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Abstrak 

 
Tingginya angka produk cacat yang terjadi pada satu tahun terakhir pada produksi kue kacang di 

UKM Intan mengakibatkan kerugian baik dari segi financial maupun kualitas produk yang 

dihasilkan. Oleh karena itu, dibuat pengendalian standar kualitas suatu produk menggunakan metode 

Statistik Process Control (SPC) yang bertujuan untuk menjelaskan sebuah proses dalam mengawasi 

standar produk serta membuat pengukuran dengan mengambil tindakan perbaikan sebuah produk 

yang sedang di produksi. Tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi factor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya produk cacat produksi kue kacang dan memberikan usulan pengendalian 

kualitas pada UKM Intan. Hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan dengan peta kontrol p 

yang telah dibuat, dapat dilihat bahwa hanya bulan Januari, Febuary, April, Mei, September dan 

Oktober yang terdapat pada batas kontrol. kondisi hanya 6 bulan yang berada pada peta kontrol p 

sedangkan hasil dari penelitian ini berupa usulan perbaikan yang diberikan untuk mencegah 

terjadinya cacat produk dimasa mendatang dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur 

(SOP) telah dibuat agar pekerja mampu berkerja lebih produktif dan UKM Intan tidak mengalami 

kerugian. 

Kata Kunci: Metode SPC, Pengendalian Kualitas, Produk Cacat, SOP 
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Abstract 
 

The high number of defective products that occurred in the past year in the production of peanut 

cakes in Intan UKM resulted in losses both in terms of financial and quality of the products 

produced. Therefore, control of product quality standards is made using themethod Statistical 

Process Control (SPC) which aims to explain a process in overseeing product standards and making 

measurements by taking corrective actions for a product that is being produced. The purpose of this 

study is to identify the factorsthat cause the occurrence of defects in peanut cake production and 

provide quality control proposals on Intan UKM. The results of data processing that has been done 

with the control map p that has been made, can be seen that only in January, February, April, May, 

September and October are contained in the control boundary. the condition is only 6 months which 

is on the control map p while the results of this study in the form of proposed improvements given to 

prevent future product defects by applying the Standard Operating Procedure (SOP) have been 

made so that workers are able to work more productively and UKM Diamond does not experience 

losses. 

Keywords: SPC Method, Quality Control, Defective Products, SOP 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang 

Suatu produk berbagai perusahaan industri saat ini mengalami 

perkembangan yang sangat pesat, terutama dalam bidang manufaktur dan jasa. 

Hal ini menyebabkan adanya pesaing yang memproduksi produk yang sama 

dengan produk yang dihasilkan. Oleh sebab itu, perusahaan dituntut untuk 

meningkatkan kualitas produk, harus mampu memanfaatkan peluang dan terus 

menerus memperbaiki dan memperbaharui strategi. 

Pengendalian kualitas merupakan salah satu teknik yang perlu dilakukan 

mulai dari sebelum proses produksi berjalan, pada saat proses produksi, hingga 

proses produksi berakhir dengan menghasilkan produk akhir. Pengendalian 

kualitas dilakukan agar dapat menghasilkan produk berupa barang atau jasa yang 

sesuai dengan standar yang diinginkan dan direncanakan, serta memperbaiki 

kualitas produk yang belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan 

sebisa mungkin mempertahankan kualitas yang sesuai (Kaban, 2014). 

UKM Intan adalah salah satu perusahaan biskuit sagun bakar daerah 

Pekanbaru yang beralamat di Jl. Air Hitam Km 11 Perum. Griya Taman Melati 

Blok K.22, Pekanbaru, Riau. UKM Intan memproduksi kue kering yang terdiri 

dari 3 macam jenis kue. Yaitu kue kacang, kue sagon dan kue sagon merah putih. 

Kualitas merupakan salah satu faktor penting yang harus dijaga oleh UKM Intan. 

Akan tetapi dari data jumlah produksi masih saja terdapat produk cacat atau 

defect, perusahaan selalu mengeluh terhadap produk defect, disebabkan kualitas 

kue kacang masih harus diperbaiki kembali dan harus ditingkatkan. Berikut 

adalah data rata-rata produksi yang terjual dan defect yang dialami oleh 

perusahaan dipasaran selama 1 tahun. 

 

 

 

 

 



 

2 

 

Tabel 1.1 Data Produk Cacat (Defect)  Kue Kacang pada Proses Distribusi Bulan 

Januari – Desember 2018 

Bulan 
Produksi 

(bungkus) 

Produk 

Cacat 

(bungkus) 

Keterangan 

Produk 

Cacat (%) 

Modal 

(Rp) 

Kerugian 

(Rp) 

Januari 2.990 419 14 3.500  1.466.500 

Februari 2.850 456 16 3.500  1.596.000 

Maret 2.730 246 9 3.500  861.000 

April 2.950 384 13 3.500  1.344.000 

Mei 2.714 380 14 3.500  1.330.000 

Juni 2.804 336 12 3.500  1.176.000 

Juli 2.902 493 17 3.500  1.725.500 

Agustus 2.837 312 11 3.500  1.092.000 

September 2.957 444 15 3.500  1.554.000 

Oktober 2.789 446 16 3.500  1.561.000 

November 3.013 572 19 3.500  2.002.000 

Desember 2.756 496 18 3.500  1.736.000 

Total 34.292 4.984   17.444.000 
(Sumber: Data UKM Intan, 2019) 

 

Berdasarkan Tabel 1.1 persentase produk cacat pada UKM Intan mencapai 

angka 19% yang terjadi pada bulan November. Sedangkan pada saat melakukan 

wawancara, pemilik UKM menyatakan bahwa standarisasi produk cacat tidak 

boleh melebihi angka 10%. Apabila produk cacat mencapai angka diatas 10%, 

pada saat produk sudah berada pada distributor, produk akan dikembalikan 

sehingga UKM tersebut mengalami kerugian baik dari segi finansial maupun 

kualitas produk. 

 
Gambar 1.1 Produk Cacat 

(Sumber: Pengumpulan Data) 
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Apabila produk telah dibawa ke pasaran namun masih mengandung 

produk yang rusak seperti cacat kemasan, gosong dan biskuit pecah pada saat 

pemindahan barang mengakibatkan komplain konsumen terhadap perusahaan. 

Produk yang telah rusak ini dapat terjadi karena kerusakan pada proses produksi 

(produk cacat produksi). Hal ini sangat perlu diperhatikan agar konsumen tidak 

kecewa mengkosumsi produk yang dihasilkan oleh perusahaaan. 

Statistical Process Control merupakan sebuah proses yang digunakan 

untuk mengawasi standar, membuat pengukuran dan mengambil tindakan 

perbaikan selagi sebuah produk atau jasa sedang diproduksi (Solihudin,2017).  

Statistical Process Control merupakan sebuah proses yang digunakan 

untuk mengawasi standar, membuat pengukuran dan mengambil tindakan 

perbaikan selagi sebuah produk atau jasa sedang diproduksi (Solihudin,2017).  

Statistik Proses Control menurut Gaspersz (1998) adalah suatu metodologi 

pengumpulan dan analisa data kuantitatif, serta penentuan dan interpretasi dari 

pengukuran-pengukuran yang telah dilakukan yang dapat menjelaskan proses 

dalam peningkatan kualitas produk untuk memenuhi kebutuhan dan ekspektasi 

pelanggan. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan, perumusan masalah yang akan 

dibahas pada penelitian ini adalah apakah pengendalian kualitas kue kacang pada 

apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya produk cacat produksi prouk  

kue kacang di UKM Intan dan bagaimana usulan yang diajukan peneliti untuk 

mengurangi terjadinya cacat produk. 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya produk cacat 

produksi kue kacang pada UKM Intan. 

2. Usulan  pengendalian kualitas kue kacang pada UKM Intan. 
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1.4 Batasan Masalah 

Berikut ini yang merupakan batasan masalah pada penelitan ini adalah: 

1. Data histori yang digunakan adalah data bulan Januari sampai Desember 

2018 untuk produksi. 

2. Peneliti hanya meneliti jenis produk kue kacang. 

3. Peneliti tidak meneliti biaya. 

 

1.5 Manfaat penelitian 

Kegunaan serta manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu: 

1. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi peneliti dengan 

mengaitkan ilmu teoritis dengan aplikasinya di perusahaan 

2. Bagi Perusahaan 

Manfaat penelitian ini bagi perusahaan ialah sebagai bahan referensi 

perusahaan dalam menyusun serta mengambil kebijakan terkait dengan 

proses produksi. 

 

1.6 Posisi penelitian 

Agar tidak terjadi penyalinan dan plagiasi, maka penulis melampirkan 

penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan perancangan dan 

pengembangan produk. Adapun posisi penelitian tugas akhir ini sebagai berikut: 

 

Tabel 1.2 Posisi Penelitian Tugas Akhir 

No Peneliti Judul Penelitian Metode Tujuan 

1. 

Mohamad 

Solihudin, 

2017 

Analisis Pengendalian 

Kualitas Proses 

Produksi Dengan 

Metode Statistical 

Process Control (Spc) 

Di Pt. Surya Toto 

Indonesia, Tbk. 

STATISTICAL 

PROCESS 

CONTROL 

(SPC) 

mengidentifikasi  faktor-faktor 

penyebab terjadinya barang  

produk cacat UTS (ukuran tidak 

standar)  pada proses produksi 

seksi machining 5 dan tindakan 
perbaikannya serta mengetahui 

pengendalian kualitas proses 

produksi dalam mengatasi 

produk cacat UTS dengan 

pendekatan aplikasi Statistical 

Process Control (SPC) 

(Sumber: pengumpulan data 2019) 
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No Peneliti Judul Penelitian Metode Tujuan 

2 

Esti Tri 

Pusparini, 

Ade 

Moetangad 

Kramadibr

ata, Asri 

Widyasant

i, 2018 

Rekayasa Sistem 

Pengendalian Mutu 

Produk Olahan 

Singkong Dengan 

Metode Proses Kontrol 

Statistik 

STATISTICAL 

PROCESS 

CONTROL 

(SPC) 

untuk mendapatkan sistem 

pengendalian mutu paling tepat 

bagi CV. Arva Snack sehingga 

dapat meminimalisir terjadinya 

penyimpangan. 

3 

Rendy 

Kaban,  

2014 

Pengendalian Kualitas 

Kemasan Plastik 

Pouch Menggunakan 

Statistical Procces 

Control (Spc) Di Pt 

Incasi Raya Padang 

STATISTICAL 

PROCESS 

CONTROL 

(SPC) 

Mengidentifikasi batas kendali 

dan penyebab terjadinya produk 

cacat produksi 

4 

Robertus 

Sidartawan

, 2014 

Analisa Pengendalian  

Proses Produksi Snack 

Menggunakan Metode 

Statistical Process 

Control (Spc) 

STATISTICAL 

PROCESS 

CONTROL 

(SPC) 

Untuk mengetahui penyebab 

terjadinya cacat produk dan 

terhadap ketidak sesuaian produk 

5 

Riski 

Rizendra, 

2019 

Analisis Pengendalian 

Kualitas kue di UKM 

Intan Studi. 

STATISTICAL 

PROCESS 

CONTROL 

(SPC) 

Menganalisa pengendalian 

kualitas kemasan kue kacang 

pada Ukm INTAN. Dan hal-

hal yang menyebabkan 

terjadinya produk cacat 

produksi. 

(Sumber: pengumpulan data 2019) 

 

1.7 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah dalam pemahaman 

serta penyajian laporan penelitian ini, yang disajikan dalam beberapa bab sebagai 

berikut:  

BAB I  PENDAHULUAN   

Berisikan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah pada penelitian, posisi 

penelitian, serta sistematika penulisan.  

BAB II  LANDASAN TEORI  

Berisikan tentang teori-teori yang digunakan sebagai pedoman atau 

referensi untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti.  
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Berisikan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan 

penelitian. Menjelaskan jenis penelitian, metode pengumpulan data, 

teknik pengolahan data, serta metode analisis yang digunakan secara 

terperinci.  

BAB IV  PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA  

Bab ini akan menampilkan data-data yang dikumpulkan dari 

perusahaan mengenai penelitian yang dilakukan, serta pengolahan 

terhadap data-data yang sudah didapat dalam penelitian menggunakan 

teori yang menjadi landasan.  

BAB V  ANALISA  

Bab ini berisikan analisa-analisa terhadap data yang sudah diolah pada 

bab pengumpulan dan pengolahan data sehingga diperoleh pemecahan 

masalah.  

BAB VI  PENUTUP  

Bab ini berisikan kesimpulan-kesimpulan yang didapat dari hasil 

kegiatan penelitian yang berkaitan dengan tujuan yang telah 

ditetapkan dan berisi tentang saran-saran yang sesuai dengan 

permasalahan yang ada pada penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 
2.1 Kualitas 

Kualitas adalah totalitas dari karakteristik suatu produk yang menunjang 

kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dispesifikasikan atau 

diterapkan. Definisi lain kualitas sebagai kecocokan untuk pemakaian (fitness for 

use). Sedangkan definisi Pengendalin Kualitas, adalah suatu proses yang pada 

intinya adalah menjadikan entitas sebagai peninjau kualitas dari semua faktor 

yang terlibat dalam kegiatan produksi. Menurut pendapat ahli lain, 

mengemukakan bahwa pengendalian (pengawasan mutu) adalah kegiatan untuk 

memastikan apakah kebijakan dalam hal mutu (standar) dapat tercermin dalam 

hasil akhir, dengan kata lain pengendalian kualitas melakukan usaha untuk 

mempertahankan kualitas dari barang yang dihasilkan agar sesuai dengan 

spesifikasi produk yang telah ditetapkan perusahaann (Solihudin, 2017). 

