
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Pengertian Kualitas 

 Konsep kualitas sering dianggap sebagai ukuran relatif kebaikan suatu 

produk atau jasa yang terdiri atas kualitas desain dan kualitas kesesuaian. 

Kualitas desain merupakan fungsi spesifikasi produk, sedangkan kualitas 

kesesuaian adalah suatu ukuran seberapa jauh suatu produk memenuhi 

persyaratan atau spesifikasi kualitas yang telah ditetapkan. Meskipun tidak ada 

defenisi mengenai kualitas yan diterima secara universal, dari defenisi-defenisi 

yang ada terdapat beberapa kesamaan yaitu dalam elemen-elemen sebagai 

berikut (Soejanto, 2009): 

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). 

 Berdasarkan elemen-elemen tersebut maka dapat dibuat defenisi kualitas 

yang lebih luas cakupannya yaitu kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang 

berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkunganya yang 

memenuhi atau melebihi harapan. Arti kualitas menurut Taguchi adalah untuk 

menghasilkan produk dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan dan harapan 

konsumen berkaitan dengan umur produk atau jasa (Soejanto, 2009). 

 

2.2 Dimensi Kulitas 

Ada delapan dimensi kualitas yang dikembangkan oleh Garvin dan dapat 

digunakan sebagai kerangka perencanaan strategi dan analisis, terutama untuk 

produk manufaktur. Dimensi-dimensi tersebut adalah (Fandy, 2003): 

1. Kinerja (performance) karakteristik operasi pokok dari produk inti. 

2. Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan (features) yaitu karateristik 

sekunder atau pelengkap. 
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3. Kehandalan (reliability) yaitu kemungkinan kecil akan mengalami 

kerusakan atau gagal pakai. 

4. Kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to spesification). 

5. Daya tahan (duarbility) berkatan dengan berapa lama produk tersebut 

dapat terus digunakan. 

6. Serviceability meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, mudah 

direparasi, penanganan keluhan yang memuaskan. 

7. Estetika yaitu daya tarik produk terhadap panca indera. 

8. Kualitas yang dipersepsikan (perceived quality) yaitu citra dan reputasi 

produk serta tanggungjawab perusahaan terhadapnya. 

Dimensi-dimensi di atas lebih banyak diterapkan pada perusahaan 

manufaktur, dan menurut Feigenbaum berdasarkan berbagai penelitian yang 

telah dilakukan mengidentifikasi lima kelompok karakteristik yang digunakan 

oleh para pelanggan dalam mengevaluasi kualitas jasa. Kelima kelompok 

karakteristik tersebut sangat berperan untuk menentukan kualitas. Kelompok 

tersebut meliputi (Fandy, 2003): 

1. Bukti langsung (tangibles) meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, 

pegawai, dan sarana komunikasi. 

2. Kehandalan (reability) yakni kemampuan memberikan pelayanan yang 

dijanjikan dengan segera dan memuaskan. 

3. Daya tanggap (responsivenes) yaitu keinginan para staf untuk 

membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. 

4. Jaminan (assurance) mencakup kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat 

dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya resiko , dan 

keragu-raguan. 

5. Empati meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi 

yang baik, dan memahami kebutuhan para pelanggan. 
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2.3 Pengertian Batako 

Batako merupakan bahan bangunan yang berupa bata cetak alternatif 

pengganti batu bata yang tersusun dari komposisi antara pasir, semen Portland dan 

air dengan perbandingan 1 semen : 4 pasir. Batako difokuskan sebagai konstruksi-

konstruksi dinding bangunan nonstruktural. Bentuk dari batako/batu cetak itu 

sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu batu cetak yang berlubang (hollow block) dan 

batu cetak yang tidak berlubang (solid block) serta mempunyai ukuran yang 

bervariasi. Bata beton (batako) adalah salah satu bahan bangunan yang berupa 

batu-batuan yang pengerasannya tidak dibakar dengan bahan campuran yang 

berupa pasir, semen, air dan dalam pembuatan tambahan lainnya dapat 

ditambahkan dengan bahan lainnya (aditive) (Sembiring, 2017). 

Kemudian dicetak melalui proses pemadatan sehingga menjadi bentuk 

balok-balok dengan ukuran tertentu dan dimana proses pengerasannya tanpa 

melalui pembakaran serta dalam pemeliharaannya ditempatkan pada tempat yang 

lembab atau tidak terkena sinar matahari langsung atau hujan, tetapi dalam 

pembuatannya dicetak sedemikian rupa hingga memenuhi syarat dan dapat 

digunakan sebagai bahan untuk pasangan dinding. 

