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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Manajemen Operasi dan Produksi 

Manajemen Operasi dan Produksi merupakan bagian yang sangat penting 

dalam suatu perusahaan. Mengingat seluruh proses perusahaan dalam 

menghasilkan barang atau jasa sangat bergantung kedalam aktivitas operasi dan 

produksi. Manajemen operasi dan produksi mengatur seluruh kegiatan produksi. 

Mulai dari bahan baku (input), proses, hingga hasil produksi (output). Agar 

kegiatan produksi berjalan dengan lancar dan terkendali maka dari itu perlu 

dilakukan sistem manajemen yang tepat. 

 

2.1.1 Pengertian Manajemen 

 Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan membutuhkan 

suatu sistem yang memiliki kemampuan untuk mendukung dan mempersatukan 

berbagai tujuan ke dalam suatu tujuan bersama, yaitu kemampuan yang dapat 

mengkoordinasikan setiap sub-sistemnya, sehingga tercipta keterpaduan antara 

subsistem yang satu dengan subsistem yang lain. 

 Untuk meningkatkan daya guna suatu barang dan jasa tidak lah dapat 

dilakukan sendiri, tetapi dibutuhkan bantuan dan dilakukan bersama-sama dengan 

oranglain. Untuk mendapatkan kerjasama yang baik, maka diperlukan suatu 

sistem yang dapat menjaga agar suatu kerjasama dapat berjalan dengan baik, 

sehingga segala tujuan dapat tercapai dan memberikan hasil yang maksimal. 

Untuk menciptakan kerjasama yang baik, maka diperlukan suatu sistem yang 

disebut manajemen. 

Ada beberapa pengertian manajemen yang dikemukakan oleh para ahli, 

sebagai berikut : 

Pengertian manajemen menurut Hasibuan (2010:2), yaitu: 

“Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan 

sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan 

efisien untuk mencapai satu tujuan tertentu.” 
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Pengertian manajemen menurut Robbins dan Coulter (2012:36) adalah 

sebagai berikut :  

“manajemen mengacu pada proses mengkoordinasi dan 

mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara 

efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain.” 

Pengertian manajemen menurut Appley dan Oey Liang Lee (2010:16) 

adalah sebagai berikut : 

“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.” 

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat ditunjukan yang 

dimaksud dengan manajemen adalah suatu ilmu, seni, kegiatan atau usaha dalam 

mengatur proses pemanfaatan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien dan 

mengkoordinasikannya dengan kegiatan-kegiatan yang lain agar dapat mencapai 

tujuan organisasi secara efisien. 

 

2.1.2 Pengertian Produksi dan Operasi 

 Produksi merupakan faktor terpenting dalam suatu perusahaan dan 

merupakan salah satu dari kegiatan pokok untuk mempertahankan kelangsungan 

hidup suatu perusahaan. Produksi ini sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan 

dalam menciptakan atau menambah kegunaan pada suatu barang atau jasa. 

 Menurut Heizer dan Render (2008:11) penertian produksi dalam bukunya 

“Manajemen Operasi” adalah sebagai berikut : 

 “Produksi adalah proses penciptaan barang dan jasa” 
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 Pengertian produksi menurut Assauri (2008:11)  adalah sebagai berikut : 

“Produksi sebagai suatu kegiatan atau proses yang 

mentransformasikan masukan (input) menjadi hasil keluaran 

(output), tercakup semua aktivitas atau kegiatan yang menghasilkan 

barang atau jasa, serta kegiatan-kegiatan lain yang mendukung atau 

menunjang usaha untuk menghasilkan produksi tersebut.” 

 Menurut Gaspersz (2004:6), sistem produksi memiliki beberapa 

karakteristik berikut : 

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

berkaitan satu sama lain dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Hsl ini 

berkaitan dengan komponen struktural yang membangun sistem produksi 

itu. 

2. Mempunyai tujuan yang mendasari keberadaannya, yaitu menghasilkan 

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

kompetitif di pasar. 

3. Mempunyai aktivitas berupa proses transformasi nilai tambah input 

menjadi output secara efektif dan efisien. 

4. Mempunyai mekanisme yang mengendalikan pengoprasiannya, berupa 

optimalisasi pengalokasian sumber-sumber daya. 

Sedangkan pengertian operasi menurut Rosenbreg yang diterjemahkan 

oleh Haming dan Nurnajamuddin (2007) sebagai berikut : 

“Operasi merupakan suatu proses atau tindakan tertrntu yang 

menjadi unsur dari sejumlah kegiatan untuk membuat suatu 

produk.” 

 Dari beberapa definisi produksi diatas maka dapat dilihat bahwa yang 

dimaksud dengan pengertian produksi adalah suatu kegiatan penciptaan barang 

dan jasa dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki dengan 

mempertimbangkan pula kegiatan-kegiatan pendukung lainnya. 
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2.1.3 Pengertian Manajemen Produksi dan Operasi 

 Manajemen Produksi dan Operasi telah mengalami perubahan yang cukup 

drastic sejalan dengan perkembangan inovasi teknologi yang tumbuh sangat cepat. 

Keadaan ini menurut kegiatan operasi harus memerhatikan prinsip efisiensi dan 

keinginan konsumen sebagai pemakai barang dan jasa. Manajemen operasi tidak 

hanya sebagai alat untuk mengendalikan urutan input – process – output sebagai 

hubungan yang dinamis, tetapi merupakan suatu keseluruhan sistem yang 

berlandaskan pada konsep pendekatan sistem. 

Berikut pengertian manajemen operasi yang dikemukakan oleh para ahli : 

Pengertian manajemen operasi menurut Yamit (2010:5) sebagai berikut : 

”Manajemen Operasi adalah kegiatan untuk mengolah input melalui 

proses transformasi atau pengubahan ataukonversi sedemikian rupa 

sehingga menjadi output yang dapat berupa barang atau jasa.” 

Menurut Assauri (2008:12) Pengertian manajemen produksi dan operasi 

adalah sebagai beriku : 

“Merupakan kegiatan untuk mengatur dan mengkoordinasikan 

penggunaan sumber-sumber daya yang berupa sumber daya manusia, 

sumber daya alat dan sumber daya dana serta bahan, secara efektif 

dan efisien untuk menciptakan dan menambah kegunaan (utility) 

suatu barang atau jasa.” 