American Society for Quality (ASQ) mendefinisikan kualitas sebagai istilah 

subyektif di mana setiap orang atau sektor memiliki definisi sendiri. Dalam 

penggunaan teknis, kualitas dapat memiliki dua arti: karakteristik dari suatu 

produk atau layanan yang bergantung pada kemampuannya untuk memenuhi 

kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat, atau suatu produk atau layanan yang 

bebas dari kekurangan (Besterfield, 1994). 

Kata kualitas sering digunakan untuk menandakan keunggulan suatu produk 

atau layanan kami mendengar pembicaraan tentang 'kualitas Rolls-Royce' dan 

'kualitas terbaik'. Di beberapa perusahaan manufaktur, kualitas dapat digunakan 

untuk menunjukkan bahwa suatu produk sesuai dengan karakteristik fisik tertentu 

yang ditetapkan dengan spesifikasi 'ketat'. Tetapi jika kita ingin mengelola 

kualitas, itu harus didefinisikan dengan cara yang mengakui persyaratan 

sebenarnya dari “pelanggan” (Oakland, 2003). 

Kualitas sangat penting bagi sebuah produk, baik berupa produk barang 

maupun jasa. Hal-hal yang sangat penting bagi produsen berkaitan dengan produk 

adalah: kualitas, biaya dan produktivitas. Kualitas adalah kemampuan dari suatu 
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produk atau jasa yang secara konsisten memenuhi harapan dari konsumen. 

Dengan demikian kualitas adalah satu-satunya hal yang paling penting bagi kedua 

belah pihak.Dalam banyak kasus, konsep kualitas berbeda antara pabrikan atau 

produsen dan pelanggan atau konsumen (Kartika, 2013) 

Kualitas didefenisikan sebagai konsistensi peningkatan atau perbaikan dan 

penurunan variasi karakteristik kualitas dari suatu produk yang dihasilkan, agar 

memenuhi kebutuhan yang telah dispesifikasikan guna meningkatkan kepuasan 

pelanggan (Devani, 2014). 

 

2.2. Pengendalian Kualitas 

Pengendalian kualitas merupakan salah satu teknik yang perlu dilakukan 

mulai dari sebelum proses produksi berjalan, pada saat proses produksi, hingga 

proses produksi berakhir dengan menghasilkan produk akhir. Pengendalian 

kualitas dilakukan agar dapat menghasilkan produk berupa barang atau jasa yang 

sesuai dengan standar yang diinginkan dan direncanakan, serta memperbaiki 

kualitas produk yang belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan 

sebisa mungkin mempertahankan kualitas yang sesuai. Adapun pengertian 

pengendalian menurut para ahli adalah sebagai berikut (Kaban, 2014):   

1. Pengendalian dan pengawasan adalah kegiatan  yang dilakukan untuk 

menjamin agar kepastian produksi dan operasi yang dilaksanakan sesuai 

dengan apa yang direncanakan dan apabila terjadi penyimpangan, maka 

penyimpangan tersebut dapat dikoreksi sehingga apa yang diharapkan dapat 

tercapai.  

2. Pengendalian kualitas adalah pengawasan mutu, merupakan usaha untuk 

mempertahankan mutu atau kualitas barang yang dihasilkan, agar sesuai 

dengan spesifikasi produk yang telah ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan 

pimpinan perusahaan.  

3. Pengendalian Kualitas adalah teknik dan aktivitas operasional yang 

digunakan untuk memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Berdasarkan 

pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengendalian 

kualitas adalah suatu teknik dan aktivitas atau tindakan yang terencana yang 
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dilakukan untuk mencapai, mempertahankan, dan meningkatkan kualitas 

suatu produk dan jasa agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan 

dapat memenuhi kepuasan konsumen. 

Pengendalian mutu terpadu ialah sistem yang efektif untuk memadukan 

pengembangan mutu, dan usaha-usaha perbaikan mutu dari berbagai divisi 

disebuah perusahaan sehingga sedemikian rupa memungkinkan produksi 

mencapai tingkat yang paling ekonomis (Kartika 2013). 

 

2.3 Tujuan Pengendalian Kualitas 

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 kegiatan produksi yang dilaksanakan akan dikendalikan, 

supaya barang atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan, dimana penyimpangan-penyimpangan yang terjadi diusahakan 

diminimumkan. Pengendalian kualitas juga menjamin barang atau jasa yang 

dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan seperti halnya pada pengendalian 

produksi, dengan demikian antara pengendalian produksi dan pengendalian 

kualitas erat kaitannya dalam pembuatan barang (Kaban, 2014). 

Menurut Assauri adapun tujuan dari pengendalian kualitas  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.  
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Tujuan pengendalian kualitas menurut Agus Ahyari (2000:53) dalam 

(Gunawan, 2016) adalah :  

1. Untuk meningkatkan kepuasan konsumen  

2. Mengusahakan agar penggunaan biaya serendah mungkin  

3. Agar dapat memproduksi selesai tepat pada waktunya 

 

2.4 Faktor-Faktor Pengendalian Kualitas 

Faktor yang mempengaruhi pengendalian kualitas yang dilakukan 

perusahaan (Devani, 2016): 

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, hasil produksi 

yang ingin dicapai harus dapat berlaku, bila ditinjau dari segi kemampuan 

proses dan keinginan atau kebutuhan konsumen yang ingin dicapai dari hasi 

produksi tersebut. Dapat dipastikan dahulu apakah spesifikasi tersebut dapat 

berlakusebelum pengendalian kualitas pada proses dapat dimulai.  

2. Tingkat ketidaksesuaian yang dapat diterima. Tujuan dilakukan 

pengendalian suatu proses adalah dapat mengurangi produk yang berada di 

bawah standar seminimal mungkin. Tingkat pengendalian yang 

diberlakukan tergantung pada banyaknya produk yang berada di bawah 

standar.  

3. Biaya kualitas, sangat mempengaruhi tingkat pengendalian dalam 

menghasilkan produk dimana biaya mempunyai hubungan yang positif 

dengan terciptanya produk yang berkualitas. 

Menurut Montgomery faktor-faktor yang mempengaruhi pengendalian 

kualitas yang dilakukan perusahaan adalah :   

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.  
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2. Spesifikasi yang berlaku, Spesifikasi hasil produksi yang ingin dicapai harus 

dapat berlaku, bila ditinjau dari segi kamampuan proses dan keinginan  atau 

kebutuhan konsumen yang ingin dicapai dari hasil produksi tersebut. Dalam 

hal ini haruslah dapat dipastikan dahulu apakah spesifikasi tersebut dapat 

berlaku  dari kedua segi yang telah disebutkan di atas sebelum pengendalian 

kualitas pada proses dapat dimulai.   

3. Tingkat ketidaksesuaian yang dapat diterima, Tujuan dilakukannya 

pengendalian suatu proses adalah dapat mengurangi produk yang berada di 

bawah 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 dimana biaya kualitas mempunyai 

hubungan yang positif dengan terciptanya produk yang berkualitas. 

 

2.5 Langkah-Langkah Pengendalian Kualitas 

Standarisasi sangat diperlukan sebagai tindakan pencegahan untuk 

memunculkan kembali masalah kualitas yang pernah ada dan telah diselesaikan. 

Hal ini sesuai dengan konsep pengendalian mutu berdasarkan sistem manajemen 

mutu yang berorientasi pada strategi pencegahan, bukan pada strategi 

pendeteksian saja. Berikut ini adalah langkah-langkah yang sering digunakan 

dalam analisis dan solusi masalah mutu (Kaban, 2014): 

1. Memahami kebutuhan peningkatan kualitas.  

Langkah awal dalam peningkatan kualitas adalah bahwa manajemen harus 

secara jelas memahami kebutuhan untuk peningkatan mutu. Manajemen 

harus secara sadar memiliki alasan-alasan untuk peningkatan mutu dan 

peningkatan mutu merupakan suatu kebutuhan yang paling mendasar. Tanpa 

memahami kebutuhan untuk peningkatan mutu, peningkatan kualitas tidak 

akan pernah efektif dan berhasil. Peningkatan kualitas dapat dimulai dengan 

mengidentifikasi masalah kualitas yang terjadi atau kesempatan peningkatan 

apa yang mungkin dapat dilakukan. Identifikasi masalah dapat dimulai 
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dengan mengajukan beberapa pertanyaan dengan menggunakan alat-alat 

bantu dalam peningkatan kualitas seperti brainstromming, check Sheet, atau 

diagram Pareto.  

2. Menyatakan masalah kualitas yang ada.  

Masalah-masalah utama yang telah dipilih dalam langkah pertama perlu 

dinyatakan dalam suatu pernyataan yang spesifik. Apabila berkaitan dengan 

masalah kualitas, masalah itu harus dirumuskan dalam bentuk 

informasiinformasi spesifik jelas tegas dan dapat diukur dan diharapkan 

dapat dihindari pernyataan masalah yang tidak jelas dan tidak dapat diukur.  

3. Mengevaluasi penyebab utama Penyebab utama dapat dievaluasi dengan 

menggunakan diagram sebab-akibat dan menggunakan teknik  

brainstromming.  

Dari berbagai faktor penyebab yang ada, kita dapat mengurutkan 

penyebabpenyebab dengan menggunakan diagram pareto berdasarkan 

dampak dari penyebab terhadap kinerja produk, proses, atau sistem 

manajemen mutu secara keseluruhan.  

4. Merencanakan solusi atas masalah. 

Diharapkan rencana penyelesaian masalah berfokus pada tindakan-tindakan 

untuk menghilangkan akar penyebab dari masalah yang ada. Rencana 

peningkatan untuk menghilangkan akar penyebabmasalah yang ada diisi 

dalam suatu formulir daftar rencana tindakan.  

5. Melaksanakan perbaikan Implementasi rencana solusi terhadap masalah 

mengikuti daftar rencana tindakan peningkatan kualitas.  

Dalam tahap pelaksanaan ini sangat dibutuhkan komitmen manajemen dan 

karyawan serta partisipasi total untuk secara bersama-sama menghilangkan 

akar penyebab dari masalah kualitas yang telah teridentifikasi. 

6. Meneliti hasil perbaikan.  

Setelah melaksanakan peningkatan kualitas perlu dilakukan studi dan 

evaluasi berdasarkan data yang dikumpulkan selama tahap  pelaksanaan 

untuk mengetahui apakah masalah yang ada telah hilang atau berkurang. 

Analisis terhadap hasil-hasil temuan selama tahap pelaksanaan  akan 
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memberikan tambahan informasi bagi pembuatan keputusan dan 

perencanaan peningkatan berikutnya.  

7. Menstandarisasikan solusi terhadap masalah.  

Hasil-hasil yang memuaskan dari tindakan pengendalian kualitas harus 

distandarisasikan, dan selanjutnya melakukan peningkatan terus-menerus 

pada jenis masalah yang lain. Standarisasi dimaksudkan untuk mencegah 

masalah yang sama terulang kembali.  

8. Memecahkan masalah selanjutnya.  

Setelah selesai masalah pertama, selanjutnya beralih membahas masalah 

selanjutnya yang belum terpecahkan (jika ada). 

Statistical Process Control merupakan sebuah proses yang digunakan untuk 

mengawasi standar, membuat pengukuran dan mengambil tindakan perbaikan 

selagi sebuah produk atau jasa sedang diproduksi. Dalam melakukan pengolahan 

data yang diperoleh dari pengukuran hasil produksi, digunakan alat bantu statistik 

yang terdapat pada SPC. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut (Solihudin, 

2017):  

1. Tentukan garis tengah (central line, CL), batas kendali atas (upper control 

limit, UCL) dan batas kendali bawah (lower control limit, LCL). 

2. Koefisien untuk menghitung garis kendali, yaitu A2, D4, dan D3 dapat 

diperoleh dari Tabel S 

3. Indeks Kapabilitas Proses dapat dihitung sepert: 

a. Hitung indeks Cp. 

b. Hitung indeks Cpk 

 

2.6 Alat Bantu Dalam Pengendalian Kualitas 

Pengendalian kualitas secara statistik dengan menggunakan SPC (Statistical 

Processing Control) mempunyai 7 alat statistik utama yang dapat digunakan 

sebagai alat bantu untuk mengendalikan kualitas, antara lain yaitu; check Sheet, 

histogram, control chart, diagram pareto, diagam sebab akibat, scatter diagram, 

dan diagram proses (Kaban, 2014). 
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Statistical Process Control (SPC) digunakan untuk mengawasi standar, 

membuat pengukuran dan mengambil tindakan perbaikan selagi sebuah produk 

atau jasa sedang diproduksi. Pengendalian kualitas secara statistik dengan 

menggunakan SPC (Statistical Process Control) mempunyai tujuh alat statistik 

utama yang dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengendalikan kualitas 

antara lain yaitu; checksheet, histogram, control chart, diagram pareto, diagram 

sebab akibat, scatter diagram dan diagram proses. 

