dalam subgroup 

n  =  jumlah yang diperiksa dalam subgroup 

ū = rata-rata ketidaksesuaian per unit untuk beberapa 

subgroup 

UCL = batas kendali atas 

LCL = batas kendali bawah 

*jika LCL < 0 maka dianggap LCL = 0 

e. Membuat garis pusat dan batas kendali yang sudah diperbaharui 

Apabila analisis pada data pendahuluan menunjukan pengendalian 

yang baik, maka ū dapat dianggap mewakili proses u0 = ū. 

Biasanya analisis pada data pendahuluan tidak menunjukan adanya 

pengendalian yang baik atau diluar batas kendali. Oleh karena itu 

perlu adanya perbaikan garis pusat dan batas kendali untuk 

kemudian di analisis kembali apakah data tersebut masih berada di 

luar kendali atau tidak. 

f. Mencapai tujuan 

Alasan peta kendali adalah untuk mencapai satu atau lebih tujuan 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Sekali tujuan tercapai, peta tidak 

dilanjutkan atau aktivitas pemeriksaan dikurangi dan sumbernya 

dipindahkan pada masalah kualitas yang lain. 
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2.9 Penelitian Terdahulu 

1. Nafila Mayang S D (2015) 

“Analisis Pengendalian Kualitas PT. Multi Garmen Jaya dengan Alat 

Bantu Statistik Guna Mengendalikan Kecacatan Produk” 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pengendalian kualitas PT. Multi 

Garment Jaya memiliki konsep yang baik tetapi penerapan quality control 

masih cenderung kurang dikarenakan masih banyaknya kecacatan produk 

antara 29-32%. Kecacatan produk yang terjadi dalam produksinya adalah 

cacat kain sebesar 30,9% dan sisanya dipengaruhi oleh jebol sebesar 

28,4% cacat aksesoris sebesar 18,6% skip stitch sebesar 16,4% dan lain-

lain sebesar 5,6%. Cacat kain dapat mempengaruhi jenis cacat yang 

lainnya. Faktor penyebab kerusakan dalam proses produksi yaitu berasal 

dari faktor manusia, mesin, metode dan bahan baku. Bahan baku 

mendominasi kecacatan kain yang membuat produk tidak berkualitas. 

Maka perusahaan dapat melakukan perbaikan kualitas dengan 

memfokuskan pada jenis kerusakan yang memiliki jumlah besar atau 

dominan. 

2. Galih Panji wibawa (2013) 

“Penerapan pengendalian kualitas dalam upaya mengurangi kecacatan 

produk pada PT. Dirgantara Indonesia” 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pengendalian kualitas produk PT. 

Dirgantara Indonesia sudah cukup terkendali, dengan rata-rata kecacatan 

produk sebesar 32,4% perbulan. Jenis kecacatan yang paling banyak 

terjadi adalah proses assembly dengan total 95 kerusakan 52,4% srai total 

produk cacat pada tahun 2012. Faktor yang menjadi kerusakan ini adalah 

manusia, mesin, lingkungan, metode kerja dan bahan baku. Maka dapat 

dilakukan pencegahan agar mengurangi kecacatan produk. 

3. Wildan Yanuar (2010) 

“Analisis pengendalian kualitas dalam mengurangi tingkat kecacatan 

produk kain grey di PT. Medan Jaya” 
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Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan melakukan pengujian 

Statistical Quality Control (SQC) maka dapat diketahui beberapa 

kecacatan produk yang mempengaruhi kualitas perusahaan yang 

dipengaruhi oleh faktor manusia sehingga perusahaan dapat mengambil 

tindakan pencegahan dan perbaikan untuk mengurangi produk cacat dan 

meningkatkan kualitas produk. 

4. Yonathan M. Awaj, Ajit Pal Singh dan Wassihun Yimer Amedie (2013) 

“Quality Inmprovement Using Statistical Process Control Tools In Flass 

Bottles Manufacturing Company” 

Hasil penelitian menunjukan dengan penerapan Statistical Process Control 

(SPC) dapat menganalisa kecacatan produk yang terjadi di perusahaan 

manufaktur botol gelas, sehingga mengurangi berbagai macam 

pemborosan dengan begitu perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya 

tambahan dalam menghadapi kecacatan produk. 

5. Bakhtiar S, Suharto Tahir dan Ria Asysyfa Hasni (2013) 

“Analisa pengendalian Kualitas dengan menggunakan metode Statistical 

Quality Control (SQC)” 

Hasil peneitian menunjukan jumlah kerusakan botol pada UD. Mestika 

Tapaktuan dibagi kedalam dua jenis yaitu jenis pecah dan retak. Penelitian 

menggunakan seven tools maka dapat diketahui penyebab terjadinya 

kerusakan sehingga dapat dilakukan usulan yang dapat dilakukan terhadap 

jenis kerusakan tersebut. 
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2.10 Kerangka Pemikiran 

Untuk menghasilkan produk yang berkualitas maka dalam proses 

produksinya suatu perusahaan harus menetapkan pengendalian kualitas agar 

kesalahan-kesalahan dalam proses produksi dapat dikurangi atau bahkan 

dihilangkan sehingga produk cacat yang dihasilkan pun dapat berkurang atau 

bahkan tidak ada sehingga hal ini secara otomatis akan dapat 

mengefesiensikan biaya produksi. 

Berdasarkan adanya fenomena yang muncul dalam perusahaan, 

maka dapat dirumuskan masalah apa saja yang terjadi. Setelah rumusan 

masalah maka penulis dapat menetapkan tujuan agar permasalahan yang ada 

dapat dilakukan untuk melihat perbandingan yang ada sesuai atau tidak 

dengan yang sebenarnya terjadi dalam perusahaan PT. Apollo Utama. Studi 

lapangan diperlukan untuk mengumpulkan data lapangan yang ada di PT. 

Apollo Utama dan melakukan observasi serta wawancara mengenai situasi 

dan juga kondisi yang terjadi dalam perusahaan. Data yang dikumpulkan 

merupakan data primer yaitu data yang didapatkan berdasarkan perusahaan 

PT. Apollo Utama secara langsung. 

Setelah data dikumpulkan selanjutnya data diolah dengan 

menggunakan diagram pareto, peta kontrol u, dan fishbone diagram. Setelah 

data dihitung dan sudah mendapatkan hasilnya selanjutnya data dianalisis 

dari masing-masing pengolahan data dan diberikan solusi atas permasalahan 

berdasarkan data yang sudah dianalisis. 
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Selanjutnya kesimpulan dan saran menyimpulkan hasil keseluruhan 

data yang sudah diolah sehingga penulis dapat memberikan saran yang 

seharusnya dilakukan oleh perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan 

yang terjadi dalam PT. Apollo Utama. 

Kerangka pemikiran tersebut adalah sebagai berikut : 
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Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Pengolahan data penulis 

Identifikasi Masalah 

Menetapkan Tujuan 

Studi Pustaka Studi Lapangan 

Pengumpulan Data 

Pengolahan data : 

1. Diagram Pareto 

2. Membuat Peta Kontrol u 

3. Fishbone Diagram 

Analisa dan Pembahasan : 

Diagram Pareto, Peta Kontrol u, 

Fishbone Chart dan Solusi 

Pemecahan Masalah 

 

Saran dan Kesimpulan 

Data 

Cukup 

Data Tidak 

Cukup 

Penentuan Jumlah Sampel 

dari Data Primer 

Uji kecukupan data 