Berdasarkan bahan pembuatannya batako dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis, 

yaitu (Juniarto, 2015): 

1. Batako putih dibuat dari campuran tras, batu kapur, dan air. Campuran 

tersebut dicetak. Tras merupakan jenis tanah berwarna putih/putih 

kecoklatan yang berasal dari pelapukan batu – batu gunung berapi, 

warnanya ada yang putih dan ada juga yang putih kecoklatan. Ukuran 

batako trass yang biasa beredar di pasaran memiliki panjang 20cm–30cm, tebal 

8cm–10cm, dan tinggi 14cm–18cm. 

 
Gambar 2.1 Batako Putih (tras) 

Sumber: Juniarto, 2015 
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2. Batako semen/ batako pres dibuat dari campuran semen dan pasir atau abu 

batu. Ada yang dibuat secara manual (menggunakan tangan) dan ada juga 

yang menggunakan mesin. Perbedaanya dapat dilihat pada kepadatan 

permukaan batakonya. Di pasaran ukuran batako semen yang biasa ditemui 

memiliki panjang 36cm– 40cm, tinggi 18cm–20cm dan tebal 8cm–10cm. 

Menurut Persyaratan Umum Bahan Bangunan di Indonesia (1982) pasal 6, 

“Batako adalah bata yang dibuat dengan mencetak dan memelihara dalam kondisi 

lembab”. Menurut SNI 03-0349-1989, “Conblock (concrete block) atau batu 

cetak beton adalah komponen bangunan yang dibuat dari campuran semen 

Portland atau pozolan, pasir, air dan atau tanpa bahan tambahan lainnya 

(additive), dicetak sedemikian rupa hingga memenuhi syarat dan dapat digunakan 

sebagai bahan untuk pasangan dinding”. Sedangkan Frick Heinz dan 

Koesmartadi berpendapat bahwa: ” Batu-batuan yang tidak dibakar, dikenal 

dengan nama batako (bata yang dibuat secara pemadatan dari trass, kapur, air)”. 

 
Gambar 2.2 Batako Semen  

Sumber: Juniarto, 2015 

3. Bata ringan dibuat dari bahan batu pasir kuarsa, kapur, semen dan bahan 

lain yang dikategorikan sebagai bahan-bahan untuk beton ringan. Berat 

jenis sebesar 1850 kg/m3 dapat dianggap sebagai batasan atas dari beton 

ringan yang sebenarnya, meskipun nilai ini kadang-kadang melebihi. 

Dimensinya yang lebih besar dari bata konvensional yaitu 60 cm x 20cm 

dengan ketebalan 7 hingga 10 cm menjadikan pekerjaan dinding lebih 

cepat selesai dibandingkan bata konvensional. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bata Ringan 

Sumber: Juniarto, 2015 
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2.3.1 Bahan Penyusun Batako  

Dalam pembuatan batako pada umumnya bahan yang digunakan adalah 

agregat halus (pasir), semen dan air. Berikut ini akan dijelaskan sekilas mengenai 

bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan batako (Edward, 1998) 

1. Semen Portland (Portland Cement) S 

Semen adalah suatu jenis bahan yang memiliki sifat adhesif dan kohesif 

yang memungkinkan melekatnya fragmen-fragmen mineral menjadi suatu massa 

yang padat. Semen hidraulik (hydraulic cements) atau semen yang mengeras 

dengan adanya air biasa dinamakan semen portland. Dinamakan semen portland 

karena setelah mengeras mirip dengan batu Portland yang ditemukan di dekat 

Dorset, Inggris. Nama ini dipatenkan oleh Joseph Aspdin dari Leeds, Inggris pada 

tahun 1824. Beton yang dibuat dengan semen portland umumnya membutuhkan 

sekitar 14 hari untuk mencapai kekuatan yang cukup dan mencapai kekuatan 

maksimal dalam waktu sekitar 28 hari. Tipe-tipe semen portland serta 

penggunaannya dapat dilihat pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Tipe-tipe Semen Potland. 

Jenis Penggunan 

I 

Untuk konstruksi pada umumnya, dimana tidak diminta 

persyaratan khusus. 

II 

Untuk konstruksi umumnya terutama sekali bila diisyaratkan 

agak tahan terhadap sulfat dan panas hirasi yang sedang. 