 
Gambar 2.1 Alat Statistik Utama Yang Dapat Digunakan Sebagai Alat Bantu 

Untuk Mengendalikan Kualitas 
(Sumber: Kaban, 2014) 

Alat-alat pengendalian kualitas diperlukan untuk melakukan pengendalian 

kualitas dimana untuk mendeteksi adanya cacat dari suatu produk. Fungsi alat 

pengendalian kualitas adalah meningkatkan kemampuan perbaikan proses 

sehinggakan diperoleh peningkatan kemampuan berkompetensi, dan 

meningkatkan produktifitas sumber daya. Statistical Process Control dibuat 

dengan tujuan untuk mendeteksi penyebab khusus yang mengakibatkan terjadinya 

kecacatan atau proses di luar kendali sedini mungkin sehingga kualitas produk 

dapat dipertahankan (Gasperz, 2003). Kendali proses secara statistic ini terdiri 
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dari 7 alat pengendalian kualitas yang lebih dikenal dengan istilah seven tools. 

Ketujuh alat tersebut adalah (Devani, 2014):  

 

2.6.1 Diagram alir (Flow Chart)  

Diagram alir adalah alat bantu yang memberikan gambaran visual urutan 

operasi yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas. Diagram alir 

merupakan langkah-langkah pertama dalam memahami suatu proses, baik 

administrasi maupun manufaktur. Diagram alir memberikan ilustrasi visual 

berupa gambar langkah-langkah suatu proses untuk menyelesaikan tugas tertentu 

(Devani, 2014).  

 
Gambar 2.2 Diagram Alir (Flow Chart) 

(sumber: Heizer, 2012) 

Flowchart dalam proses produksi atau operasional pada suatu organisasi 

atau perusahaan tersebut digunakan untuk berbagai tujuan, anatara lain (Ariani, 

2003): 

1. Memberikan pengertian dan petunjuk tentang jalannya proses produksi atau 

operasional pada suatu organisasi atau perusahaan; 

2. Membandingkan proses sesungguhnya yang dirasakan para pelanggan baik 

pelanggan internal maupun externall dengan proses ideal yang diinginkan 

pelanggan tersebut; 

3. Mengetahui langkah-langkah yang duplikatif dan langkah-langkah yang 

tidak perlu; 

4. Mengetahui di mana atau dalam bagian proses yang mana pengukuran dapat 

dilakukan; 

5. Menggambarkan sistem total  
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2.6.2 Diagram Pareto  

Pareto chart adalah membandingkan berbagai kategori kejadian yang 

disusun menurut ukurannya, dari yang paling besar di sebelah kiri ke yang paling 

kecil di sebelah kanan (Nasuion, 2005).  

Berbagai pareto chart dapat digambarkan dengan menggunakan data yang 

sama, tetapi digambarkan secara berlainan. Dengan cara menunjukandata menurut 

frekuensi terjadinya, menurut biaya, waktu terjainya, dapat diungkapkan berbagai 

perioritas penanganannya bergantung pada kebutuhan spesifik (Nasuion, 2005). 

 

 
Gambar 2.3 Pareto Chart 

(sumber: Heizer, 2012) 

Fungsi diagram Pareto adalah untuk mengidentifikasi atau menyeleksi 

masalah utama untuk peningkatan kualitas. Diagram Pareto dibuat untuk 

menemukan atau mengetahui masalah atau penyebab yang merupakan kunci 

dalam penyelesaian masalah dan perbandingan terhadap keseluruhan. Dengan 

mengetahui penyebabpenyebab yang dominan, maka akan bisa menetapkan 

prioritas perbaikan. Perbaikan pada faktor penyebab yang dominan ini akan 

membawa pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan penyelesaian 

penyebab yang tidak berarti. Dalam diagram Pareto berlaku aturan 80 atau 20, 

artinya yaitu 20% jenis kesalahan atau kecacatan dapat menyebabkan 80% 

kegagalan proses (Devani, 2014).  
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Kegunaan pareto chart adalah sebagai berikut (Nasuion, 2005): 

1. Menunjukan perioritas sebab-sebab kejadian atau persoalan yang perlu 

ditangani. 

2. Pareto chart dapat membantu untuk memusatkan perhatian pada persoalan 

utama yang harus ditangani dalam upaya perbaikan 

3. Menunjukan hasil upaya perbaikan. Setelah dilakukan tindakan korektif 

bedasarkan perioritas, kita dapat mengadakan pengukuran ulang dan 

membuat pareto chart baru. Apabila terdapat perubahan dalam pareto chart 

baru, maka tindakan korektif ada efeknya 

4. Menyunsun data menjadi informasi yang berguna. Dengan pareto chart, 

sejumlah data yang besar dapat menjadi informasi yang signifikan. 

 

2.6.3 Diagram Sebab Akibat (Cause And Effect Diagram)  

Diagram ini berguna untuk menganalisa dan menemukan faktor-faktor yang 

berpengaruh secara signifikan di dalam menentukan karakteristik kualitas output 

kerja. Dalam hal ini metode sumbang saran (brainstorming method) akan cukup 

efektif digunakan untuk mencari faktor-faktor penyebab terjadinya penyimpangan 

kerja secara detail (Devani, 2014). 

 

 
Gambar 2.4 Diagram Sebab Akibat 

(sumber: Heizer, 2012) 

Diagram sebab-akibat adalah: suatu pendekatan terstruktur yang 

memungkinkan dilakukan suatu analisislebih terperinci dalam menemukan 
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penyebab-penyebab suatu masalah, ketidak sesuaian, dan kesenjangan yang 

terjadi. Diagram ini dapat digunakan dalam situasi dimana: terdapat pertemuan 

diskusi dengan menggunakan brainstroming untuk mengidentifikasi mengapa 

suatu masalah terjadi, diperlukananalisis lebih terperinci terhadap suatu masalah, 

dan terdapat kesulitan untuk memisahkan penyebab dari akibat (Nasution, 2005). 

Cause and effect diagram dapat dipergunakan untuk hal-hal sebagai berikut 

(Ariani, 2003). 

1. Untuk menyimpulkan sebab-sebab variasi dalam proses. 

2. Untuk mengidentifikasi kategori dan subkategori sebab-sebab yang 

mempengaruhi suatu karakteristik kualitas tertentu. 

3. Untuk memberikan petunjuk mengenai macam-macam data yang 

diperlukan. 

3 Lembar periksa (check sheet) 

Check sheet merupakan alat yang memungkinkan pengumpulan data sebuah 

proses yang mudah, sistematis, dan teratur. Alat ini berupa lembar kerja yang 

telah dicetak sedemikian rupa sehingga data dapat dikumpulkan dengan 

mudah dan singkat. Data yang dikumpulkan dapat digunakan sebagai 

masukan data untuk peralatan kualitas lainnya.  

 

2.6.5 Histogram  

Histogram adalah salah satu metode statistik untuk mengatur data sehingga 

dapat dianalisa dan diketahui distribusinya. Histogram merupakan tipe grafik 

batang yang jumlah datanya dikelompokkan ke dalam beberapa kelas dengan 

rentang tertentu. Setelah data dalam setiap kelas diketahui, maka dapat dibuat 

Histogram dari data tersebut. Histogram tersebut dapat dilihat gambaran 

penyebaran data masih sesuai dengan yang diharapkan atau tidak (Devani, 2014). 

Histogram adalah alat yang digunakan untuk menunjukan variasi data 

pengukuran dan variasi setiap proses. Berbeda dengan pareto chart yang 

penyusunannya menurut urutan yang memiliki proporsi terbesan ke kiri hingga 

proporsi terkecil, histogram ini penyusunannya tidak menggunakan urutan apapun 

(Ariani,2003) 
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Gambar 2.5 Histogram 
(sumber: Heizer, 2012) 

Histogram menunjukkan kisaran nilai pengukuran dan frekuensi terjadinya 

setiap nilai. Histogram menunjukkan kejadian yang paling sering terjadi serta 

variasi dalam pengukuran. Statistik deskriptif, seperti rata-rata dan standar 

deviasi, dapat dihitung untuk menggambarkan distribusi. Namun, data harus 

selalu diplot sehingga bentuk distribusi dapat "dilihat". Presentasi visual dari 

distribusi juga dapat memberikan wawasan tentang penyebab variasi (sumber: 

Heizer, 2012) 

 

2.6.6 Diagram Pencar (Scatter Diagram)  

Diagram pencar (scatter diagram) digunakan untuk melihat korelasi atau 

hubungan dari suatu faktor penyebab yang berkesinambungan terhadap suatu 

karakteristik kualitas hasil kerja (Devani, 2014). 

Scater diagram adalah gambaran yang menunjukkan kemungkinan 

hubungan (korelasi) antara pasangan dua macam variabel dan menunjukkan 

keeratan hubungan antara dua variabel yang sering diwujudkan sebagai koefisien 

korelasi (Ariani,2003). 

Diagram sebar adalah presentasi grafis dari hubungan antara dua variabel. 

Satu variabel, yang biasanya yang dapat dikontrol, ditempatkan pada sumbu X 

dan yang lainnya, atau variabel dependen, ditempatkan pada sumbu Y 

(Besterfield, 2013) 
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Gambar 2.7 Scatter Diagram 

(Sumber: Besterfield, 1994) 

Diagram pencar menunjukkan hubungan antara dua pengukuran. Contohnya 

adalah hubungan positif antara lamanya panggilan servis dan jumlah perjalanan 

yang dilakukan tukang reparasi ke truk untuk mendapatkan suku cadang (Heizer, 

2012). 

 

2.6.7 Check Sheet 

Cheek sheet adalah alat yang sering digunakan untuk menghitung seberapa 

sering sesuatu itu terjadi dan sering digunakan dalam mengumpulan dan 

pencatatan data. Data yang sudah terkumpul tersebut kemudian dimasukkan ke 

dalam grafik, seperti pareto chart ataupun histrogram untuk kemudian dilakukan 

analisis terhadapnya. 

Check sheet adalah suatu piranti yang sangat mudah untuk menghitung 

seberapa sering suatu terjadi. Dengan demikian, check sheet piranti sangat 

sederhana, tetapi teratur untuk mengumpulan dan pencatatan data untuk 

mengetahui masalah utama (nasution, 2005) 
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Gambar 2.8 Check sheet  

(sumber: Heizer, 2012) 

 

2.6.8 Peta Kendali (Control Chart)  

Peta kendali adalah teknik pengendali proses pada jalur yang digunakan 

secara luas untuk menyelidiki secara cepat terjadinya sebab-sebab terduga atau 

proses sedemikian sehingga penyelidikan terhadap proses itu dan tindakan 

pembetulan dapat dilakukan sebelum telalu banyak unit yang tidak sesuai 

diproduksi (Devani 2016). 

 
Gambar 2.9 Peta Kendali 

(sumber: Heizer, 2012) 

Diagram kontrol dipergunakan untuk mengukur rata-rata, variabel dan 

atribut.Variabel berhubungan dengan rata-rata dan besarnya deviasi serta untuk 
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mengetahui sumbu terjadinya variasi proses. Pengukuran terhadap variabel 

berguna dalam pengawasan operasi yang sedang berjalan. Sedangkan pengukuran 

atribut berhubungan dengan besarnya persentase produk yang ditolak dan penting 

dalam acceptance sampling (Nasution 2005). 

Siagram kontrol untuk operasi dilakukan dengan 6 langkah, yang meliputi 

sebagai berikut. 

1. mengukur barang sampel. 

2. Mengukur rata-rata aritmatika hasil pengukuran (mean) 

3. Mengukur standar deviasi. 

4. Menghitung rata-rata 

5. Menghitung batas kontrol atas dan bawah 

6. Membuat diagram kontrol 

 

2.7 Pengertian SPC (Statistic Proses Control) 

Teknik- teknik pengawasan kualitas secara statistik (SQC) merupakan 

metode statistik yang menerapakan teori probabilitas dalam pengujian atau 

pemeriksaan sampel pada kegiatan pengawasan kualitas suatu produk (Nasution, 

2005).  

SQC disebut juga sebagai SPC (Statistik Proses Control). Menurut goetsch 

(1997:178), SPC adalah metode statistik yang memisahkan variasi yang 

dihasilkan sebab akibat dan variasi ilmiah untuk menghilangkan sebab khusus, 

membangun dan mempertahankan konsistensi dalam prosesmenampilkan proses 

serta  menampilkan proses perbaikan (Nasution, 2005). 

Statistical Process Control (SPC) adalah sebuah proses yang digunakan 

untuk mengawasi standar, membuat pengukuran dan mengambil tindakan 

perbaikan selagi sebuah produk atau jasa sedang diproduksi (Kartika 2013). 

pengendalian proses statistikal (Statistical Process Control - SPC) 

digunakan untuk menggambarkan model berbasis penarikan sampel yang 

diaplikasikan untuk mengamati aktifitas proses yang saling berkaitan. Meski SPC 

merupakan alat bantu yang sangat berguna dalam memastikan apakah proses tetap 

berada dalam batas-batas yang telah ditetapkan, namun umumnya metode ini 

tidak dapat menyediakan cara untuk membuat proses tetap dalam batas 



 

23 

 

 

kendali.Pengendalian proses statistikal lebih menekankan pada pengendalian dan 

peningkatan proses berdasarkan data yang dianalisis menggunakan alat-alat 

statistika (Gunawan, 2016). 

Statistical Process Control (SPC), merupakan dua istilah yang saling 

dipertukarkan, yang apabila dilakukan secara serentak maka pemakai akan 

melihat gambaran kinerja proses masa kini dan masa mendatang. Hal ini 

disebabkan Statistical Process Control (SPC) dikenal sebagai alat yang bersifat 

online untuk menggambarkan apa yang sedang terjadi dalam proses saat ini  

(Sidartawan, 2014). 