Pengertian manajemen produksi menurut Assauri  dalam  Christian  

(2011) sebagai berikut : 

“Manajemen produksi  adalah kegiatan untuk mengatur  dan  

mengkoordinasikan  penggunaan  sumber-sumber  daya  yang berupa 

manusia, sumber daya alat, dan sumber daya dana serta bahan secara 

efektif  dan  efisien  untuk  menciptakan  dan  menambah  kegunaan  

(utility)  suatu barang atau jasa.” 
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Pengertian manajemen opesasi menurutChase, Aquilano, dan Jacobz 

sebagian dikutip Melita (2012:12) sebagai berikut : 

“Operation management is defined as design, operation, and 

improvement of system that create and deliver the firm’s primary 

products and service.”  

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat ditunjukan bahwa manajemen 

operasi adalah suatu desain, operasi, dan perbaikan sistem produksi serta 

perubahan dari sumber daya yang dimiliki perusahaan (meliputi tanah, tenaga 

kerja, modal dan input manajemen) menjadi output berupa barang atau jasa yang 

diinginkan. 

 

2.2 Pengendalian Kualitas 

 Kualitas sangat penting dirasakan bagi perusahaan seiring dengan 

pertumbuhan pelanggan yang bertujuan untuk menawarkan produk sesuai dengan 

harapan pelanggan. Burlikowska (2011) 

 Pembahasan mengenai kualitas sebenarnya sangat bergantung kepada 

persepsi konsumen itu sendiri. Setiap konsumen tentunya akan memiliki 

pandangan yang berbeda terhadap suatu kualitas. 

 Sebelum membahas pengertian pengendalian kualitas terlebih dahulu 

ditemukan pengertian pengendalian dan pengertian kualitas menurut beberapa 

ahli. 

 

2.2.1 Pengertian Pengendalian 

 Pengertian pegendalian menurut Yamit (2010:33) sebagai berikut : 

“Keseluruhan fungsi atau kegiatan yang harus dilakukan untuk 

menjamin tercapainya sasaran perusahaan dalam hal kualitas 

produksi dan jasa pelayanan yang di produksi.” 

Pengertian pengendalian kualitas menurut Assauri (2008:210) adalah sebagai 

berikut : 

“Pengawasan mutu merupakan usaha untuk mempertahankan 

mutu/kualitas barang yang dihasilkan, agar sesuai dengan spesifikasi 
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produk yang telah ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan pemimpin 

perusahaan.” 

 Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat ditunjukan bahwa 

pengendalian adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau aktifitas dan 

memastikan kinerja sebenarnya yang dilakukan agar sesuai dengan yang 

direncanakan. 

 

2.2.2 Pengertian Kualitas 

 Menurut W. Edwards Denning dalam Yamit (2010:7) mendefinisikan 

kualitas sebagai berikut : 

“Kualitas adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan 

konsumen.” 

 Adapun pengertian kualitas menurut American Society For Qualityyang 

dikutip oleh Heizer & Render (2010:253) : 

“Quality is the totality of features and characteristic of a product or 

service that bears on it’s ability to satisfy stated or implied need.” 

Menurut Yamit (2010:347) pengertian kualitas adalah sebagai berikut : 

“Sesuatu istilah relatif yang sangat bergantung pada situasi ditinjau 

dari pandangan konsumen, secara subjektif orang mengatakan 

kualitas adalah sesuatu yang cocok dengan selera (fitness for use).” 

Sedangkan menurut Kotler dan Keller (2009:143) pengertian kualitas 

adalah sebagai berikut : 

“Kualitas adalah totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa 

yang bergantung pada kemampannya untuk memuaskan kebutuhan 

yang dinyatakan atau tersirat.” 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka dapat ditunjukan bahwa 

yang dimaksud dengan kualitas adalah keseluruhan karakteristik dan sifat dari 

produk yang tercemin dalam aspek pemasaran, proses produksi dan pemeliharaan 

sehingga produk tersebut mampu memberikan kepuasan pada konsumen. 
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2.2.3 Pengertian Pengendalian Kualitas 

 Dalam menghasilkan produk yang berkualitas, yang sesuai dengan 

spesifikasi diperlukan suatu pengendalian kualitas dimulai dari sebelum proses 

produksi berlangsung hingga akhir proses produksi. 

 Pengendalian kualitas merupakan alat bagi manajemen untuk memperbaiki 

kualitas produk bila diperlukan, mempertahankan kualitas yang sudah tinggi dan 

mengurangi yang rusak. Aktivitas ini sangat diperlukan untuk menjaga agar 

jalannya perusahaan tetap pada jalurnya yang telah direncanakan dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Ada banyak pengertian mengenai pengendalian 

kualitas : 

 Menurut Assauri (2008:25) pengertian pengendalian kualitas adalah 

sebagai berikut : 

“Kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar kegiatan produksi 

dan operasi ang dilaksanakan sesuai dengan apa yang direncanakan 

dan apabila terjadi penyimpangan, maka penyimpangan tersebut 

dapat dikoreksi sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai.” 

 Menurut Gaspersz (2005:480) pengertian pengendalian kualitas adalah 

sebagai berikut : 

“Quality control is the operational techniques and activities used to 

fulfill requirements for quality.” 

Pengertian lain dari pengendalian kualitas menurut Stevenson (2005:431), 

yaitu : 

“Quality Control is a process that evaluate the output to it standard, and 

take corrective action if the output doesn’t meet a standard.” 

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditunjukan bahwa pengendalian 

kualitas merupakan salah satu perbaikan yang terus-menerus dan 

berkesinambungan dalam proses produksi untuk dapat menghasilkan produk yang 

sesuai dengan spesifikasi. 

 

 

 



16 
 

 
 

2.2.4 Tujuan Pengendalian Kualitas 

 Tujuan dari pengendalian kualitas menurut Assauri (2008:299) adalah : 

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

ditetapkan. 

2. Mengusahakan agar biaya inspeksi dapat menjadi sekecil mungkin. 

3. Mengusahakan agar biaya desain dari produk dan proses dengan 

menggunakan kualitas produksi tertentu dapat menjadi sekecil mungkin. 