III 

Untuk konstruksi-konstruksi yang menuntut persyaratan 

kekuatan awal yang tingg 

IV 

Untuk konstruksi-konstruksi yang menuntut persyaratan panas 

hidrsi yang rendah. 

V 

Untuk konstruksi-konstruksi yang menuntut persyaratan 

sangat tahan terhadap sulfat. 

 (Sumber: Edward, 1998)  

 

2. Agregat Halus  

Agregat halus merupakan pengisi yang berupa pasir. Ukurannya 

bervariasi antara ukuran No. 4 dan No. 100 saringan standar Amerika. Agregat 

halus (pasir) adalah bahan yang lolos dari ayakan No. 4 yaitu lebih kecil dari 

4,75 mm di dalam diameter. Agregat halus yang baik harus bebas bahan 
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organik, lempung, partikel yang lebih kecil dari saringan No. 100, atau bahan-

bahan lain yang dapat merusak campuran beton. Variasi ukuran dalam suatu 

campuran harus mempunyai gradasi yang baik, yang sesuai dengan standar 

analisis saringan dari ASTM (AmericanSociety of Testing and Materials). 

Persyaratan gradasi untuk agregat pada beton berbobot normal (ASTM C-33) 

dapat dilihat pada tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Ukuran Saringan  Standar Amerika 

NO 
Ukuran Saringan Standar 

Amerika 

Persen Lewat 

Agregat Halus 

1 3/8 Inch (9,5 mm) 100 

2 No. 4 (4,75 mm) 95 – 100 

3 No. 8 (2,36 mm) 80 – 100 

4 No. 16 (1,18 mm) 50 – 85 

5 No. 30 (600 μm) 25 – 60 

6 No. 50 (300 μm) 10 – 30 

7 No. 100 (150 μm) 2 – 10 

 (Sumber: Edward, 1998) 

Karena agregat biasanya menempati sekitar 75 % dari isi total beton, 

maka sifat-sifat agregat ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap perilaku 

dari beton yang sudah mengeras. Sifat agregat bukan hanya mempengaruhi 

sifat beton, akan tetapi juga mempengaruhi ketahanan (durability, daya tahan 

terhadap kemunduran mutu akibat siklus dari pembekuan-pencairan). Karena 

agregat lebih murah dari semen, maka adalah logis untuk menggunakannya 

dengan persentase yang setinggi mungkin. 

3. Air  

Air diperlukan pada pembuatan beton atau batako agar terjadi reaksi 

kimiawi dengan semen untuk membasahi agregat dan untuk melumas 

campuran agar mudah pengerjaannya. Pada umumnya air minum dapat dipakai 

untuk campuran beton atau batako. Air yang mengandung senyawa-senyawa 

yang berbahaya, yang tercemar garam, minyak, gula, atau bahan-bahan kimia 

lain, bila dipakai untuk campuran beton akan sangat menurunkan kekuatannya 

dan dapat juga mengubah sifat-sifat semen. Karena karakter pasta semen 
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merupakan hasil kimia antara semen dengan air, maka bukan perbandingan 

jumlah air terhadap total (semen + agregat halus + agregat kasar) meterial yang 

menentukan, melainkan hanya perbandingan antara air dan semen pada 

campuran yang menentukan. Air yang berlebihan akan menyebabkan 

banyaknya gelembung air setelah diproses hidrasi selesai, sedangkan air yang 

terlalu sedikit akan menyebabkan hidrasi tidak seluruhnya selesai. Sebagai 

akibatnya beton atau batako yang dihasilkan akan berkurang kekuatannya. 

 

2.3.2  Standar Bata Beton 

Menurut Persyaratan Umum Bahan Bangunan. Di Indonesia (1982) pasal 

6, “Batako adalah bata yang dibuat dengan mencetak dan memelihara dalam 

kondisi lembab”. Menurut SNI 03-0349-1989, “Conblock (concrete block) atau 

batu cetak beton adalah komponen bangunan yang dibuat dari campuran semen 

Portland atau pozolan, pasir, air dan atau tanpa bahan tambahan lainnya 

(additive), dicetak sedemikian rupa hingga memenuhi syarat dan dapat 

digunakan sebagai bahan untuk pasangan dinding”. Sedangkan Frick Heinz dan 

Koesmartadi (1999: 96) berpendapat bahwa: ” Batu-batuan yang tidak dibakar, 

dikenal dengan nama batako (bata yang dibuat secara pemadatan dari trass, 

kapur, air)”.  

Beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan tentang pengertian 

batako adalah salah satu bahan bangunan yang berupa batu-batuan yang 

pengerasannya tidak dibakar dengan bahan pembentuk yang berupa campuran 

pasir, semen, air dan dalam pembuatannya dapat ditambahkan dengan limbah 

padat industri pulp dreg dan grit dengan campuran bottom ash sebagai bahan 

pengisi antara campuran tersebut atau bahan tambah lainnya (aditive). 

Kemudian dicetak melalui proses pemadatan sehingga menjadi bentuk balok-

balok dengan ukuran tertentu dan dimana proses pengerasannya tanpa melalui 

pembakaran serta dalam pemeliharaannya ditempatkan pada tempat yang 

lembab atau tidak terkena sinar matahari langsung atau hujan, tetapi dalam 

pembuatannya dicetak sedemikian rupa hingga memenuhi syarat dan dapat 

digunakan sebagai bahan untuk pasangan dinding. 
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Adapun syarat mutu beton yang standart nasional indonesia adalah 

sebagai berikut: 

 
Gambar 2.4 Standar mutu Beton 

Sumber: SNI 03-0349-1989 

 

 
Gambar 2.5 Standar mutu Beton 

SNI 03-0349-1989 

 

2.4 Metode Taguchi 

Metode Taguchi merupakan suatu pendekatan terstruktur untuk menentukan 

kombinasi terbaik dalam menghasilkan produk berupa barang atau jasa. Melalui 

Metode Taguchi, ilmuwan Jepang yang tesohor ke seluruh penjuru bumi ini 

mengembangkan suatu metodologi dengan pendekatan yang berdasarkan pada 

DOE (Design Of Experiments). Suatu metode untuk mengidentifikasi menurut 

banyaknya masukan (input) yang benar dan parameter untuk membuat suatu 
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produk atau layanan berkualitas tinggi yang didambakan oleh pelanggan atau 

konsumen. Genichi Taguchi megembangkan suatu pendekatan desain dari 

perspektif desain yang sempurna (robust), dimana produk (barang atau jasa) harus 

didesain bebas dari cacat (defect) dan berkualitas tinggi. Metode Taguchi adalah 

teknik untuk merekayasa atau memperbaiki produktivitas selama penelitian dan 

pengembangan supaya produk-produk berkualitas tinggi dapat dihasilkan dengan 

cepat dan dengan biaya rendah. Metode Taguchi merupakan metode perancangan 

yang berprinsip pada perbaikan mutu dengan memperkecil akibat dari variasi 

tanpa menghilangkan penyebabnya (Bakhtiar, 2014). 

Metode Taguchi menjadikan produk atau proses bersifat kokoh (robust) 

terhadap faktor-faktor gangguan (noise), karenanya metode ini disebut juga 

sebagai perancangan kokoh (robust design). Filosofi Taguchi terdiri dari tiga 

konsep, yaitu (Bakhtiar, 2014): 

1. Kualitas harus didesain ke dalam produk dan bukan sekedar 

memeriksanya. 

2. Kualitas terbaik dicapai dengan meminimumkan deviasi dari target. 

Produk harus didesain sehingga kokoh (robust) tehadap faktor lingkungan 

yang tidak dapat dikontrol. 

3. Kualitas harus diukur sebagai fungsi deviasi dari standar tertentu dan 

kerugian harus diukur pada seluruh sistem. 

Metode Taguchi memperkenalkan pendekatan dengan menggunakan 

pendekatan desain eksperimen yang berguna untuk(Bakhtiar, 2014): 

1. Merancang suatu produk/merancang proses sehingga kualitas kokoh 

terhadap kondisi lingkungan. 

2. Merancang/mengembangkan produk sehingga kualitasnya kokoh terhadap 

variasi komponen. 

3. Meminimalkan variasi di sekitar target. 

Metode Taguchi mempunyai beberapa keunggulan seperti (Bakhtiar, 2014): 

1. Desain eksperimen Taguchi lebih efisien karena memungkinkan untuk 

melaksanakan penelitian yang melibatkan banyak faktor dan jumlah. 
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2. Desain eksperimen Taguchi memungkinkan diperolehnya suatu proses 

yang menghasilkan produk yang konsisten dan kokoh terhadap faktor yang 

tidak dapat dikontrol (faktor gangguan). 

3. Metode Taguchi menghasilkan kesimpulan mengenai respon faktor-faktor 

dan level dari faktor-faktor kontrol yang menghasilkan respon optimum. 