Statistical Process Control memantau standar, melakukan pengukuran, 

dan mengambil tindakan korektif saat produk atau layanan diproduksi. Sampel 

hasil proses diperiksa; jika mereka berada dalam batas yang dapat diterima, proses 

diizinkan untuk melanjutkan. Jika mereka berada di luar rentang spesifik tertentu, 

proses dihentikan dan, biasanya, penyebab yang ditetapkan ditemukan dan 

dihapus (Heizer, 2012). 

Statistical Processing Control merupakan sebuah teknik statistik yang 

digunakan secara luas untuk memastikan bahwa proses memenuhi standar. 

Dengan kata lain, selain Statistical Process Control merupakan sebuah proses 

yang digunakan untuk mengawasi standar, membuat pengukuran dan mengambil 

tindakan perbaikan selagi sebuah produk atau jasa sedang diproduksi. Statistical 

Process Control merupakan kumpulan dari metode-metode produksi dan konsep 

manajemen yang dapat digunakan untuk mendapatkan efisiensi, produktifitas dan 

kualitas untuk memproduksi produk yang kompetitif dengan tingkat yang 

maksimum (Kaban, 2014). 

 

2.8 Manfaat SPC  (Statistic Proses Control) 

Berbagai langkah ini membutuhkan penggunaan 'tool kit' SPC dasar. Ada 

beberapa manfaat yang dibawa pendekatan ini adalah (Oakland, 2003): 

1. Tidak ada batasan untuk jenis masalah yang dipilih, tetapi proses awalnya 

ditangani akan ditingkatkan. 



 

24 

 

 

2. Keputusan didasarkan pada fakta, bukan opini - banyak 'emosi' dihilangkan 

dari masalah dengan pendekatan ini. 

3. Kualitas 'kesadaran' tenaga kerja meningkat karena mereka terlibat langsung 

dalam proses peningkatan. 

4. Pengetahuan dan pengalaman potensial dari orang-orang yang 

mengoperasikan proses dilepaskan secara sistematis melalui pendekatan 

investigasi. Mereka lebih memahami bahwa peran mereka dalam pemecahan 

masalah adalah mengumpulkan dan mengkomunikasikan fakta-fakta yang 

dengannya keputusan dibuat. 

5. Manajer dan penyelia menyelesaikan masalah secara metodis, alih-alih 

dengan menggunakan gaya „seat-of-the-pants' Pendekatannya menjadi satu, 

bukan individu atau acak. 

Menurut Assausri manfaat atau keuntungan melakukan pengendalian 

kualitas secara statistik adalah (kaban 2014):  

1. Pengendalian (control), di mana 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 bahan dapat 

memberikan penghematan yang menguntungkan.  

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

pemeriksaaan. 

 

2.9 Pembagian Pengendalian SPC (Statistic Proses Control) 

Menurut Ariani (2004), pengendalian kualitas statistik (statistic quality 

control) secara garis besar digolongkan menjadi dua, yaitu pengendalian proses 

statistik (statistic process control) dan rencana penerimaan sampel produk 

(acceptance sampling). Berdasarkan jenis data yang digunakan pengendalian 

kualitas statistik dapat dibagi atas dua golongan, yaitu pengendalian kualitas 

untuk data variabel dan pengendalian kualitas untuk data atribut (devani, 2014). 

Terdapat dua jenis metode pengendalian kualitas secara statistika yang 

berbeda, yaitu (Kaban, 2014):  

1. Acceptance Sampling   

Didefinisikan sebagai pengambilan satu sampel atau lebih secara acak dari 

suatu partai barang, memeriksa setiap barang di dalam sampel tersebut dan 

memutuskan berdasarkan hasil pemeriksaan itu, apakah menerima atau 

menolak keseluruhan partai. Jenis pemeriksaan ini dapat digunakan oleh 

pelanggan untuk menjamin bahwa pemasok memenuhi spesifikasi kualitas 

atau oleh produsen untuk menjamin bahwa standar kualitas 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.  

2. Process Control  

Pengendalian proses menggunakan pemeriksaan produk atau jasa ketika 

barang tersebut masih sedang diproduksi (WIP atau work in process). Sampel 

berkala diambil dari output proses produksi. Apabila setelah pemeriksaan 

sampel terdapat alasan untuk mempercayai bahwa karekteristik kualitas 

proses telah berubah, maka proses itu akan diberhentikan dan dicari 

penyebabnya. Penyebab tersebut dapat berupa perubahan pada operator, 

mesin atau pada bahan. Apabila penyebab ini telah dikemukakan dan 
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diperbaiki, maka proses itu dapat dimulai kembali. Dengan memantau proses 

produksi tersebut melalui pengambilan sampel secara acak, maka 

pengendalian yang konstan dapat dipertahankan. Pengendalian proses 

didasarkan atas dua asumsi penting, yaitu:  

a. Variabilitas  

Mendasar untuk setiap proses produksi. Tidak peduli bagaimana 

sempurnanya rancangan proses, pasti terdapat variabilitas dalam 

karakteristik kualitas dari tiap unit. Variasi selama proses produksi tidak 

sepenuhnya dapat dihindari dan bahkan tidak pernah dapat dihilangkan 

sama sekali. Namun sebagian dari variasi tersebut dapat dicari 

penyebabnya serta diperbaiki.  

b. Proses   

Proses produksi tidak selalu berada dalam keaadaan terkendali, karena 

lemahnya prosedur, operator yang tidak terlatih pemeliharaaan mesin yang 

tidak cocok dan sebagainya, maka variasi produksinya biasanya jauh lebih 

besar dari yang semestinya. 

 

2.10 Pengendalian Proses Statistic Dengan Peta Control 

Peta kontrol merupakan alat yang digunakan dalam pemecahan masalah 

dan perbaikan mutu. Peta kontrol ini disebut juga dengan bagan kendali shewhart 

karena teknik ini pertama kali dikembangkan oleh Dr. Walter A. Shewhart pada 

tahun 1920-an. Kendatipun peta kontrol ini nampaknya sederhana, namun banyak 

ahli teknik, karyawan bagian produksi dan para pemeriksa berpendapat bahwa 

dalam menggunakan bagan atau peta ini diperlukan pandangan yang sama yaitu 

bahwa mutu terukur suatu produk yang dihasilkan selalu beragam sebagai akibat 

dari faktor acak. Beberapa sistem sebab acak (System of change causes) yang 

stabil adalah  bawaan (inherent) dalam suatu skema produksi dan pemeriksaan 

tertentu. keragaman dan pola yang stabil ini tidak dapat dihindari. Alasan 

keragaman yang terjadi di luar pola yang stabil ini dapat ditemukan dan dikoreksi 

(Kaban, 2014).  
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Fungsi utama dari peta kontrol adalah menentukan tipe variasi mana yang 

muncul dan apakah dibutuhkan penyesuaian dalam proses. Hal ini bisa saja hanya 

untuk menyetel suatu proses yang beroperasi di dalam kontrol (hanya terdapat 

common causes variation) atau menyesuaikan suatu proses yang beroperasi di luar 

kendali (hadirnya assignable causes variation). Peta kontrol merupakan acuan 

terhadap proses yang sedang beroperasi (Kaban, 2014).  

Proses kontrol dicapai dengan pengambilan sapel secara periodik selama 

proses kemudian sample-sampel tersebut diplot ke dalam sebuah peta untuik 

melihat apakah proses-proses tersebut berada pada batas kontronya dan Statistical 

Process Control tersebut merupkan salah satu upaya pencegahan terhadapa 

ketidaksesuaian dan mencegah terjadinya permasalahan kualitasdengan 

mengurangi produk yang cacat. Banyak keuntungan yang dapat diperoleh dengan 

menggunakan peta kontrol, diantaranya adalah untuk mengindikasikan hal-hal 

berikut (Besterfield, 1994):  

1. Kapan mengambil tindakan koreksi  

2. Tipe dari tindakan pencegahan yang diperlukan  

3. Kapan meninggalkan proses sendirian (membiarkan proses berjalan apa 

adanya)  

4. Kemampuan proses  

5. Cara atau alat yang memungkinkan untuk pengembangan atau peningkatan 

mutu  

6. Bagaimana untuk menset spesifikasi produk 

 

2.11 Peta Control Variable 

Peta kontrol variabel merupakan peta kontrol untuk karakteristik mutu yang 

dapat diukur dalam skala numerik, seperti panjang, ketebalan dan kadar 

keasaman. Manfaat peta kontrol ini adalah (Besterfield ,1994): 

1. Untuk perbaikan mutu 

2. Untuk menentukan besarnya kemampuan proses (process capability) 

3. Untuk mengambil keputusan dalam kaitannya dengan spesifikasi produk 

berkaitan dengan penentuan SL (Specification Limit), yaitu batas 
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penyimpangan maksimum yang masih diizinkan untuk individual produk 

terbagi atas USL (Upper Specification Limit) dan LSL (Lower Specification 

Limit) 

4. Untuk mengambil keputusan dalam kaitannya dengan proses produksi, 

mencari sebab-sebab terusut (assignable causes) dan menghilangkannya 

5. Untuk mengambil keputusan dalam kaitannya dengan item yang diproduksi. 

 

2.12 Tahapan Dalam Membuat Peta Control Variabel 

Menurut Besterfield tahapan-tahapan yang dilakukan dalam membuat peta 

kontrol variabel adalah (Besterfield, 1994): 

1. Pilih karakteristik mutu yang digunakan Karakteristik mutu yang akan 

digunakan dalam peta kontrol dan R atau S harus dapat diukur dan 

dinyatakan dalam angka. Satuan besaran yang digunakan dapat berupa 

besaran pokok dan besaran turunan. 

2. Pilih subgrub yang rasional 

Subgrub yang rasional maksudnya variasi yang ada dalam subgrub tersebut 

disebabkan oleh chance causes (kondisi ini tentu tidak selamanya dapat 

dipenuhi). Untuk lebih memudahkan usaha agar subgrub yang diambil 

berasal dari lot yang homogen (diproduksi dalam kondisi yang sama 

material, mesin, operator, dan lain sebagainya). Memilih subgrub dapat 

dilakukan dengan dua cara yaitu:  

a. Instant-Time-Method  

b. Period-Time-Method  

Keputusan untuk menentukan ukuran subgrub bergantung pada 

pertimbangan berikut:  

1. Peningkatan ukuran subgrub menyebabkan batas kontrol makin 

mendekati garis sentral sehingga peta kontrol menjadi sensitif terhadap 

variasi yang kecil sekalipun  

2. Jika ukuran subgrub meningkat, maka biaya pemeriksaan per subgrub 

juga akan meningkat  
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3. Jika pemeiksaaan bersifat merusak, maka ukuran subgrub sebaiknya kecil 

(antara 2 atau 3)  

4. Ukuran subgrub sama dengan 5, umumnya digunakan dalam industri  

5. Sebaiknya ukuran subgrub sama dengan 4 atau lebih, karena secara 

statistik rata-rata dari data ( X ) yang berada dalam subgrub ini akan 

terdistribusi mendekati sebaran normal  

6. Jika ukuran subgrub lebih dari 10, maka peta X dan S lebih baik 

digunakan dibandigkan peta X dan R  

3. Kumpulkan data Gunakan lembar pengamatan (check sheet) dimana check 

sheet tersebut selain memuat nomor subgrub, tanggal, waktu dan hasil 

pengukuran sebaiknya dilengkapi dengan keteranganketerangan tentang 

kondisi saat dilakukan pengukuran, guna memudahkan dalam menentukan 

jenis penyebab variasi  

4. Terapkan dan capai tujuan 

Pernyataan-pernyataan tentang kontrol ada dua yaitu (Besterfield, 1994):  

a. Proses Dalam Kontrol  

Dalam menarik kesimpulan tentang peta kontrol, biasanya terjadi 2 

jenis kesalahan yaitu:  

1. Kesalahan Type I (Type I Error), yaitu menyimpulkan bahwa variasi 

yang disebabkan oleh assignable causes, padahal disebabkan oleh 

chance causes atau menyatakan proses berada di luar kontrol, 

padahal sebenarnya berada di dalam kontrol. Peluang untuk 

kesalahan seperti ini biasanya sekitar 0.27 %.  