4. Mengusahakan agar biaya produksi dapat menjadi serendah mungkin. 

Tujuan utama pengendalian kualitas adalah untuk mendapatkan jaminan 

bahwa kualitas produk atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas 

yang telah di tetapkan dengan mengeluarkan biaya yang ekonomis atau serendah 

mungkin. 

 

2.2.5 Langkah-langkah Pengendalian Kualitas 

Untuk melaksanakan pengendalian kualitas, terlebih dahulu perlu 

dipahami beberapa langkah dalam melaksanakan pengendalian kualitas. Menurut 

Roger G. Schroeder (2007:173) untuk mengimplementasikan perencanaan, 

pengendalian dan pengembangan kualitasa diperlukan langkah-langkah sebagai 

berikut : 

1. Mendefinisikan karakteristik (atribut) kualitas. 

2. Menentukan bagaimana cara mengukur setiap karakteristik. 

3. Menetapkan standar kualitas. 

4. Menenetapkan program inspeksi. 

5. Mencari dan memperbaiki penyebab kualitas yang rendah. 

6. Terus-menerus melakukan perbaikan. 
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2.2.6 Faktor-faktor Pengendalian kualitas 

 Menurut Assauri (2008:302), faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

pengendalian kualitas perusahaan yaitu : 

1. Kemampuan Proses 

Batas-batas yang ingin dicapai haruslah disesuaikan dengan kemampuan 

proses yang ada. Tidak ada gunanya mengendalikan suatu proses dalam 

batas-batas yang melebihi kemampuan atau kesanggupan proses yang ada. 

2. Spesifikasi yang Berlaku 

Spesifikasi hasil produksi yang ingin dicapai harus dapat berlaku, bila di 

tinjau dari segi kemampuan proses dan keinginan dari kebutuhan 

konsumen yang ingin dicapai dari hasil produksi terebut. Dalam hal ini 

haruslah dapat dipastikan dahulu apakah spesifikasi tersebut dapat berlaku 

dari kedua segi yang telah disebutkan di atas sebelum pengendalian 

kualiyas pada proses dapat dimulai. 

3. Tingkat Ketidak Sesuaian yang Dapat Diterima 

Tujuan dilakukan pengendalian suatu proses adalah agar dapat mengurangi 

produk yang berada dibawah standar seminimal mungkin. Tingkat 

pengendalian yang diberlakukan tergantung pada banyaknya produk yang 

berada dibawah standar yang dapat diterima. 

4. Biaya Kualitas 

Biaya kualitas sangat mempengaruhi tingkat pengendalian kualitas dalam 

menghasilkan produk. Apabila ingin menghasilkan produk yang 

berkualitas tinggiguna memuaskan kebutuhan konsumen, maka 

dibutuhkan biaya kualitas yang relatif lebih besar. 

a. Prevention cost (Biaya Pencegahan) 

Biaya ini merupakan biaya yang terjadi untuk mencegah terjadinya 

kerusakan produk yang dihasilkan. Biaya ini meliputi biaya yang 

berhubungan dengan perancangan dan pemeliharaan sistem kualitas.  

Contohnya : biaya pelatihan karyawan. 
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b. Detection/Apparasial Cost (Biaya Pencegahan) 

Biaya deteksi adalah biaya yang dihasilkan telah sesuai dengan 

persyaratan-persyaratan kualitas. 

Tujuan utama dari fungsi deteksi adalah untuk menghindari terjadinya 

kesalahan dan kerusakan sepanjang proses produksi. 

Contohnya : mencegah pengiriman barang-barang yang tidak sesuai 

dengan persyaratan. 

c. Internal Failure (Biaya Kegagalan Internal) 

Merupakan biaya yang terjadi karena adanya ketidak sesuaian dengan 

persyaratan dan terdeteksi sebelum barang atau jasa tersebut dikirimkan ke 

pihak luar (pelanggan atau konsumen) 

Pengukuran biaya kegagalan internal dilakukan dengan menghitung 

kerusakan produk sebelum meninggalkan pabrik. 

Contoh : sisa bahan 

d. External Failur Cost (Biaya Kegagalan Eksternal) 

Merupakan biaya yang terjadi karena produk atau jasa tidak sesuai dengan 

persyaratan-persyaratan. Hal ini diketahui setelah produk tersebut 

dikirimkan kepada para pelanggan atau konsumen. 

Biaya ini merupakan biaya yang paling membahayakan, karena dapat 

menyebabkan reputasi yang buruk, kehilangan pelanggan, dan 

menurunnya pangsa pasar. 

Contoh : biaya penarikan produk dan biaya garansi 

 

2.2.7 Dimensi Kualitas 

 Menurut Garvin (2009:4-5) terdapat 8 dimensi kualitas,yaitu : 

1. Performance : karakteristik utama dari suatu produk. 

2. reliability : fungsi suatu produk dalam suatu periode yang diukur dari rata-

rata kegagalan. 

3. Durability : daya tahan produk. 

4. Aesthetics : nilai suatu produk yang dirasakan oleh suatu konsumen. 
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5. Features : karakteristik sekunder sebagai penambah keistimewaan suatu 

produk. 

6. Serviceability : kemudahan suatu produk untuk diperbaiki. 

7. Perceived Quality : reputasi perusahaan atau produk yang diketahui oleh 

konsumen. 

8. Conformance to Standard : tingkat dimana suatu produk memenuhi sutu 

spesifikasi atau standar. 

 

2.3 Statistical Process Control (Pengendalian Kualitas Statistik) 

 Pengendalian kualitas statistic dilakukan dengan menggunakan alat bantu 

statistic yang terdapat pada SPC (Statistical Process Control) merupakan teknik 

penyelesaian masalah yang digunakan untuk memonitor, mengendaikan, 

menganalisis, mengelola dan memperbaiki produk dan proses menggunakan 

metode-metode statistik. 

 Dr. W Edwards Deming adalah salah seorang yang memperkenalkan 

teknik penyelesaian masalah dan pengendalian dengan metode statistic tersebut 

(yang dikebangkan pertama kali oleh Shewhart) agar perusahaan dapat 

membedakan penyebab sistematis dan penyebab khusus dalam menangani 

kualitas. Ia berkeyakinan bahwa perbedaan atau variasi merupakan suatu fakta 

yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan industry (M. N. Nasution 2005:31). 