Metode Taguchi juga memiliki kekurangan dibandingkan dengan metode lain 

diantaranya adalah rancangan metode Taguchi mempunyai strukur yang sangat 

komplek, di mana terdapat rancangan yang mengorbankan pengaruh interaksi dan 

ada pula rancangan yang mengorbankan pengaruh utama dan pengaruh interaksi 

yang cukup signifikan. Metode Taguchi menggunakan seperangkat matriks 

khusus yang disebut matriks orthogonal. Matriks standar ini merupakan langkah 

untuk menentukan jumah eksperimen minimal yang dapat mempengaruhi 

parameter. Bagian terpenting dari metode matriks orthogonal terletak pada 

pemilihan kombinasi level variabel-variabel input masing-masing eksperimen 

(Bakhtiar, 2014). 

 

2.4.1 Desain Ekperimen Taguchi 

  Pada umumya desain eksperimen Taguchi dibagi menjadi tiga tahap utama 

yang mencakup semua pendekatan eksperimen. Tiga tahap utama tersebut adalah 

(Soejanto, 2009): 

1. Tahap Perencanaan  

Perencanaan eksperimen merupakan tahap terpenting yang meliputi 

perumusan masalah, penetapan tujuan eksperimen, penentuan variabel takbebas, 

identifikasi faktor-faktor (variabel bebas), pemisahan faktor kontrol dan faktor 

gangguan, penentuan jumlah level dan nilai level faktor, letak dari kolom 

interaksi, perhitungan derajad kebebasan, dan pemilihan matriks ortogonal. 

a. Perumusan masalah Perumusan masalah harus spesifik dan jelas 

batasannya dan secara teknis harus dapat dituangkan ke dalam 

percobaan yang akan dilakukan 
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b. Tujuan eksperimen tujuan yang melandasi percobaan harus dapat 

menjawab apa yang telah dinyatakan pada perumusan masalah, yaitu 

mencari sebab yang menjadi akibat pada masalah yang kita amati.  

c. Penentuan Variabel Tak Bebas Variabel Tak Bebas adalah variabel 

yang perubahannya tergantung pada variabel-variabel lain. Dalam 

merencanakan suatu percobaan harus dipilih dan ditentukan dengan 

jelas variabel tak bebas yang akan diselediki. 

d. Identifikasi faktor-faktor (Variabel Bebas) Variabel Bebas adalah 

variabel yang perubahannya tidak tergantung pada variabel lain. Pada 

tahap ini akan dipilih faktor-faktor yang akan diselediki pengaruhnya 

terhadap variabel tak bebas yang bersangkutan. Dalam seluruh 

percobaan tidak seluruh faktor yang diperkirakan mempengaruhi 

variabel yang diselediki, sebab hal ini akan membuat pelaksanaan 

percobaan dan analisisnya menjadi kompleks. Hanya faktor-faktor 

yang dianggap penting saja yang diselediki. Beberapa metode yang 

dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang akan 

diteliti adalah brainstorming, flowchart, dan diagram sebab akibat.  

e. Pemisahan faktor kontrol dan faktor gangguan Dalam metode 

Taguchi, faktor-faktor tersebut perlu diidentifikasikan dengan jelas 

karena pengaruh antara kedua jenis faktor tersebut berbeda. Faktor 

terkontrol (control factors) adalah faktor yang nilainya dapat diatur 

atau dikendalikan, atau faktor yang nilainya ingin kita atur atau 

kendalikan. Sedangkan faktor gangguan (noise factors) adalah faktor 

yang nilainya tidak bisa kita atur atau dikendalikan, atau faktor yang 

tidak ingin kita atur atau kendalikan, walupun dapat kita atur faktor 

gangguan akan mahal biayanya. 

f. Penentuan jumlah level dan nilai level faktor Pemilihan jumlah level 

penting artinya untuk ketelitian hasil percobaan dan ongkos 

pelaksanaan percobaan. Makin banyak level yang diteliti maka hasil 

percobaan akan lebih teliti karena data yang diperoleh akan lebih 

banyak.Tetapi banyaknya level akan meningkatkan jumlah 
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pengamatan sehingga menaikkan ongkos eksperimen. Banyak level 

yang dipilih dan nilainya tergantung pada pengetahuan terhadap 

proses atau produk. Jika proses atau produk baru yang diteliti, maka 

perlu digunakan 3 level untuk beberapa faktor untuk mengevaluasi 

non linieritas pada range faktor. Jika diketahui pengaruh faktor 

tertentu, maka faktor dengan 2 level sudah cukup untuk mendapatkan 

informasi yang diinginkan dari hasil eksperimen. 