2. Kesalahan Type II (Type II Error), yaitu menyimpulkan bahwa 

variasi yang disebabkan oleh chance causes, padahal disebabkan 

oleh assignable causes atau menyatakan proses berada di dalam 

kontrol, padahal sebenarnya berada di luar kontrol. Peluang untuk 

kesalahan seperti ini biasanya sekitar 99.73 %.  

b. Proses di Luar Kontrol  

Proses dinyatakan di luar kontrol jika suatu titik subgrub berada di luar 

batas kontrol. Selain itu perlu juga dilakukan analisa pada titik-titik yang 
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berada di dalam kontrol dengan cara membagi tiga daerah di bawah dan di 

atas garis sentral menjadi level A, B, C seperti yang diperlihatkan pada 

gambar berikut: 

 
Gambar 2.10 Pembagian Daerah untuk Analisa Peta Kontrol 

(sumber: kaban,2013) 

Kondisi-kondisi proses yang berada di luar kontrol berdasarkan 

pembagian daerah tersebut adalah:  

a. 7 titik berurutan berada pada salah satu sisi, di atas atau dibawah garis 

sentral  

b. 10 dari 11 titik berurutan berada pada salah satu sisi, di atas atau 

dibawah garis sentral  

c. 12 dari 14 titik berurutan berada pada salah satu sisi, di atas atau 

dibawah garis sentral  

d. 6 titik berurutan nilainya terus meningkat atau menurun  

e. 2 dari 3 titik berada di daerah A  

f. 4 dari 5 titik berurutan berada di daerah B dan A 

Analisa kondisi proses di luar kontrol juga  dapat dilakukan dengan 

melihat pola dari titik-titik sebaran nilai subgrub, biasanya terdapat lima 

pola data yaitu (Besterfield, 1994):  

1. Perubahan atau penaikan tiba-tiba dalam tingkatan (Change or Jump in 

Level). 
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Tipe ini dihubungkan dengan suatu perubahan tiba-tiba dalam 

tingkatan untuk peta X, peta R atau keduanya. Jika kondisi ini ditemukan 

pada peta kontrol X, maka biasanya menunjukkan adanya:  

a. Suatu perubahan yang disengaja ataupun tidak disengaja dalam 

jalinan   proses.  

b. Seorang operator yang baru atau tidak berpengalaman.  

c. Suatu material kasar yang berbeda.  

d. Suatu kegagalan minor dari sebuah bagian mesin. 

Jika kondisi ini ditemukan pada peta kontrol R, maka biasanya 

menunjukkan adanya:  

a. Operator yang tidak berpengalaman.  

b. Variasi yang besar dari material. 

2. Perubahan tetap dalam tingkatan (Trend or Steady Change in Level)  

Perubahan yang tetap dalam peta kontrol merupakan hal yang sangat 

umum dalam fenomena industri. Beberapa penyebab munculnya kondisi ini 

pada peta kontrol X adalah:  

a. Penggunaan alat atau cetakan   

b. Penurunan kemampuan cetakan  

c. Kegagalan viskositas dalam proses.  

d. Perubahan temperatur dan kelembaban.  

Jika kondisi ini ditemukan pada peta kontrol R, maka biasanya 

menunjukkan adanya:  

1. Peningkatan kemampuan pekerja (Downward Trend).  

2. Penurunan kemampuan pekerja akibat lelah, bosan atau tidak 

konsentrasi (Upward Trend)  

3. Peningkatan dalam homogenitas material. 

3. Recurring Cycle  

Reccuring cycle terjadi jika sebaran dari titik-titik dalam peta kontrol X 

atau peta R memperlihatkan sebuah gelombang atau adanya titik-titik 

periodik yang rendah dan tinggi. Untuk peta kontrol X , kondisi ini biasanya 

disebabkan oleh:  
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a. Efek-efek musiman dari material.  

b. Efek berulang-ulang dari temperatur dan kelembaban (Cold 

Monitoring   Start Up)  

c. Kejadian harian atau mingguan yang bersifat kimia, mekanis 

maupun   psikologis.  

Untuk peta kontrol R, kondisi ini biasanya disebabkan oleh:  

a. Kelelahan dan pemulihan saat istirahat pagi, siang maupun sore.  

b. Pertukaran operator yang terlalu sering 

4. Two Population  

Situasi two population ini terjadi jika terdapat banyak titik-titik didekat   

atau bersisian dengan limit kontrol. Untuk peta kontrol X, kondisi ini 

biasanya disebabkan oleh:  

a. Perbedaan yang besar dalam  mutu material.  

b. Dua atau lebih mesin dalam peta yang sama.  

c. Perbedaan yang besar dalam peralatan dan metoda pengujian.  

Untuk peta kontrol R, kondisi ini biasanya disebabkan oleh:  

1. Pekerja yang berbeda menggunakan peta yang sama.  

2. Material dari pemasok yang berbeda.  

5. Mistakes  

Kesalahan merupakan hal yang sangat memalukan dalam jaminan 

mutu. Pola diluar kontrol yang disebabkan oleh kesalahan ini biasanya 

disebabkan oleh:  

a. Peralatan pengukuran yang tidak dikalibrasi  

b. Kesalahan dalam perhitungan  

c. Kesalahan dalam menggunakan peralatan pengujian 

d. Mengambil sampel dari populasi yang berbeda. 

Adapun manfaat peta kontrol variabel ini adalah:  

1. Untuk perbaikkan mutu.  

2. Untuk menentukan besarnya proses capability atau kemampuan 

proses.  
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3. Untuk mengambil keputusan dalam kaitannya dengan spesifikasi 

produk.   

4. Untuk mengambil keputusan dalam kaitannya dengan proses 

produksi seperti melihat pola variasi jika pola tersebut menunjukkan 

kondisi diluar kontrol maka dilakukan upaya pencarian sebab terusut 

dan menghilangkan.  

5. Untuk mengambil keputusan dalam kaitannya dengan item yang 

diproduksi 

 

2.13 Peta Kontrol Atribut  

Peta kontrol atribut dalam pengendalian mutu digunakan untuk mengetahui 

apakah karakteristik mutu produk sesuai atau tidak dengan spesifikasi. Peta 

kontrol ini biasanya dipakai karena dua alasan berikut (Kaban 2014):  

A. Jika pengukuran tidak mungkin dilakukan atau tidak ada satuan yang dapat 

mewakili pengukuran karena karakteristik itu yang diukur tidak mempunyai 

nilai numerik, contohnya pemeriksaan visual terhadap warna, part yang 

hilang, goresan atau kerusakan, kategori produk (good, fair, dan poor) dan 

lain sebagainya.  

B. Jika pengukuran dapat dilakukan tetapi tidak dilakukan dengan alasan biaya, 

waktu, ketersedian tenaga kerja ataupun kebutuhan.  

Peta kontrol atribut, secara garis besar dikelompokan atau dua jenis yaitu:  

Peta p, menunjukan proposi tidak sesuai dalam tiap subgrup. Peta 

ini dapat digunakan untuk ukuran subgrup yang tetap maupun bervariasi. 

Untuk mengetahui banyaknya sampel konstan dariproporsi kesalahan dan 

cacat pada sampel atau subgrub untuksetiap melakukan observasi maka 

(Ariani2004): 

 ...................................................................................................... (1) 

CL =  ..................................................................................................... (2) 

UCL =    .............................................................................(3) 
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LCL=  ................................................................................. (4) 

  

Dimana: 

p = proporsi kesalahan dalam setiap sampel 

x = banyaknya produk yang salah dalam setiap sampel 

n = banyaksampel yang diambil dalam inspeksi  

CL = batas tengah/ garis pusat peta pengendali 

UCL = batas pengendalian atas 

LCL = batas pengendalian bawah 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

 

3.1 Flowchart Penelitian 

Memudahkan penyelesaian masalah dalam penelitian ini, perlu adanya alur 

berpikir secara struktural, sehingga solusi yang didapatkan lebih optimal serta 

berfungsi sebagai alat evaluasi ketika menemukan hambatan dalam metode yang 

digunakan. Berikut adalah gambar flowchart penelitian yang menjelaskan tahapan 

yang dilakukan. 

MULAI

Studi Pendahuluan

Studi Literatur

Analisa

Kesimpulan 

dan Saran

Selesai

Identifikasi Masalah

Penetapan Tujuan 

Batasan Masalah

Pengolahan Data

1. Perhitungan LC, UCL, Dan LCL

2. Pembuatan Peta Kontrol

3 .pembuatan Fishbone

4. Pembuatam Peta Kontrol Usulan 

Pengumpulan Data

1 Data Primer 2. Data Sekunder

A. Wawancara A. Data Produksi

B. Dokumentasi   B. Data Produk Cacat

 

Gambar 3.1 Flowchart Penelitian 
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3.2 Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan dilakukan di daerah Jl. Air Hitam Km11 Perumahan 

Griya Taman Melati Blok K 22 Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru sebagai 

tempat yang akan diteliti. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan 

yang ada. Adapun studi pendahuluan yang dilakukan, yaitu: 

1. Observasi 

Melakukan observasi langsung untuk data yang diperlukan seperti foto. 

2. Wawancara 

Melakukan wawancara kepada pekerja untuk mendapatkan informasi seperti 

Apa apa saja kendala dalam suatu produksi. 

 

3.3 Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan untuk mencari informasi dan teori-teori pendukung 

yang berkaitan dalam pemecahan masalah yang ditemukan yang menjadi objek 

penelitian. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan informasi-informasi 

yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas akhir. Jenis literatur yang digunakan 

sebagai acuan yang mendukung teori antara lain buku-buku dan karya ilmiah 

seperti jurnal-jurnal terkait dengan metode yang akan digunakan untuk penelitian 

ini yaitu metode SPC (Statistical Process Control) 

 

3.4 Identifikasi Masalah 

Setelah permasalahan diketahui melalui penelitian pendahuluan dan 

didukung oleh teori-teori yang ada maka dapat diketahui permasalahan yang 

terjadi pada usaha tersebut, sehingga dapat mengidentifikasi permasalahan yang 

terjadi dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan permasalahan yang terjadi di lapangan 

Setelah melakukan pengamatan secara langsung maka dapat diketahui 

permasalahan yang terjadi yaitu mengenai kekurangan pada kualitas produk 

yang menimbulkan produk reject  

2. Menganalisa masalah yang terjadi di lapangan 

Setelah dapat mengumpulkan data-data mengenai masalah yang terjadi di 

lapangan maka selanjutnya akan dianalisa inti dari permasalahan tersebut 
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dan selanjutnya dapat menentukan judul yang tepat untuk permasalahan 

yang terjadi. 

 

3.5 Penetapan Tujuan 

Untuk menyikapi permasalahan yang ada maka diperlukan penetapan tujuan 

dari penelitian agar dapat menjawab permasalahan yang telah di rumuskan. 

Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah memperbaiki produk reject. 

 

3.6 Batasan masalah 

Pembahasan Batasan Masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk 

membatasi pembahasan pada pokok permasalahan penelitian saja. Ruang lingkup 

menentukan konsep utama dari permasalahan sehingga masalah-masalah dalam 

penelitian dapat dimengerti dengan mudah dan baik.  

Batasan Masalah penelitian sangat penting dalam mendekatkan pada pokok 

permasalahan yang akan dibahas. Hal ini agar tidak terjadi kerancuan ataupun 

kesimpangsiuran dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Ruang lingkup 

penelitian dimaksudkan sebagai penegasan mengenai batasan-batasan objek. 

Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu UKM Intan di Pekanbaru mengenai 

pengendalian kualitas kue kacang.  

 

3.7 Pengumpulan Data 

Data merupakan salah satu komponen penelitian yang penting digunakan 

untuk pengolahan nantinya. Data yang digunakan adalah data yang akurat karena 

apabila data yang diambil tidak akurat maka akan menyebabkan informasi yang 

salah pada penelitian. Pada penelitian ini data yang dikumpulkan adalah data 

primer dan data sekunder.  

 

3.7.1 Data Primer  

Data primer merupakan data langsung dari hasil observasi ke perusahaan 

dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Dari hasil wawancara 

didapatkan data-data apa saja menyebabkan kecacatan keu kacang yang terjadi di 

UKM Intan. sedangkan untuk hasil dokumentasi yang didapatkan adalah 
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dokumentasi lantai produksi, dokumentasi lingkungan perusahaan dan 

dokumentasi produk cacat. Data dokumentasi digunakan sebagai bukti pendukung 

dalam melakukan observasi 

 

3.7.2  Data Sekunder  

Data sekunder dapat kita peroleh dengan cepat karena data sudah 

disediakan oleh perusahaan data yang diambil adalah data produksi dan data 

produk acat. Data produksi merupakan data yang sebelumnya telah dilakukan 

pencatatan oleh perusahaan selama 12 bulan dari bulan Januari 2018 sampai 

Desember 2018, Sedangkan data produk cacat yang diperoleh di perusahaan, 

tersebut dalam jangka waktu 12 bulan dari Januari 2018 sampai Desember 2018. 

 

3.8 Pengolahan Data 

Setelah melakukan pengumpulan data, maka langkah selanjutnya adalah 

pengolahan data. Berikut ini merupakan tahap-tahap dalam pengolahan data. 

 

3.8.1 Perhitungan UCL, LC dan LCL 

Perhitungan UCL, LC dan LCL ditujukan untuk mengetahui 

penyimpangan paling tinggi, menengah dan rendah dari nilai baku. Ketiga garis 

tersebut akan digunakan sebagai acuan pengembalian kesimpulan apakah 

penyimpangan yang terjadi masih dalam batas kendali atau tidak. 

 

3.8.2 Pembuatan Fishbone 

Pembuatan fishbone (diagram sebab akibat) bertujuan untuk menganalisa 

dan menemukan faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan di dalam 

menentukan karakteristik kualitas output kerja. Pembuatan diagram sebab akibat 

berdasarkan faktor-faktor penyebab terjadinya cacat produksi. 

 

3.8.3 Pembuatan Peta Kontrol p. 

Dalam menganalisa data penelitian ini, digunakan peta kendali p (peta 

kendali proporsi kerusakan) sebagai alat untuk pengendalikan proses secara 

statistik. Pembuatan peta kontrol bertujuan untuk mengetahui apakah  
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pengendalikan suatu proses dengan data variabel, rata rata dan atribut sudah 

berjalan sesuai standar yang diinginkan. 