 

2.3.1 Pengertian Statisticsl Control 

 Pengendalian kualitas secara statistic dilakukan dengan menggunakan 

kombinasi alat bantu statistic yang terdapat pada SPC (Statistical Process 

Control). 

 Menurut Gasperz (2005:1) yang dimaksud dengan Statistical Process 

Control (SPC) adalah : 

“Suatu metodologi pengumpulan dan analisis data kualitas, serta 

penentuan dan interpretasi pengukuran-pengukuran yang 

menjelaskan tentang proses dalam suatu sistem industry, untuk 
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meningkatkan kualitas dari output guna memenuhi kebutuhan dan 

ekspetasi pelanggan.” 

 Sedangkan menurut Heizer dan Render (2006:268) yang dimaksud 

dengan Statistical Process Control (SPC) adalah : 

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

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

Menurut Kaban (2014) yang dimaksud dengan Statistical Process Control 

(SPC) adalah : 

“Sebuah teknik statistic yang digunakan secara luas untuk 

memastikan bahwa proses memenuhi standar.” 

Dapat ditunjukan bahwa Statistical Process Control yaitu sebagai 

kumpulan dari metode-metode dan pengukuran untuk meningkatkan kualitas yang 

lebih tinggi dari suatu produk maupun jasa yang diproduksi untuk memenuhi 

kebutuhan pelanggan. 

 

2.3.2 Manfaat Statistical Process Cotrol 

 Menurut Assauri (2004:223), manfaat/keuntungan melakukan 

pengendalian kualitsa secara statistic adalah : 

1. Pengawasan (control), dimana penyelidikan yang diperlukan untuk dapat 

menetapkan statistical control mengharuskan bahwa syarat-syarat kualitas 

pada situasi itu dan kemampuan prosesnya telah dipelajari hingga 

mendetail. Hal ini akan menghilangkan beberapa titik kesulitan tertentu, 

baik dalam spesifikasi maupun dalam proses. 

2. Pengerjaan kembali barang-barang yang telah scrap-rework. Dengan 

dijalankan pengontrolan, maka dapat dicegah terjadinya penyimpangan-

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

diperoleh kesesuaian yang lebih baik antara kemampuan proses (process 

capability) dengan spesifikasi, sehingga banyaknya barang-barang yang 

diapkir (scrap) dapat dikurangi sekali. Dalam perusahaan pabrik sekarang 

ini, biaya-biaya bahan sering kali mencapai 3 sampai 4 kali biaya buruh, 

sehingga dengan perbaikan yang telah dilakukan dalam hal pemanfaatan 
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bahan dapat memberikan penghematan yang mengntungkan. 

3. Biaya-biaya pemeriksaan, karena Statistical Quality Control dilakukan 

dengan jalan mengambil sampel-sampel dan mempergunakan sampling 

techniques, maka hanya sebagian saja dari hasil produksi yang perlucuntuk 

diperiksa. Akibatnya maka hal ini akan dapat menurunkan biaya-biaya 

pemeriksaan. 

 

2.4 Alat Bantu Pengendalian Kualitas Statistik 

 Pengendalian kualitas secara statistic dengan menggunakan Statistical 

Processing Control mempunyai 7 (tujuh) alat statistic utama yang dapat 

digunakan sebagai alat bantu untuk mengendalikan kualitas sebagaimana 

disebutkan juga oleh Heizer dan Render (2006:263-268) antara lain yaitu : 

Gambar 2.1 

Alat Bantu Pengendalian Kualitas 

Sumber : Jay Heizer and Barry Render, 2006 
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2.4.1 Lembar Periksa (Check Sheet) 

 Menurut Heizer dan Render (2009:316)check sheet adalah suatu formulir 

yang di desain untuk mencatat data. Pencatatan dilakukan sehingga pada saat data 

diambil pola dapat dilihat dengan mudah. Lembar pengecekan membatu analisis 

menentukan fakta atau pola yang mungkin dapat membantu analisis menentukan 

fakta atau pola yang mungkin dapat membantu analisis selanjutnya. 

Penggunaan lembar periksa bertujuan untuk : 

a. Memudahkan proses pengumpulan data  terutama untuk mengetahui 

bagaimana sesuatu masalah sering terjadi. 

b. Mengumpulkan data tentang jenis masalah yang sedang terjadi. 

c. Menyusun data secara otomatis, sehingga data itu dapat dipergunakan 

dengan mudah. 

d. Memisahkan antara opini dan fakta. 

Langkah-langkah pembuatan lembar periksa yaitu : 

Langkah 1 : Menjelaskan tujuan pengumpulan data. 

Langkah 2 :Identifikasi apa variabel atau atribut karakteristik kualitas yang 

sedang dilakukan. 

Langkah 3 : Menentukan waktu atau tempat pengukuran. 

Langkah 4 : Mengumpulkan data untuk item yang sedang diukur. 

Langkah 5 : Menjumlahkan data yang telah dikumpulkan. 

Langkah 6 : Memutuskan untuk mengambil tindakan perbaikan atas penyebab 

masalah yang sedang terjadi. 

 

2.4.2  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, negative, atau tidak ada hubungan. Dua variabel 
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yang ditunjukan dalam diagram sebar dapat berupa karakteristik kuat dan faktor 

yang mempengaruhinya. 

 

2.4.3 Diagram Sebab-Akibat (Cause and Effect Diagram) 

 Menurut Heizer dan Render (2009:265) diagram ini disebut juga diagram 

tulang ikan (fishbone chart) dan berguna untuk memperlihatkan faktor-faktor 

utama yang berpengaruh pada kualitas dan mempunyai akibat pada masalah yang 

kita pelajari. Selain itu, kita juga dapat melihat faktor-faktor yang lebih terperinci 

yang berpengaruh dan mempunyai akibat pada faktor utama tersebut yang dapat 

kita lihat pada panah-panah yang terbentuk tulang ikan. 

 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. 

Diagram sebab-akibat dapat dipergunakan untuk : 

1. Membantu mengidentifikasi akar penyebab dari suatu masalah. 

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

3. Membantu dalam penyelidikan atau pencarian fakta lebih lanjut. 

Langkah-langkah pembuatan diagram sebab-akibat, yaitu : 

Langkah 1 : Mulai dengan pernyataan masalah-masalah utama yang penting 

dan mendesak untuk diselesaikan. 