g. Perhitungan derajat kebebasan (degrees of freedom/dof) Perhitungan 

derajat kebebasan dilakukan untuk menghitung jumlah minimum 

percobaan yang harus dilakukan untuk menyelidiki faktor yang 

diamati.  

h. Pemilihan matriks orthogonal Pemilihan matriks ortogonal yang 

sesuai tergantung dari nilai faktor dan interaksi yang diharapkan dan 

nilai level dari tiap-tiap faktor. Penentuan ini akan mempengaruhi 

total jumlah derajad kebebasan yang berguna untuk menentukan jenis 

matriks ortogonal yang dipilih.  

i. Penempatan kolom untuk faktor dan interaksi ke dalam matriks 

ortogonal. Untuk memudahkan di kolom mana saja diletakkan 

interaksi faktor pada setiap matriks ortogonal, Taguchi menyatakan 

grafik linier dan tabel triangular untuk masing-masing matriks 

ortogonal. Grafik linier adalah representasi grafik dari informasi 

interaksi dalam suatu matriks eksperimen, yang terdiri dari titik dan 

garis. Tabel triangular memuat seluruh kemungkinan dan kolom 

kolom interaksi untuk setiap tabel matriks ortogonal. 

2. Tahap Pelaksanaan  

Pelaksaan eksperimen meliputi penentuan jumlah replikasi percobaan dan 

randomisasi pelaksanaan percobaan.  

a. Jumlah Replikasi  

Replikasi adalah pengulangan kembali perlakuan yang sama dalam 

suatu percobaan dengan kondisi yang sama untuk memperoleh 

ketelitian yang lebih tinggi. Replikasi bertujuan untuk mengurangi 
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tingkat kesalahan percobaan, menambah ketelitian data percobaan dan 

mendapatkan harga estimasi kesalahan percobaan sehingga 

memungkinkan diadakan test signifikasi hasil eksperimen. 

b. Randomisasi 

Secara umum randomisasi dimaksudkan untuk meratakan pengaruh dari 

faktorfaktor yang tidak dapat dikendalikan pada semua unit percobaan, 

memberikan kesempatan yang sama pada semua unit percobaan untuk 

menerima suatu perlakuan sehingga diharapkan ada kehomogenan 

pengaruh pada setiap perlakuan yang sama dan mendapatkan hasil 

pengamatan yang bebas satu sama lain. Pelaksanaan percobaan Taguchi 

adalah pengerjaan berdasarkan setting faktor pada matriks ortogonal 

dengan jumlah percobaan sesuai jumlah replikasi dan urutan seperti 

randomisasi.  

3. Tahap Analisa  

 Pada analisis dilakukan pengumpulan data dan pengolahan data yaitu 

meliputi pengumpulan data, pengaturan data, perhitungan serta penyajian data 

dalam suatu lay out tertentu yang sesuai dengan desain yang dipilih untuk suatu 

percobaan yang dipilih. Selain itu dilakukan perhitungan dan penyajian data 

dengan statistik analisis variansi, tes hipotesa dan penerapan rumus-rumus empiris 

pada data hasil eksperimen.  

a. Analisis varians Taguchi 

Analisis varians adalah teknik yang digunakan untuk menganalisis data 

yang telah disusun dalam perencaan eksperimen secara statistika. Analisis varians 

untuk suatu matriks ortogonal dilakukan berdasarkan perhitungan jumlah kuadrat 

untuk masing-masing kolom. Untuk analisi varias dua arah adalah data 

eksperimen yang terdiri dari dua faktor atau lebih dan dua level atau lebih. Jumlah 

kuadrat total adalah sebagai berikut: 

 

SST = ∑    
    ................................................... 2.1 

Dimana: SST = jumlah kuadrat total  

N =  jumlah percobaan  
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y = data yang diperoleh dari percobaan Jumlah kuadrat faktor 

A dihitung dengan rumus: 

    *∑ (
  

 

   
)   

   +  
  

 
    ..................................... 2.2 

b. Uji F  

Uji hipotesa F dilakukan dengan cara membandingkan variansi yang 

disebabkan masing-masing faktor dan variansi error. Variansi error adalah 

variansi setiap individu dalam pengamatan yang timbul karena faktor-faktor 

yang tidak dapat dikendalian. Dalam hal ini: 

 

          
                                            

                     
 .......... 2.3 

Hipotesa pengujian dalam suatu percobaan adalah:  