 

3.8.4 Pembuatam Peta Kontrol Usulan 

Pembuatan peta kontrol usulan yaitu berdasarkan usulan yang diberikan 

yang telah diterapkan di UKM Intan. Usulan yang diberikan adalah usulan untuk 

memperbaiki nilai cacat produk yang paling banyak terjadi. Usulan ini diharapkan 

mampu mengurangi terjainya cacat produk yang terjadi. 

  

3.9 Analisa  

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan 

metode SPC untuk mendapatkan batas kendali produk menggunakan peta kontrol 

dan apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya cacat produk yang dilakukan 

menggunakan Diagram Sebab Akibat. 

 

3.10 Kesimpulan dan Saran 

kesimpulan dari hasil penelitian berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. 

Berdasarkan hasil penelitian ini akan  diketahui kualitas kue kacang apakah telah 

sesuai dengan keinginan konsumen atau tidak. Selain itu apakah hasil ini masih 

memiliki kekurangan untuk perlu dikembangkan lagi kedepannya hal ini dapat 

ditambahkan sebagai saran ataupun masukan untuk pengembangan kualitas 

produk selanjutnya. 
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BAB 5 

ANALISA 

 

 
5.1 Analisa Pengolahan Data 

pengolahan data adalah sesuatu bagian terpenting dari penelitian, dengan 

melakukan pengolahan data kita tahu apa-saja tujuan dari suatu penelitian yang 

menggunakan metode standar proses kontrol dengan menggunakan diagram kontrol p 

dan diagram fishbone. Penyebab terjadinya cacat di UKM Intan di sebabkan oleh 5 

faktor yaitu faktor metode, faktok manusia, faktor material, dan faktor  mesin. Di 

dalam pengolahan data pengaruh terbesar terjadinya cacat produk adalah faktor 

metode  

 

5.2 Analisa Cacat Produk 

bardasarkan table 4.1 adalah data selama 12 bulan dari bulan januari sampai 

desember dimana data tersebut terdapat data produksi dengan total produksinya 

sebanyak 34.292 dan data produk cacat dengan total sebanyak 4.984 bungkus dan 

persentase produk cacat tertinggi sebesar 19% berjumlah 572 bungkus di bulan 

November dan rata-rata persentase cacat produk sebesar 14% berjumlah 415 

bungkus. 

Pada kasus ini peneliti meneliti perusahaan mengalami kerugian 14% dari 

untung yang didapatkan selama 1 tahun sedangkan perusahaan menginginkan 

persentase produk cacat kurang dari 14%. 

Jenis cacat yang terjadi pada UKM Intan adalah cacat kemasan, gosong, dan 

biskuit pecah ini yang sering terjadi selama produksi berdasarkan jenis cacat yang di 

atas seperti cacat kemasan ini disebabakan karena proses pengangkutan yang terjadi 

perkerja yang mengangkut tidak berhati-hati dalam meletakan kue cang sehingga 

produk bergesekan dengan permungkaan lantai mobil box l300 yang kasar dan 

penyebab yang lainnya pada pengepakan perkerja tidak membersihkan dedak ketika 

memasukan kue terlebih dahulu ketika produk dijual produk yang cacat kemasan 
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akan dikembalikan oleh distributor ketika proses pengecekan. Jenis cacat pecah 

disebabkan pekerja tidak berhati-hati dalam memasukan kue kacang yang terlah di 

dinginkan kedalam peti penyimpanan terkadang kue yang belum pada saat kue akan 

dimasukan kepeti penyimpanan pekerja tidak menunggu sampai dingin sehingga kue 

menyebab kue mudah rapuh dan penyebab lainnya pada saat menakar komposisi 

bahan-bahan seperti tepung dan lainnya perkerja menimbang tidak sesuai takaran 

seharusnya. Jenis cacat gosong ini diakibatkan karena perkerja tidak teliti melihat api 

dan penyetelan gas yang kurang baik dari pekerja. 

Berdasarkan jenis-jenis cacat yang terjadi diakibatkan oleh perkerja yang 

melakukan perkerjaaannya tanpa mengetahui standar dalam berkerja dan perkerja 

mengandalkan feelling mereka pada saat berkerja sehingga perlunya standar 

operasionl prosedur (SOP). 

 

5.3 Analisa Peta Kendali p 

Berdasarkan gambar 4.5 yang didapatkan dari pengolahan data menggunakan 

software minitab 18, diketahui 6 bulan berada di luar batas kendali yaitu bulan Maret, 

Juni, Juli, Agustus, November dan Desember. Pengolahan data yang dilakukan 

berdasarkan data cacat keseluruhan selama satu tahun yaitu di tahun 2018 dengan 

rata-rata UCL sebesar 0,1655 dan LCL sebesar 0,125 yang artinya data produk cacat 

selama satu tahun tersebut belum terkendali ini disebabkan oleh factor internal yang 

harus di perbaiki sehingga perlu adanya pengendalian kualitas produk kue kacang 

berupa usulan perbaikan. 

 

5.4 Analisa Diagram Sebab Akibat 

Diagram sebab akibat merupakan metode dari suatu akar permasalahan dari 

sebuah sebab dan akibat terjadinya cacat produksi, untuk mecari akar permasalahan 

peneliti membutuhkan pendekatan Brainstorming. Di dalam poin ini faktor penyebab 

dari cacat produk dikategorikan lima penyebab terjadinya cacat yaitu manusia, 

metode, mesin, material dan lingkungan. Didalam gambar 4.7 untuk itu pengaruh 
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atau penyebab terbesar akan diletakan di sebelah kanan dari kepala ikan dan di ikuti 

dengan pengaruh lainnya, didalam penelitian ini factor penyebab yang terbesar adalah 

pada faktor metode, berdasarkan penyebab terbesar yang telah diketahui dari diagram 

sebab-akibat maka akan menjadi landasan usulan perbaikan sehinnga didapatkan 

usulan berupa perbaikan standar operasional kerja untuk pekerja. 

Lingkungan Terdapat beberapa penyebab terjadinya produk gagal UKM Intan 

yang tidak dapat dimasukkan keempat faktor sebelumnya. Peyebab tersebut yang 

sering diabaikan tapi berpengaruh pada mutu produk secara tidak langsung. 

Lingkungan yang berada di lantai produksi adalah workshop sempit, tata letak oven 

cuaca serta suhu, tempat tatakan  

Mesin dan peralatan merupakan hal yang penting demi kelancaran suatu 

proses produksi di UKM INTAN, mesin yang digunakan adalah oven, penggilingan, 

penyemprotan air, kemasan, tatakan, peti pendinginana, botol cetakan, dan kayu 

cetakan yang kurang enase (efekti, efisien, nyaman, aman dan sehat) yang sebagian 

peralatan adalah buatan sendiri dari bahan-bahan limbah dan bahan dasar yang murah 

yang ada dijual di pasaran 

Bahan material yang digunakan oleh UKM Intan terdapat beberapa penyebab 

terjadinya cacat seperti Kualitas standar, murah, gula kurang halus, kacang tidak 

bagus, minyak kualitas murah, dan kandungan gizinya kurang bagus  seperti tepung 

merk bungasari, gula merk indo lampung, kacang tanah kurang bagus, minyak curah 

dan kemasan 

Manusia tidak luput dari kesalahan- kesalahan pada saat berkerja yang akan 

menjadi kegagalan yang tidak terduga dan kapanpun bisa terjadi pada saat proses 

produksi yang terjadi di UKM Intan adalah lalai, melamun, tergesa-gesa, dan tidak 

focus merupakan sifat alamiah pada manusia pada saat perkerjaan dituntut 

bertanggung jawab karena Pekerjaan yang cukup berat membuat para pekerja lelah 

sehingga pekerja saat menuju jam istirahat dan pulang kerja para pekerja terburu-buru 

melakukan pekerjaannya  akibanya pekerjaannya tidak maksimal dan  ceroboh karena 

kurang terampil dalam pekerjaan bisa menjadi masalah bagi UKM Intan.  
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Metode kurang berperan dalam kegiatan proses produksi perusahaan tersebut 

adalah kurangnya kesadaran perusahaan atau karyawan terhadap pentingnya sop yang 

baik, dalam kasus ini sop merupakan proses yang penting untuk menjalankan setiap 

proses produksi yang akan dijalankan, jika perusahaan mengabaikan sop maka proses 

yang lain juga ikut terhambat. Berdasarkan analisis dilapangan, sop yang diabaikan 

oleh perusahaan seperti fermentasi kurang sempurna yang dilakukan selama 8 jam 

saja, gula kurang halus dan proses pengovenan kurang sempurna menyebabkan 

produk banyak gosong karena karyawan tidak tau standar api dalam pemanggangan 

kue kacang, tidak mengecek terlebih dahulu proses intalasinya, komposisi bahan baku 

kurang tepat. 

 

5.5 Analisa Usulan Perbaikan 

setelah melakukan pengolahan data menggunakan fishbone, maka usulan yang 

diberikan adalah Lingkungan yang berada di lantai produksi yang sempit, tata letak 

oven yang tidak efisien, cuaca serta suhu dilantai produksi yang mengakibatkan 

dampak yang komplek bagi pekerja dimana pekerja tidak merasa nyaman dalam 

bekerja salah satu contohnya lantai produksi yang sempit perstasiun yang berdekatan 

sehingga pekerja merasa terganggu dalam melakukan aktivitas produksi ketika 

perstasiun ini melakukan aktifitas yang sama terjadinya Bottleneck maka solusinya 

adalah penamabahan ruang baru dan memisahkan antar stasiun.  

 Suhu yang berada di UKM INTAN yang menimbulkan dampak secara tidak 

langsung dalam proses produksi dimana suhu di lantai produksi yang tergolong panas 

serta cuaca yang berada di pekanbaru  mencapai 32 derajat celcius menimbulkan 

pekerja risih dan tidak produktif dalam berkerja terkadang dengan suhu dan cuaca 

yang panas pekerja sering melakukan aktifitas yang tidak produktif seperti duduk 

keluar menetralkan suhu tubuh, mengipas-ngipas badan dan cuci muka berharap 

pekerja berkerja secara produkti setelah melakukan aktifitas tersebut akan tetapi itu 

menyebabkan proses produksi terganggu, maka dari itu pekerja menginginkan tempat 

yang nyaman, efektif dan efisien solusinya adalah perlunya  tata kelola ruang harus 
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diperbaiki untuk menciptakan tata kelola ruang yang nyama sehingga pekerja 

melakukan aktifitas dalam berkerja dapat produktif 

Bagi operator Tata letak oven perlu dilakukan kajian ulang kembali karena 

setiap melakukan aktifitas mengeluarkan Loyang atau pengangkutan Loyang selalu 

meletakan di jalan yang menyebabkan operator membungkuk dalam melakukan 

proses produksi tersebut, kurangnya alat keselamatan dalam berkerja kadang 

terjadinya kecelakan pada proses produksi yang mengakibatkan operator tidank 

sengaja melakukan kesalahan- kesalahn seperti Loyang terjatuh karena terkena luka 

bakar Loyang panas atau oven. 

Mesin dan peralatan yang kurang bagus terkadang dapat mengakibatkan 

produk bisa hancur gosong, pecah, gosong, longgar, dan robek karena mesin dan 

peralatan yang tidak bekerja dengan benar, Oleh karennya untuk usulan perbaiknya 

adalah dilakukan pengecekan berkala sebelum pengoperasian baik dengan cara 

melihat atau mencobanya terlebih dahulu. Penggunaan mesin diharapkan dibentuk 

SOP agar lebih jelas dalam prosedur pengoperasiannya sehingga dapat meminimalisir 

kesalahan dan kecelakaan kerja 

Bahan material yang digunakan harusnya memiliki kualitas dan SOP yang 

baik seperti komposisi dan kandungan bahan baku harus memiliki gizi yang bagus, 

kualitas ketebalan dalam melakukan desain ulang pada kemasan harus diperhatikan, 

dan kualitas kacang yang baik dengan cara berkerja sama dengan petani kacang agar 

perusahaan mendapatkan hasil yang bagus. 

Manusia adalah bagian terpenting dari terbentuknya sebuah produk tanpa 

manusia produk tidak akan ada akan tetapi Human Error masih tetap terjadi maka 

dari itu perusahaan harus memiliki SOP dan pengawasan serta arahan terhadap 

pekerja supaya tidak menimbulkan kesalahan- kesalahan yang pernah dilakukan 

sebelumnya, jika perkerja memiliki kinerja yang baik maka di sarankan diberikan 

hadiah dan penghargaan kepada pekerja sebagai karyawan teladan. 

Metode yang berada di perusahaan masih belum baik karena banyak terjadi 

kesalahan yang terjadi pada UKM Intan maka dari itu usulan perbaikannya adalah 
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berupa SOP yang dibuat dan diterapkan kepada pekerja sehingga kedapannya pekerja 

lebih terarah dalam melakukan pekerjaan dan mengantisipasi atau meminimalisai 

kesalahan dalam bekerja. 

Oleh sebab itu dari beberapa usulan-usulan perbaikan yang ada maka 

dilakukan pengujian selama sampling 11 minggu dari tanggal 5 Agustus sampai 

tanggal 10 oktober menggunakan peta kendali p diketahui peta kendali p usulan data 

tidak ada data yang berada di luar batas kendali UCL dan LCL maka artinya SOP 

yang di uji telah dapat digunakan usulan dari perbaikan pengendalian kualitas untuk 

perusahaan 



 

67 

 

BAB VI 

PENUTUP 
 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh 

kesimpulan adalah: 

1. Faktor penyebab terjadinya cacat produk dari kue kacang UKM Intan adalah 

metode yang kurang baik, kesalahan -kesalah yang dilakukan oleh pekerja, 

komposisi bahan yang kurang tepat, mesin yang telah tua akan mengakibatkan 

hasil produksi yang kurang maksimal, dan lingkungan di UKM Intan memiliki 

ruang gerak terbatas akan ruang gerak perkerja dalam bekerja. 