Langkah 2 : Tuliskan pernyataan masalah itu pada “kepala ikan”, yang 

merupakan akibat (effect). 

Langkah 3 : Tuliskan faktor-faktor penyebab utama (sebab-sebab) yang 

mempengaruhi masalah kualitas sebagai “tulang besar”, juga ditempatkan dalam 

kotak. 

Langkah 4 : Tuliskan penyebab-penyebab sekunder yang mempengaruhi 

penyebab-penyebab utama (tulang-tulang besar), serta penyebab-penyebab 

sekunder itu dinyatakan sebagai “tulang-tulang berukuran sedang”. 



24 
 

 
 

Langkah 5 : Tuliskan penyebab-penyebab tersier yang mempengaruhi 

penyebab-penyebab sekunder (tulang-tulang berukuran sedang), serta penyebab-

penyebab tersier itu dinyatakan sebagai “tulang-tulang berukuran kecil”. 

Langkah 6 : Tentukan item-item yang penting dari setiap faktor dan tandailah 

faktor-faktor penting tertentu yang kelihatannya memiliki pengaruh nyata 

terhadap karakteristik kualitas. 

Langkah 7 : Catatlah informasi yang perlu di dalam diagram sebab-akibat itu, 

seperti : judul, nama produk, proses, kelompok, daftar partisipan, tanggal, dll. 

 Ada 5 Faktor penyebab utama terjadinya penyimpangan kualitas hasil 

kerja, yaitu : 

1. Manusia (Man) 

2. Metode kerja (Work-method) 

3. Mesin atau peralatan kerja lainnya (Machine/equipment) 

4. Bahan baku (Raw materilas) 

5. Lingkungan kerja (Work environment) 

 

2.4.4 Diagram Pareto (Pareto Analysis) 

 Diagram pareto pertama kali diperkenalkan oleh Alfredo Pareto dan 

digunakan pertama kali oleh Joseph Juran. Diagram pareto merupakan sebuah 

metode untuk mengelola kesalahan, masalah, atau cacat untuk membantu 

memusatkan perhatian pada usaha penyelesaian masalah. Dengan memakai 

diagram pareto, dapat terlihat masalah mana yang dominan sehingga dapat 

mengetahui prioritas penyelesain masalah. Fungsi Diagram pareto adalah untuk 

mengidentifikasi atau menyeleksi masalah utama untuk peningkatan kualitas dari 

yang paling besar ke yang paling kecil. (Render dan Heizer, 2005:266). 

Kegunaan dari diagram pareto adalah untuk : 

 Menunjukan masalah utama yang dominan dan perlu segera diatasi. 

 Menyatakan perbandingan masing-masing persoalan yang ada dan 

kumulatif secara keseluruhan. 
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 Menunjukan tingkat perbaikan setelah tindakan perbaikan (koreksi) 

dilakukan pada daerah yang terbatas. 

 Menunjukan perbandingan masing-masing persoalan sebelum dan setelah 

perbaikan. 

 

Langkah-langkah pembuatan diagram pareto, yaitu : 

Langkah 1 : Menentukan masalah apa yang akan diteliti, mengidentifikasi 

kategori-kategori atau penyebab-penyebab dari masalah yang akan 

diperbandingkan. Setelah itu, merencanakan dan melaksanakan pengumpulan 

data. 

Langkah 2 : Membuat suatu ringkasan daftar atau tabel yang mencatat frekuensi 

kejadian dari masalah yang telah diteliti dengan menggunakan formulir 

pengumpulan data atau lembar periksa. 

Langkah 3 : Membuat daftar masalah secara berurut berdasarkan frekuensi 

kejadian dari yang tertinggi sampai terendah, serta hitunglah frekuensi kumulatif, 

persentase dari total kejadian, dan persentase dari total kejadian secara kumulatif. 

Langkah 4 : Menggambar 2 buah garis yaitu sebuah garis vertikal dan sebuah 

garis horisontal. 

a. Garis vertikal 

 Garis vertikal sebelah kiri : skala pada garis ini merupakan skala dari nol 

sampai total keseluruhan dari variabel masalah yang terjadi (misalnya total 

kerusakan produk). 

 Garis vertikal sebelah kanan : skala pada garis ini adalah skala dari 0% 

sampai 100%. 

b. Garis Horizontal 

 Garis ini dibagi ke dalam banyaknya interval sesuai dengan banyaknya 

item masalah yang diklasifikasikan. 
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Langkah 5 : Buatlah histogram pada diagram pareto. 

Langkah 6 : Gambarkan kurva kumulatif serta cantumkan nilai-nilai kumulatif 

(total kumulatif atau persen kumulatif) di sebelah kanan atas dari interval setiap 

item masalah. 

Langkah 7 : Memutuskan untuk mengambil tindakan perbaikan atas penyebab 

utama dari masalah yang sedang terjadi itu. 

 

Diagram Pareto terdiri dari dua jenis, yaitu : 

1. Diagram Pareto Mengenai Fenomena, berkaitan dengan hasil-hasil berikut yang 

tidak diinginkan dan digunakan untuk mengetahui apa masalah utama yang ada. 

Beberapa contohnya antara lain : 

a) Kualitas : Kerusakan, kegagalan, keluhan, item-item yang dikembalikan, 

perbaikan (reparasi), dan lain-lain. 

b) Biaya : Jumlah kerugian, ongkos pengeluaran, dan lain-lain. 

c) Penyerahan (delivery) : Penundaan penyerahan, keterlambatan 

pembayaran, kekurangan stok, dll. 

d) Keamanan : Kecelakaan, kesalahan, gangguan, dll. 

2. Diagram Pareto Mengenai Penyebab, berkaitan dengan penyebab dalam proses 

dan dipergunakan untuk mengetahui apa penyebab utama dari masalah yang ada. 

Beberapa contohnya antara lain : 

a) Operator : umur, pengalaman, keterampilan, sifat individual, pergantian 

kerja (shift), dan lain-lain. 

b) Mesin : peralatan, mesin, instrumen, dll. 

c) Bahan baku : pembuatan bahan baku, macam bahan baku, pabrik bahan 

baku, dll. 

d) Metode Operasi : kondisi operasi, metode kerja, sistem pengaturan, dll. 