   = tidak ada pengaruh perlakuan  

  = ada pengaruh perlakuan 

Apabila nilai F test lebih kecil nilai Ftabel (                ), maka 

hipotesa (H0) ditolak dan berarti ada perbedaan perlakuan. 

c. Strategi pooling up  

Strategi pooling up dirancang untuk mengestimasi variansi error pada 

analisis varians. Strategi ini menguji F efek kolom terkecil terhadap yang lebih 

besar berikutnya untuk melihat kesignifikannya. Strategi pooling up cenderung 

memaksimalkan jumlah kolom yang dipertimbangkan signifikan. Dengan 

keputusan signifikan faktor-faktor tersebut akan digunakan dalam putaran 

percobaan selanjutnya. 

d. Rasio S/N  

Rasio S/N (rasio Signal-To-Noise) digunakan untuk memilih faktor-

faktor yang memiliki konstribusi pada pengurangan variasi suatu respon. Rasio 

S/N merupakan rancangan untuk transformasi pengulangan data ke dalam suatu 

nilai yang merupakan ukuran variasi yang timbul Rasio S/N terdiri dari 

beberapa tipe karakteristik kualitas, yaitu: 
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1. Semakin kecil, semakin baik Adalah karakteristik kualitas dengan 

batas nilai 0 dan non negatif. Nilai semakin kecil (mendekati nol 

adalah yang diinginkan). 

 
  ⁄         (

 

 
 ∑   

  
   ) ......................................... 2.4 

Dimana: n = jumlah pengulangan dari suatu trial 

2. Tertuju pada nilai tertentu Karakteristik kualitas dengan nilai atau 

target tidak nol dan terbatas. Atau dengan kata lain nilai yang 

mendekati suatu nilai yang ditentukan adalah yang terbaik. 

 
  ⁄            ................................................................... 2.5 

 

 
  ⁄         (

     

   
) ................................................ 2.6 

3. Semakin besar, semakin baik  

 Karakteristik kualitas dengan rentang nilai tak terbatas dan non-

negatif. Nilai semakin besar adalah semakin diinginkan. 

 
  ⁄         (

 

 
 ∑   

  
   ) .............................................. 2.7 

 
2.4.2 Interprestasi Hasil Eksperimen  

Dalam menganalisa hasil eksperimen dari taguchi ini menggunakan 

analisis varians, yaitu perhitungan jumlah kuadrat (ST), S terhadap rata-rata 

(Sn), S faktor atau S error (Se). Interpretasi dilakukan antara lain: 

  
    

      
        ............................................................................... 2.8 

Jika persen kontribusi error ≤ 15% maka berarti tidak ada faktor yang 

berpengaruh terabaikan. Tetapi jika ≥ 50 % artinya behwa terdapat faktor yang 

berpengaruh terabaikan dan error yang hadir terlalu besar. 

1. Interval kepercayaan Interval kepercayaan (Convidence Interva; CI) 

dihitung dalam tiga kondisi, yaitu:  

a. Interval kepercayaan untuk level faktor (CI1) 

     √
           

 
 ............................................................................. 2.9 
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F 

α;1;Ve = rasio F  

 α = resiko  

 V1 = 1  

 Ve = derajad kebebasan error  

 MSe = rata-rata uadrat error  

n = jumlah yang diuji pada suatu kondisi tersebut 

b.  Interval kepercayaan pada kondisi perlakuan yang diprediksi (CI2) 

      √
           

    
....................................................................... 2.10 

 Dimana:       
 

                                                  
 

   N = jumlah data percobaan. 

c. Interval kepercayaan untuk memprediksi eksperimen konfirmasi (CI3) 

     √            [(
 

    
)  (

 

 
)]................................... 2.10  

r = jumlah sampel pada percobaan konfirmasi dan r ≠ 0  

V2 = derajat kebebasan varian kesalahan pooling  

neff = jumlah pengulangan efektif. 

 

2.4.3 Eksperimen Konfirmasi  

 Percobaan konfirmasi adalah percobaan yang dilakukan untuk memeriksa 

kesimpulan yang didapat. Tujuan percobaan konfirmasi adalah untuk 

memverifikasi dugaan yang dibuat pada saat model performansi penentuan faktor 

dan interaksinya dan setting parameter (faktor) yang optimum hasil analisis hasil 

percobaan pada performansi yang diharapkan. Langkah-langkah eksperimen 

konfirmasi adalah sebagai berikut (Soejanto, 2009). 