2. Usulan yang diberikan sebagai perbaikan adalah membuat standar operasional 

prosedur dengan percobaan data sampel dapat diketahui sop yang diterapkan di 

UKM Intan sudah tepat berada pada batas kendali karena telah di uji dengan 

peta kendali p. 

 

6.2 Saran 

 Bedasarkan saran dari penelitian tugas akhir ini adalah 

1. Bagi perusahaan 

Perusahaan diharapkan dapat menerapkan usulan ini sebagai pertimbangan 

untuk perbaikan pengendalian kualitas selanjutnya 

2. Peneliti 

Penelitian ini ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk peneliti-peneliti 

selanjutnya dalam menentukan analisis pengendalian kualitas dengan 

menambahkan metode-metode yang lebih bagus dan terbaru. 
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Lampiran-A 

 
Gambar Lingkungan Kerja Dan Produk Cacat 

 

 

 

 

 



 

Lampiran B 

 
Data Produk Cacat Tahun 2018 

Bulan 
Produksi 

(bungkus) 

Produk 

Cacat 

(bungkus) 

Keterangan 

Produk 

Cacat (%) 

Modal Kerugian  

Januari 2.990 419 14 Rp3.500  Rp1.466.500 

Februari 2.850 456 16 Rp3.500  Rp1.596.000 

Maret 2.730 246 9 Rp3.500  Rp861.000 

April 2.950 384 13 Rp3.500  Rp1.344.000 

Mei 2.714 380 14 Rp3.500  Rp1.330.000 

Juni 2.804 336 12 Rp3.500  Rp1.176.000 

Juli 2.902 493 17 Rp3.500  Rp1.725.500 

Agustus 2.837 312 11 Rp3.500  Rp1.092.000 

September 2.957 444 15 Rp3.500  Rp1.554.000 

Oktober 2.789 446 16 Rp3.500  Rp1.561.000 

November 3.013 572 19 Rp3.500  Rp2.002.000 

Desember 2.756 496 18 Rp3.500  Rp1.736.000 

Total 34.292 4.984   Rp17.444.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN C 

 
Standar Operatational Procedur (SOP) Ukm Intan 
No Kegiatan Proses Dan Waktu Alur Proses 

1. Persisapan Kerja: 

a. Melakukan Brifing 

b. Persiapan Alat Dan 

Mesin 

c. Pembersishan 

Workshop 

 

Mulai 

+-15 Menit  

 

 

2. Penimbangan: 

a. Persiapan Bahan 

Baku 

b. Persiapan 

Timbangan 

c. Pemilahan Bahan 

Baku 

d. Penentukan Takaran 

 

 

 

 

 

 

 

30 Menit  

 

 

 

3. Pengadonan: 

a. Persiapan 

Workshop 

b. Persiapan 

Perlengkapan 

Atribut 

c. Persiapan Bahan 

Pengadonan 

d. Evaluasi Bahan 

Adonan 

e. Proses Pengadonan 

f. Fermentasi Bahan 

Setengah Jadi 

 

 

 

 

 

 

 

+- 120 Menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

+- 480 Menit 

 

 

 

 

 

4. Pencetakan 

a. Persiapan Alat 

Cetak 

b. Pembersihan 

Workshop 

c. Persiapan Loyang 

d. Proes Pencetakan 

e. Cek Adonan 

f. Evaluasi 

 

 

 

 

 

 

+- 480 Menit 

 
 

 

 

Pengadonan 

Menimbang 

Pembentuk

an produk 

ferme

ntasi 



 

 

No Kegiatan Proses Dan Waktu Alur Proses 

5. Pemanggangan 

a. Persiapan Oven 

b. Pengecekan Api 

c. Pemanasan Oven 

d. Proses 

Pemanggangan 

e. Pengecekan Api 

Oven 

f. Evaluasi Adonan 

g. Proses Pendinginan 

 

 

 

 

 

+-480 Menit 

  

6. Pengemasan 

a. Pesiapan Workshop 

b. Persiapan Bahan 

Dan Alat 

Pengemasan 

c. Pengecekan 

Kemasan 

d. Proses Pengemasan 

e. Penyortiran Produk 

 

 

 

 

 

 

+-240 Menit 

 

 

 

Sortir 

 

 

+-120 Menit 

 

7. Pendistribusian 

a. Persiapan Alat 

Bantu 

b. Pengankutan Produk 

Ke Gudang 

c. Persiapan Palet 

d. Penyusunan Produk 

e. Pendistribusian 

Produk 

 

 

 

 

 

 

 

+-240 Menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distr

ibusi 

Panggang 

Packing 

Selesai 

Pendi

ngina

n 



 

 

Keterangan: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran D 

 
Table Penyebab Terjadinya Cacat 

No 
Faktor 

Penyebab 
Akar Permasalahan Dampak Keterangan 

1 

Metode (tidak 

ada 

pengawasan 

dan SOP) 

Fermentasi kurang 

sempurna, tidak ada 

SOP terhadap 

fermentasi 

Kue mudah pecah 

Bahan baku 

tidak rata 

tercampur, 

penambah 

waktu 

Gula kurang halus, 

kurang pengawasan 

dan SOP 

Adonan tidak 

sempurna atau 

tidak rata 

Kue akan 

jelek dan di 

kategorikan 

pecah 

Proses pengovenan 

kurang sempurna, 

tidak ada SOP 

Pecah, dan 

gososng 

Produk tidak 

bisa 

digunakan 

Komposisi kurang 

tepat dan tidak 

mengikuti SOP 

Kue akan kering 

atau basah, pecah 

Diadon ulang 

dan 

penambahan 

bahan baku 

Pengadonan kurang 

merata dan tidak ada 

SOP 

Pecah  

Butuh 

perhatian 

lebih 

2 

Manusia (tidak 

ada 

pengawasan 

dan SOP) 

Terburu- buru dan 

terlambat datang 

Pecah, kemasan 

buram, dan kue 

gosong tidak 

dipisahkan 

Reject 

produksi 

Kurang rapi dan 

longar dalam 

mengemas 

Kemasan buram, 

kue sumbing 

Kue sumbing 

dikategorikan 

pecah, Reject 

produksi 

Kurang teliti dan tidak 

hati-hati 

Kemasan buram 

dan robek, pecah, 

gosong, adonan 

tidak bagus 
Reject 

produksi 
Melamun, penyetelan 

kurang pas, lalai, tidak 

fokus 

Gosong, pecah, 

dan kemasan 

robek atau buram 

3 Bahan material 

Kualitas standar, 

murah 

Mudah pecah 

kemasan mudah 

robek 

Kualitas 

produk 

kurang baik 

 Gula kurang halus 
Pecah, mudah 

gosong 

 



 

Table Penyebab Terjadinya Cacat Lanjutan 

No 
Faktor 

Penyebab 
Akar Permasalahan Dampak Keterangan 

  

Kacang tidak bagus 
Gosong, rasa 

tidak enak 

Produk akan 

dijadikan 

Reject 

produk 

Minyak kualitas 

murah 
Pecah  

Produk 

rentan cacat 

4 

Mesin dan 

peralatan(tidak 

ada 

maintenance 

dan SOP) 

Kemasan yang tidak 

bagus atau ala kadar 

Robek, longar, 

dan cetakan 

kurang bagus 

Kualitas 

tidak bagus 

Api tungku oven tidak 

rata 
gosong 

Perlu 

perbaikan 

Proses cetakan dan 

oven masih manual 
Gosong dan pecah  

Penyimpanan dan 

peyemprotan air tidak 

bagus 

Pecah 

5 Lingkungan 

Cuaca Panas  

Perlu 

pebaikan tata 

ruang 

Workshop sempit Bottleneck  

Tata letak oven 

berdekatan 

Tidak nyaman, 

panas, dan 

bottleneck 

Tempat tatakan tidak 

memenuhi standar 

Karyawan sering 

mengeluh  
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ANALISA PENGENDALIAN KUALITAS KUE KACANG DI UKM INTAN 

MENGGUNAKAN METODE STATISTIK PROCESS CONTROL (SPC) 

Ekie Gilang  Permata 
1)

, Riski Rizendra
2)

 
Jurusan Teknik Industri, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau 

Jl. HR. Soebrantas No. 155 Simpang Baru, Panam, Pekanbaru, 28293 
Email: ekiegilang@yahoo.com 
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Email: riskirizendra@gmail.com 

 

Abstrak 

Tingginya angka produk cacat yang terjadi pada satu tahun terakhir pada produksi kue kacang di 

UKM Intan mengakibatkan kerugian baik dari segi financial maupun kualitas produk yang 

dihasilkan. Oleh karena itu, dibuat pengendalian standar kualitas suatu produk menggunakan 

metode Statistik Process Control (SPC) yang bertujuan untuk menjelaskan sebuah proses dalam 

mengawasi standar produk serta membuat pengukuran dengan mengambil tindakan perbaikan 

sebuah produk yang sedang di produksi. Tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi factor-faktor 

yang menyebabkan terjadinya produk cacat produksi kue kacang dan memberikan usulan 

pengendalian kualitas pada UKM Intan. Hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan dengan 

peta kontrol p yang telah dibuat, dapat dilihat bahwa hanya bulan Januari, Febuary, April, Mei, 

September dan Oktober yang terdapat pada batas kontrol. kondisi hanya 6 bulan yang berada pada 

peta kontrol p sedangkan hasil dari penelitian ini berupa usulan perbaikan yang diberikan untuk 

mencegah terjadinya cacat produk dimasa mendatang dengan menerapkan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) telah dibuat agar pekerja mampu berkerja lebih produktif dan UKM Intan tidak 

mengalami kerugian. 

Kata Kunci: Metode SPC, Pengendalian Kualitas, Produk Cacat, SOP 

 

Abstract 

The high number of defective products that occurred in the last year on the production of peanut 

cakes in UKM Intan resulted in losses both in terms of financial and product quality produced. 

Therefore, the standard quality control of a product uses a statistical Process Control (SPC) 

method aimed at explaining a process to supervise product standards and to make measurements 

by taking corrective action A product that is in production. The purpose of this research is to 

identify factors that cause defective products produced by peanut cakes and provide the proposed 

quality control in UKM Intan. Results of the research in the form of proposed improvements to 

prevent the occurrence of product defects in the future by implementing standard operational 

procedures (SOP) has been made so that workers are able to work more productively and UKM 

Intan does not experience Loss. 

Kata Kunci: Method SPC, quality control, Defect, SOP 

  
* Correspondance: Email: ekiegilang@yahoo.com 

 

 

 

 



 

 

 
   

1. Pendahuluan 

UKM Intan adalah salah satu 

perusahaan biskuit sagun bakar daerah 

Pekanbaru yang beralamat di Jl. Air Hitam 

Km 11 Perum. Griya Taman Melati Blok 

K.22, Pekanbaru, Riau. UKM Intan 

memproduksi kue kering yang terdiri dari 3 

macam jenis kue. Yaitu kue kacang, kue 

sagon dan kue sagon merah putih. Kualitas 

merupakan salah satu faktor penting yang 

harus dijaga oleh UKM Intan. Akan tetapi 

dari data jumlah produksi masih saja 

terdapat produk cacat atau defect, 

perusahaan selalu mengeluh terhadap 

produk defect, disebabkan kualitas kue 

kacang masih harus diperbaiki kembali dan 

harus ditingkatkan. Berikut adalah data 

rata-rata produksi yang terjual dan defect 

yang dialami oleh perusahaan dipasaran 

selama 1 tahun. 

persentase produk cacat pada UKM 

Intan mencapai angka 19% yang terjadi 

pada bulan November. Sedangkan pada saat 

melakukan wawancara, pemilik UKM 

menyatakan bahwa standarisasi produk 

cacat tidak boleh melebihi angka 10%. 

Apabila produk cacat mencapai angka 

diatas 10%, pada saat produk sudah berada 

pada distributor, produk akan dikembalikan 

sehingga UKM tersebut mengalami 

kerugian baik dari segi finansial maupun 

kualitas produk. 

Apabila produk telah dibawa ke 

pasaran namun masih mengandung produk 

yang rusak seperti cacat kemasan, gosong 

dan biskuit pecah pada saat pemindahan 

barang mengakibatkan komplain konsumen 

terhadap perusahaan. Produk yang telah 

rusak ini dapat terjadi karena kerusakan 

pada proses produksi (produk cacat 

produksi). Hal ini sangat perlu diperhatikan 

agar konsumen tidak kecewa mengkosumsi 

produk yang dihasilkan oleh perusahaaan. 

Statistical Process Control  

merupakan sebuah proses yang digunakan 

untuk mengawasi standar, membuat 

pengukuran dan mengambil tindakan 

perbaikan selagi sebuah produk atau jasa 

sedang diproduksi (Solihudin,2017). 

Berdasarkan latar belakang permasalahan, 

perumusan masalah yang akan dibahas pada 

penelitian ini adalah apakah pengendalian 

kualitas kue kacang pada apa saja faktor-

faktor yang menyebabkan terjadinya produk 

cacat produksi prouk  kue kacang di UKM 

INTAN dan bagaimana usulan yang 

diajukan peneliti untuk mengurangi 

terjadinya cacat produk. 