 

2.4.5 Diagram Alir/Diagram Proses (Process Flow Chart) 

 Menurut Render dan Heizer (2005:267) diagram alir secara grafis 

menunjukkan sebuah proses atau sistem dengan menggunakan kotak dan garis 

yang saling berhubungan. Diagram ini cukup sederhana, tetapi merupakan alat 
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yang sangat baik untuk mencoba memahami sebuah proses atau menjelaskan 

langkah-langkah sebuah proses. 

Diagram alir digunakan apabila berkaitan dengan hal-hal berikut : 

a. Terdapat masalah dalam proses yang ditunjukkan melalui tingkat 

performasi proses yang rendah. 

b. Memberikan pelatihan kepada karyawan baru. 

c. Mengembangkan sistem pengukuran. 

d. Menganalisis ketidaksinkronan, kesenjangan, dll yang berkaitan dengan 

proses. 

e. Landasan untuk perbaikan proses secara terus-menerus. 

Langkah-langkah pembuatan diagram alir proses yaitu : 

Langkah 1 : Harus membuat suatu diagram alir awal dengan mengguankan 

dokumen definisi proses untuk mendefinisikan input, pemasok, output dan 

pelanggan. 

Langkah 2 : Memperbaiki diagram alir proses dengan cara pemeriksaan kembali 

apakah diagram alir itu telah sesuai dengan proses sekarang. 

Langkah 3 : Validasi diagram alir berkaitan dengan apakah diagram alir proses 

terlalu spesifik ataukah terlalu global, akurasi ruang lingkup proses, keterlibatan 

antar fungsi manajemen, dll. 

Langkah 4 : Interpretasi diagram alir proses melalui menghitung total waktu 

tunggu, total waktu kerja, identifikasi kesempatan untuk menciptakan biaya 

rendah atau tanpa biaya dalam proses itu, serta identifikasi aktivitas-aktivitas tidak 

bernilai tambah serta aktivitas-aktivitas yang tidak saling berkait. 

 

2.4.6 Diagram Batang (Histogram) 

 Histogram adalah suatu alat yang membantu untuk menentukan variasi 

dalam proses. Berbentuk diagram batang yang menunjukkan tabulasi dari data 

yang diatur berdasarkan ukurannya. Tabulasi data ini umumnya dikenal dengan 

distribusi frekuensi. Histogram menunjukkan karakteristik-karakteristik dari data 
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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 atautidak simetris 

menunjukkan bahwa banyak data yang tidak berada pada nilai rata-ratanya tetapi 

kebanyakan data nya berada pada batas atas atau bawah. 

 Histogram merupakan suatu alat yang membantu kita untuk menemukan 

variasi. Histogram merupakan suatu potret dari proses yang menunjukkan 

distribusi dari pengukuran dan frekuensi dari setiap pengukuran itu. (Vincent, 

1998:69) 

Histogram dapat digunakan untuk : 

1. Mengkomunikasikan informasi tentang variasi dalam proses. 

2. Membantu manajemen dalam membuat keputusan-keputusan yang 

berfokus pada usaha perbaikan terus-menerus (continuous improvement 

efforts). 

Langkah-langkah pembuatan diagram batang/histogram, yaitu : 

Langkah 1 : Mengumpulkan data pengukuran. 

Langkah 2 : Tentukan besarnya Range ®. 

   𝑅 = 𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛 = (nilai terbesar – nilai terkecil) 

Langkah 3 : Tentukan banyaknya kelas Interval (K). 

   K = 1+3.322 log n 

Langkah 4 : Tentukan interval kelas, batas kelas, dan nilai tengah kelas. 

a. Lebar dari setiap kelas interval (L) ditentukan berdasarkan pembagian 

antar range data (R) dan banyaknya kelas interval (K) yang diinginkan. 

Untuk menentukan lebar dari setiap kelas interval digunakan rumus 

sebagaiberikut : 

  𝐿 =
𝑅

𝐾
=

(𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟−𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙)

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙
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b. Tentukan batas untuk setiap kelas interval, dimana setiap data 

pengukuran harus jatuh atau berada diantara dua batas kelas (batas bawah 

dan batas  atas). Untuk menetapkan batas bawah dan batas atas digunakan 

rumus sebagai berikut : 

Batas Bawah (BB) = (Nilai terkecil – ½ x Unit 

Pengukuran) Batas Atas (BA) = BB + L 

c. Tentukan Nilai Tengah Kelas dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

Nilai tengah kelas pertama = 

𝑏𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑤𝑎ℎ + 𝑏𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎𝑚𝑎

2
 

 

Nilai tengah kelas kedua = 

𝑏𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑤𝑎ℎ + 𝑏𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑘𝑒𝑑𝑢𝑎

2
 

Langkah 5 : Tentukan Frekuensi dari setiap kelas interval. 

Langkah 6 : Buatlah histogramnya. 

2.4.7 Peta control/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 adalahuntuk: 

1. Memberikan informasi apakah suatu proses produksi masih berada di 

dalam batas-batas kendali kualitas atau tidakterkendali. 

2. Memantau proses produksi secara terus menerus agar tetapstabil. 
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3. Menentukan kemampuan proses (capabilityprocess). 

4. Mengevaluasi performance pelaksanaan dan kebijaksanaan 

pelaksanaan prosesproduksi. 

5. Membantu menentukan kriteria batas penerimaan kualitas produk 

sebelum dipasarkan. 

Peta kendali digunakan untuk membantu mendeteksi adanya 

penyimpangan dengan cara menetapkan batas-batas kendali: 

1. Upper Control Limit/batas kendali atas (UCL), merupakan garis batas 

atas untuk suatu penyimpangan yang masihdiijinkan. 

2. Central Line/garis pusat atau tengah (CL), merupakan

garis yang melambangkan tidak adanya penyimpangan dari 

karakteristiksampel. 

3. Lower Control Limit/batas kendali bawah (LCL), merupakan garis 

batas bawah untuk suatu penyimpangan dari karakteristiksampel. 