1. Merancang kondisi optimum untuk faktor dan level signifikan  

2. Membandingkan rata-rata dan variasi hasil percobaan konfirmasi dengan 

ratarata dan variansi yang diharapkan Eksperimen konfirmasi dinyatakan berhasil 

jika (Soejanto, 2009): 

1. Terjadi perbaikan dari hasil proses yag ada  
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2. Hasil dari eksperimen konfirmasi dekat dengan nilai yang diprediksi. 

 

2.5 HPP (Harga Pokok Produksi) 

 Harga pokok produksi menurut Gunawan (2016) dikutip dari Mulyadi 

(2008) merupakan pengorbanan sumber ekonomi dalam pengolahan bahan baku 

menjadi produk. Sedangkan menurut Sadono Sukirno (2007) harga pokok 

produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk 

memperoleh faktorfaktor produksi dan bahan mentah yang akan digunakan untuk 

menciptakan barangbarang yang diproduksikan oleh perusahaan tersebut. Dari 

pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa harga pokok produksi adalah 

semua pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk memproduksi suatu produk. 

Tujuan utama dari penentuan harga pokok yaitu sebagai dasar untuk menetapkan 

harga di pasar penjualan, untuk menetapkan pendapatan yang diperoleh pada 

penukaran, serta sebagai alat untuk menilai efisiensi dari proses produksi. 

Sedangkan pendapat Carter dan Usry yang dialihbahasakan oleh Krista (2006) 

akutansi biaya dapat didefinisikan sebagai : “Akutansi biaya adalah perhitungan 

dengan tujuan untuk aktifitas perencanaan dan pengendalian, perbikan kualitas 

dan efisiensi, serta pembuatan keputusan. Tujuan penetapan harga pokok produksi 

yaitu selain untuk memenuhi keperluan pelaporan ekstern dalam hal penilaian 

persediaan dan penentuan laba, manajer membutuhkan data harga pokok produksi 

untuk pedoman pengambilan keputusan mengenai harga dan strategi produk. 

Informasi harga pokok produksi yang dihitung untuk jangka waktu tertentu 

bermanfaat bagi manajemen untuk Menentukan harga jual produk; Memantau 

realisasi biaya produksi; Menghitung laba atau rugi periodik; Menentukan harga 

pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam 

neraca. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan dan manfaat dalam penentuan harga 

pokok produksi yaitu Sebagai dasar dalam penetapan harga jual. Sebagai alat 

untuk menilai efisiensi proses produksi. Sebagai alat untuk memantau realisasi 

biaya produksi. Untuk menentukan laba atau rugi periodik. Menilai dan 

menentukan harga pokok persediaan. Sebagai pedoman dalam pengambilan 

keputusan bisnis. Dalam penentuan harga pokok produksi, biaya produksi perlu 
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diklasifikasikan dengan benar dan jelas. Dalam penelitian ini penggolongan biaya 

yang digunakan adalah penggolongan biaya berdasarkan fungsi pokoknya dalam 

perusahaan, sehingga biaya produksi yang dikeluarkan meliputi: 

1. Biaya bahan baku Bahan baku merupakan bahan yang membentuk 

bagian menyeluruh produk jadi. Menurut Ony Widilestariningtyas, 

Dony WF dan Sri Dewi Anggadini (2012) bahan baku adalah bahan 

baku yang membentuk bagian integral dari produk jadi dan dimasukkan 

secara eksplisit dalam perhitungan biaya produk. Bahan baku yang 

diolah dalam perusahaan manufaktur dapat diperoleh dari pembelian 

lokal, impor atau dari pengolahan sendiri. Sebelum perusahaan 

melakukan proses produksi pada umumnya terlebih dahulu menetapkan 

jumlah kebutuhan bahan baku yang akan digunakan. 

2. Biaya tenaga kerja Tenaga kerja merupakan usaha fisik atau mental 

yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah produk. Biaya tenaga kerja 

adalah harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia 

tersebut. Biaya tenaga kerja untuk fungsi produksi dibagi kedalam dua 

bagian yaitu : 

a. Biaya tenaga kerja langsung Biaya tenaga kerja langsung yaitu 

upah semua tenaga kerja yang dapat diidentifikasi secara ekonomis 

terhadap produksi barang jadi. 

b. Biaya tenaga kerja tidak langsung Biaya produksi tidak langsung 

adalah mencakup semua upah tenaga kerja pabrik yang secara tidak 

langsung berhubungan dengan pengerjaan produk. 