Variasi adalah ketidakseragaman dalam sistem produksi atau 

operasional sehingga menimbulkan perbedaan dalam kualitas pada produk 

(barang atau jasa) yang dihasilkan. (Vincent, 1998:28) 

Ada dua sumber atau penyebab timbulnya variasi, yaitu : 

1. Variasi penyebab khusus (Special causes ofvariation) 

Variasi penyebab khusus adalah kejadian-kejadian diluar sistem industri 

yang mempengaruhi variasi dalam sistem industri itu. Penyebab khusus 

dapat bersumber dari faktor-faktor seperti manusia, peralatan, material, 

lingkungan, metode kerja dan lain-lain. Jenis variasi ini dalam 

pengendalian proses statistikal menggunakan peta kontrol, yang ditandai 

dengan titik-titik pengamatan yang melewati atau keluar dari batas-batas 

pengendalian yang didefinisikan. 

2. Variasi penyebab umum (Common causes ofvariation) 

Variasi penyebab umum merupakan faktor-faktor di dalam sistem atau 

yang melekat pada proses yang menyebabkan timbulnya variasi dalam 
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sistem serta hasil-hasilnya. Jenis variasi ini dalam pengendalian proses 

statistikal menggunakan peta kontrol, yang ditandai dengan titik-titik 

pengamatan yang berada dalam batas-batas pengendalian yang 

didefinisikan. 

Pada dasarnya setiap peta kontrol memiliki : 

a. Garis tengah (Central Line/CL) merupakan garis yang menunjukkan nilai 

rata-rata dan batas kendali dari karakteristik sebagai indikasi dimana 

proses tersebut. 

Sepasang batas kontrol (Control Limits), dimana satu batas kontrol 

ditempatkan di atas garis tengah yang dikenal sebagai batas kontrol atas 

(Upper Control Limit/UCL) merupakan garis yang menunjukkan nilai 

rata- rata batas kendali bagian atas. Sedangkan yang satu lagi 

ditempatkan di bawah garis tengah yang dikenal sebagai batas kontrol 

bawah (Lower Control Limit/LCL) merupakan garis yang menunjukkan 

nilai rata-rata batas kendali bagianbawah. 

b. Tebaran nilai-nilai karakteristik kualitas yang menggambarkan keadaan 

dari proses. Jika semua nilai-nilai yang ditebarkan (diplot) pada peta itu 

berada di dalam batas-batas kontrol tanpa memperlihatkan kecendrungan 

tertentu,  maka proses yang berlangsung dianggap sebagai proses yang 

berada dalam keadaan terkontrol atau terkendali secara statistikal, atau 

dikatakan berada dalam pengendalian statistikal. Namun, jika nilai-nilai 

yang ditebarkan pada peta itu jatuh atau berada di luar batas-batas kontrol 

atau memperlihatkan kecendrungan tertentu atau memiliki bentuk yang 

aneh, maka proses yang berlangsung dianggap sebagai proses yang 

berada dalam keadaan di luar kontrol (tidak terkontrol) atau tidak berada 

dalam pengendalian statistikal sehingga perlu diambil tindakan korektif 

untuk memperbaiki proses  yang ada. 
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Dalam setiap peta kontrol, batas kontrol dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus : 

UCL = (Nilai rata-rata) + 3(Simpanganbaku) 

LCL = (Nilai rata-rata) – 3(Simpangan baku) 

Simpangan baku adalah variasi yang disebabkan oleh penyebab umum. 

Peta-peta kontrol untuk data atribut adalah peta kontrol p, peta kontrol np, 

peta kontrol c, dan peta kontrol u. 

 

2.4.7.1 Peta Kontrol p 

Petakontrolpdigunakanuntukmengendalikanproporsidariitem-

itemyang tidak memenuhi syarat spesifikasi kualitas atau proporsi dari 

produk yang cacatyangdihasilkandalamsuatuproses.(Vincent,1998,149). 

Langkah-langkah dalam membuat peta kontrol p yaitu : 

Langkah 1 : Tentukan ukuran contoh yang cukup besar (n > 30) 

Langkah 2 : Kumpulkan 20-25 set contoh. 

Langkah 3 : Hitung nilai proporsi cacat yaitu dengan rumus : 

 

𝑝 − 𝑏𝑎𝑟 =  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑐𝑎𝑐𝑎𝑡

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖
 

Langkah 4 : Hitunglah nilai simpangan baku yaitu dengan rumus : 

  𝑆𝑃 = √
𝑝−𝑏𝑎𝑟(1−𝑝−𝑏𝑎𝑟)

𝑛
 

Jika p-bar dinyatakan dalam presentase, maka Sp dihitung sebagai berikut :  

𝑆𝑃 = √
𝑝 − 𝑏𝑎𝑟(100 − 𝑝 − 𝑏𝑎𝑟)

𝑛
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Langkah 5 : Hitung batas-batas control 3-sigma dari : 

  CL = p-bar 

  UCL = p-bar+3 Sp 

  LCL = p-bar-3 Sp 

Langkah 6 : Tebarkan data proporsi cacat dan lakukan pengamatan apakah 

data itu berada dalam pengendalian statistikal. 

Langkah 7 : Apabila data pengamatan menunjukkan bahwa proses berada 

dalam pengendalian statistikal, tentukan kapabilitas proses untuk 

menghasilkan produk yang sesuai (tidak cacat) sebesar : (1 – p-bar) atau 

(100% - p-bar, %), hal ini serupa dengan proses menghasilkan produk cacat 

sebesar p-bar. 

Langkah 8 : Apabila data pengamatan menunjukkan bahwa proses berada 

dalam pengendalian statistikal, gunakan peta kontrol p untuk memantau 

proses terus-menerus. Apabila data pengamatan menunjukkan bahwa proses 

tidak berada dalam pengendalian statistikal, proses itu harus diperbaiki 

terlebih dahulu sebelum menggunakan peta kontrol p untuk pengendalian 

proses terus-menerus. 

 

2.5 Kerangka Pemikiran 

 Setiap perusahaan tentunya mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Salah 

satu tujuan suatu perusahaan yaitu memperoleh laba semaksimal mungkin dan 

berusaha untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Semakin 

banyaknya pengetahuan yang dimiliki masyarakat, perusahaan perlu memutar 

otak untuk merancang strategi untuk tetap bertahan mengimbangi standar 

masyarakat yang terus meningkat, saat ini perusahaan yang tidak memenuhi 

standar, produk maupun jasa perusahaan tersebut tidak dapat diterima oleh 

konsumen dan usaha tidak akan berlangsung lama. 
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Maka dari itu perusahaan harus mampu menghasilkan produk dengan 

kualitas yang baik dan diproduksi secara efisien agar dapat bersaing dengan 

perusahaan sejenisnya dan dapat diterima oleh konsumen. Hal tersebut 

diungkapkan oleh Dale H. Besterfiel dalam bukunya Quality Control (2009) 

sebagai berikut : “Quality is all the features amd characteristic of a product of 

service that contribute to the satisfaction of a consumer needs. This need 

involves prices, safety, availability, reliability, and usability” 

Untuk menghasilkan produk yang berkualitas baik adalah tidak mudah, 

karena membutuhkan bahan baku, mesin dan peralatan, desain produk, sumber 

daya manusia yang baik, serta manajemen yang baik pula untuk menghasilkan 

barang  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  konsumen.  Hal  ini  dapat    

diwujudkan melalui penetapan standar tertentu terhadap bahan baku, proses 

produksi, dan barang hasil produksi. 

Kenyataan yang ditemui dilapangan adlah meskipun perusahaan telah 

menetapkan standar namun perusahaan tersebut masih  ditemukan 

penyimpangan atau variasi terhadap standar yang telah ditentukan sehingga 

menghsilkan suatu produk gagal atau cacat yang menimbulkan produk tersebut 

tidak terpakai. 

Untuk menangani masalah tersebut, dapat dilakukan dengan 

pengendalian kualitas. Hal ini dilakukan agar produk yang dihasilkan sesuai 

dengan keinginan konsumen, sehingga kepuasan konsumen dapat diperoleh 

perusahaan. Pengendalian kualitas tersebut dilakukan dari sebelum proses 

produksi berjalan, pada saat proses produksi, hingga proses produksi berakhir. 

Pengendalian kualitas adalah pengawasan mutu merupakan usaha 

untuk mempertahankan mutu / kualitas dari barang yang dihasilkan, agar 

sesuai dengan spesifikasi produk yang telah ditetapkan berdasarkan 

kebijakan pimpinan perusahaan (Assauri 2004:210) 

Pengendalian kualitas dapat dilakukan dengan metode statistic dengan 

menggunakan alat bantu yang terdapat pada Statistical Process Control (SPC). 
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Menurut Heizer dan Render (2006:268) pengendalian kualitas secara statistic 

yaitu sebuah proses yang digunakan untuk menjaga standar, mengukur dan 

melakukan tindakan perbaikan terhadaap produk atau jasa yang diproduksi. 

Pengendalian kualitas secara statistic dapat digunakan untuk menerima atau 

menolak produk yang telah diproduksi dan dapat digunakan untuk menerima 

atau menolak produk yang telah diproduksi dan dapat dipergunakan untuk 

mengawasi proses sekaligus kualitas produk yang sedang dikerjakan. 

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini untuk 

menggambarkan bagaimana pengendalian kualitas yang dilakukan secara 

statistik dapat menganalisis tingkat kerusakan produk yang dihasilkan oleh 

Vocuz Evolute, sehingga dapat mengetahui mengapa bisa terjadi kecacatan 

produk di prusahaan tersebut. Berdasarkan tinjauan landasan teori, maka dapat 

disusun kerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti tersaji dalam gambar 

berikut : 
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Gambar 2.2 

Bagan Kerangka Pemikiran 
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2.6 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Nama Pengarang Judul Variabel Hasil Penelitian 

Rendy Kaban, 

Jurusan Teknik 

Industri, Fakultas 

Teknik, Universitas 

Andalas, Padang 

(2014) 

Vol. 13 No. 1, April 

2014 : 518-547 

Pengendalian 

Kualitas Kemasan 

Plastik Pouch 

Menggunakan 

Statistical Process 

Control (SPC) di 

PT Incasi Raya 

Padang 

pengendalian 

Kualitas, SPC 

Hasil analisis 

menunjukan 

bahwa 

pelaksanaan 

kualitas pada 

perusahaan PT 

Incasi Raya 

Edible Oils 

dengan metode 

statistical  

processing 

control kurang 

baik. Dilihat dari 

peta control yang 

telah dibuat, 

jumlah reject 

produksi tiap 

bulan mayoritas 

diluar batas 

control. 

Hayu Kartika, 

Teknik Industri, 

Universitas Mercu 

Buana, Jakarta 

(2013) 

Analisis 

Pengendalian 

Kualitas Produk 

CPE Film dengan 

Metode Statistical 

Pengendalian 

kualitas 

menggunakan 

metode SPC 

PT. MSI sudah 

melakukan 

pengendalian 

kualitas, namun 

tidak 
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Vol. 1 No. 1 : 50-58 Process Control 

pada PT MSI 

menggunakan 

metode yang 

menunjang 

pengendalian 

tersebut. 

Sehingga 

kemungkinan 

akan kesalahan 

atau cacat pasti 

akan terjadi 

karena tidak ada 

pengukran 

standar yang 

digunakan dan 

hanya 

berdasarkan 

pengalaman yang 

terdahulu. 

Santoni Darmawan 

Tanjong, 

Manajemen/Fakultas 

Bisnis dan 

Ekonomika, 

Mahasiswa 

Universitas 

Surabaya Vol. 2 

No.1 (2013) 

Implementasi 

Pengendalian 

Kualitas dengan 

Metode Statistik 

pada Pabrik 

Spareparts CV 

Victory 

Metallurgy 

Sidoarjo 

Pengendalian 

kualitas 

menggunakan 

metode statistik 

Dari hasil 

penelitian yang 

dilakukan, 

diketahui bahwa 

masih terjadi 

banyak kecacatan 

yang melebihi 

batas toleransi 

pada CV Victory 

Metallurgy. 

Kecacatan yang 

terjadi sudah 

melebihi batas 
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toleransi yang 

ditentukan 

perusahaan. Oleh 

karena itu, CV 

Victory Metallury 

membutuhkan 

pengendalian 

kualitas yang 

lebih baik dan 

dapat 

menganalisis 

faktor-faktor 

penyebab 

kecacatan yang 

terjadi di dalam 

perusahaan. 

 

 