Tujuan penelitian ini adalah: 

Mengidentifikasi faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya produk cacat 

produksi kue kacang pada UKM 

Intan.Usulan  pengendalian kualitas kue 

kacang pada UKM Intan. 

 

2. Bahan dan Metode 

Langkah-langkah yang ditempuh 

pada penelitian ini ditunjukkan oleh 

diagram alur penelitian berikut: 

Observasi 

Observasi merupakan pengumpulan 

data langsung terhadap obyek penelitian 

dengan tujuan untuk mendapatkan data 

langsung dari perusahaan. Observasi 

dilakukan untuk memperoleh hasil 

pengamatan dilapangan serta 

mengidentifikasi faktor faktor penyebab 

terjadinya cacat pada perusahaan. 

 

Wawancara 

Wawancara dilakukan kepada 

pihak-pihak yang mengerti dan terlibat pada 

perusahaan. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui data produk cacat dan kondisi 

perusahaan secara menyeluruh serta 

aktivitas yang dilakukan perusahaan. 

 

Metode Statistical Process Control (SPC) 

Pengendalian kualitas merupakan 

aktivitas teknik dan manajemen dimana 

mengukur karakteristik kualitas dari produk 

atau jasa, kemudian membandingkan hasil 

pengukuran itu dengan spesifikasi produk 

yang diinginkan serta mengambil tindakan 

peningkatan yang tepat apabila ditemukan 

perbedaan kinerja aktual dan standar. 

Pengendalian kualitas produksi dapat 

dilakukan dengan berbagai cara, misalnya 

dengan penggunaan bahan/material yang 

bagus, penggunaan mesinmesin/peralatan 

produksi yang memadai, tenaga kerja yang 

terampil, dan proses produksi yang tepat. 

Dalam hal ini pengendalian kualitas secara 

statistik (Statistical Quality Control) dapat 

digunakan untuk menemukan kesalahan 

produksi yang mengakibatkan produk tidak 

baik, sehingga dapat diambil tindakan lebih 

lanjut untuk mengatasinya. 



 

 

 
   

Statistic quality control adalah 

teknik yang digunakan untuk 

mengendalikan dan mengelola proses baik 

manafaktur maupun jasa melalui 

penggunaan metode statistik. Pengendalian 

kualitas statistik merupakan teknik 

penyelesaian masalah yang digunakan 

untuk memonitor, mengelola, menganalisis, 

mengendalikan, memperbaiki produk dan 

proses menggunakan metode statistik 

(Gaspersz, 2003). 

Alat Pengendalian Kualitas Alat-

alat pengendalian kualitas diperlukan untuk 

melakukan pengendalian kualitas dimana 

untuk mendeteksi adanya cacat dari suatu 

produk. Fungsi alat pengendalian kualitas 

adalah meningkatkan kemampuan 

perbaikan proses sehinggakan diperoleh 

peningkatan kemampuan berkompetensi, 

dan meningkatkan produktifitas sumber 

daya. Statistical process control dibuat 

dengan tujuan untuk mendeteksi penyebab 

khusus yang mengakibatkan terjadinya 

kecacatan atau proses di luar kendali sedini 

mungkin sehingga kualitas produk dapat 

dipertahankan (Gasperz, 2003).  

Kendali proses secara statistic ini terdiri 

dari 7 alat pengendalian kualitas yang lebih 

dikenal dengan istilah seven tools. Ketujuh 

alat tersebut adalah:  

1. Diagram alir (flow chart) 

Diagram alir adalah alat bantu yang 

memberikan gambaran visual urutan 

operasi yang diperlukan untuk 

menyelesaikan suatu tugas. Diagram 

alir merupakan langkah-langkah 

pertama dalam memahami suatu 

proses, baik administrasi maupun 

manufaktur. Diagram alir memberikan 

ilustrasi visual berupa gambar langkah-

langkah suatu proses untuk 

menyelesaikan tugas tertentu.  

2. Diagram Pareto  

Fungsi diagram Pareto adalah untuk 

mengidentifikasi atau menyeleksi 

masalah utama untuk peningkatan 

kualitas. Diagram Pareto dibuat untuk 

menemukan atau mengetahui masalah 

atau penyebab yang merupakan kunci 

dalam penyelesaian masalah dan 

perbandingan terhadap keseluruhan. 

Dengan mengetahui 

penyebabpenyebab yang dominan, 

maka akan bisa menetapkan prioritas 

perbaikan. Perbaikan pada faktor 

penyebab yang dominan ini akan 

membawa pengaruh yang lebih besar 

dibandingkan dengan penyelesaian 

penyebab yang tidak berarti. Dalam 

diagram Pareto berlaku aturan 80/20, 

artinya yaitu 20% jenis 

kesalahan/kecacatan dapat 

menyebabkan 80% kegagalan proses. 

3. Diagram sebab akibat (cause and effect 

diagram) 

Diagram ini berguna untuk 

menganalisa dan menemukan faktor-

faktor yang berpengaruh secara 

signifikan di dalam menentukan 

karakteristik kualitas output kerja. 

Dalam hal ini metode sumbang saran 

(brainstorming method) akan cukup 

efektif digunakan untuk mencari 

faktor-faktor penyebab terjadinya 

penyimpangan kerja secara detail. 

4. Lembar periksa (check sheet) 

Check sheet merupakan alat yang 

memungkinkan pengumpulan data 

sebuah proses yang mudah, sistematis, 

dan teratur. Alat ini berupa lembar 

kerja yang telah dicetak sedemikian 

rupa sehingga data dapat dikumpulkan 

dengan mudah dan singkat. Data yang 

dikumpulkan dapat digunakan sebagai 

masukan data untuk peralatan kualitas 

lain. 

5. Histogram  

Histogram adalah salah satu metode 

statistik untuk mengatur data sehingga 

dapat dianalisa dan diketahui 

distribusinya. Histogram merupakan 

tipe grafik batang yang jumlah datanya 

dikelompokkan ke dalam beberapa 

kelas dengan rentang tertentu. Setelah 

data dalam setiap kelas diketahui, 

maka dapat dibuat Histogram dari data 

tersebut. Histogram tersebut dapat 

dilihat gambaran penyebaran data 

masih sesuai dengan yang diharapkan 

atau tidak.  

6. Diagram pencar(scatter diagram) 

Diagram pencar (scatter diagram) 

digunakan untuk melihat korelasi atau 

hubungan dari suatu faktor penyebab 

yang berkesinambungan terhadap 

suatu karakteristik kualitas hasil kerja. 

 

 



 

 

 
   

7. Peta kendali (control chart)  

Peta kendali adalah teknik pengendali 

proses pada jalur yang digunakan 

 

Peta p 

Peta p, menunjukan proposi 

tidak sesuai dalam tiap subgrup. Peta ini 

dapat digunakan untuk ukuran subgrup 

yang tetap maupun bervariasi. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Diagram Sebab Akibat (Cause And Effect 

Diagram)  

Diagram sebab-akibat adalah: suatu 

pendekatan terstruktur yang memungkinkan 

dilakukan suatu analisislebih terperinci 

dalam menemukan penyebab-penyebab 

suatu masalah, ketidak sesuaian, dan 

kesenjangan yang terjadi. Diagram ini dapat 

digunakan dalam situasi dimana: terdapat 

pertemuan diskusi dengan menggunakan 

brainstroming untuk mengidentifikasi 

mengapa suatu masalah terjadi, 

diperlukananalisis lebih terperinci terhadap 

suatu masalah, dan terdapat kesulitan untuk 

memisahkan penyebab dari akibat 

                                       

3. Hasil Dan Pembahasan 

Untuk melihat secara lebih jelas, berikut 

adalah pengolahan data pembuatan peta 

kontrol p reject produksi yang dapat dilihat 

pada perhitungan UCL,CL dan LCL untuk 

mengetahui produk diluar kendali. Berikut 

ini langkah perhitungan bulan januari: 

 ̅  
   

  
=419/2990=0,1401 

UCL= ̅+
 √ ̅  ̅

 
  

Ucl= 0,145 + 
 √           

    
 

UCL= 0,164676 

CL=  ̅= 0,145 

LCL=  ̅ - 
 √ ̅  ̅

 
  

Lcl= 0,145- 
 √o    -     

    
 

LcL =  0,126004 

 



 

 

 
   

 

Total produk gagal yang ditemukan 

pada bulan januari-desember 2019 adalah 

4.984 bungkus, sedangkan rata-rata 

perbulannya sebanyak 415 bungkus dengan 

nilai rata-rata UCL sebesar 0,1655, LC 

sebesar 0,145 dan LCL sebesar 0,1252.  

 
Gambar 1 peta control p produk cacat kue 

kacang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test Results for P Chart of Produk 

Cacat (bungkus) 
TEST 1. One point more than 3,00 standard 

deviations from center line. 

Test Failed at points:  3; 6; 7; 8; 11; 12 

* WARNING * If graph is updated with new 

data, the results above may no longer be 

correct. 

(Sumber : Olah data Tabel menggunakan Minitab 18) 
 

Berdasarkan pengolahan data yang 

telah dilakukan dan peta kontrol p yang 

telah dibuat, dapat dilihat bahwa hanya 

bulan Januari, Febuary, April, Mei, 

September dan Oktober yang terdapat pada 

batas kontrol. kondisi hanya 6 bulan yang 

berada pada peta kontrol p berulang terjadi. 

Hal ini merupakan masalah yang 

seharusnya dipecahkan oleh perusahaan 

yang harus diperhatikan oleh UKM Intan 

supaya perusahaan tidak mengalami 

121110987654321
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Tests are performed with unequal sample sizes.

No Bulan 
Produksi 

(bungkus) 

Produk 

Cacat 

(bungkus) 

produk 

Keterangan 

Produk 

Cacat (%) 

p UCL LCL LC 

1 Januari 2.990 419 2.571 14,01 0,1401 0,164676 0,126004 0,14534 

2 Februari 2.850 456 2.394 16,00 0,16 0,165146 0,125534 0,14534 

3 Maret 2.730 246 2.484 9,01 0,0901 0,165576 0,125104 0,14534 

4 April 2.950 384 2.566 13,02 0,1302 0,164807 0,125873 0,14534 

5 Mei 2.714 380 2.334 14,00 0,14 0,165636 0,125044 0,14534 

6 Juni 2.804 336 2.468 11,98 0,1198 0,165307 0,125373 0,14534 

7 Juli 2.902 493 2.409 16,99 0,1699 0,164967 0,125713 0,14534 

8 Agustus 2.837 312 2.525 11,00 0,11 0,165191 0,125489 0,14534 

9 September 2.957 444 2.513 15,02 0,1502 0,164784 0,125896 0,14534 

10 Oktober 2.789 446 2.343 15,99 0,1599 0,165361 0,125319 0,14534 

11 November 3.013 572 2.441 18,98 0,1898 0,164602 0,126078 0,14534 

12 Desember 2.756 496 2.260 18,00 0,18 0,165481 0,125199 0,14534 

 

Total 
34.292 4.984 

29.308  1,74 

1,98 1,51 1,74 

Rata-Rata 2857,67 415   

 

0,1453 0,17 0,13 0,15 



 

 

 
   

kerugian pada proses produksi secara 

keseluruhan yang dilakukan.  

Oleh sebab itu masih diperlukan 

analisis lebih lanjut mengapa 

penyimpangan ini terjadi dengan 

menggunakan diagram sebab-akibat 

(fishbone diagram) untuk mengetahui 

penyebab dari penyimpangan/kerusakan 

dari produk ini. 

 

 

Gambar 2 Diagram Sebab-Akibat 

 

Pengolahan Data Usulan Perbaikan 

Berikut adalah hasil rekapitulasi data 

cacat selama 3 bulan terakhir pada tabel 

dibawah ini: 
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No Tanggal Produksi Defect Proporsi UCL LCL LC 

1 05/08/2019 1800 125 0,0694 0,0844 -0,00024 0,067 

2 12/08/2019 2200 155 0,0705 0,0827 0,006592 0,067 

3 19/08/2019 1400 70 0,0500 0,0867 -0,02275 0,067 

4 26/08/2019 3800 250 0,0658 0,0789 0,019376 0,067 

5 02/09/2019 1000 70 0,0700 0,0904 -0,02275 0,067 

6 09/09/2019 2800 160 0,0571 0,0809 0,007539 0,067 

7 16/09/2019 1200 80 0,0667 0,0883 -0,01698 0,067 

8 23/09/2019 1600 100 0,0625 0,0854 -0,00814 0,067 

9 30/09/2019 2650 180 0,0679 0,0813 0,010924 0,067 

10 07/10/2019 4150 328 0,0790 0,08 0,025387 0,067 

11 14/10/2019 1600 120 0,0750 0,0854 -0,00162 0,067 

Total 24200 1638 0,7340 0,9227 -0,002657 0,733959 

Rata-Rata 2200 148,91 0,0667 0,0839 -0,000242 0,066724 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
   

Setelah nilai dari persentase 

kerusakan dari setiap grup, nilai CL, nilai 

UCL dan nilai LCL didapatkan, maka 

langkah selanjutnya adalah membuat peta 

kendali p (p-chart). Peta kendali p dibuat 

menggunakan bantuan program Minitab 18 

agar memudahkan peneliti untuk melihat 

bagian mana sajakah yang keluar dari batas 

kendali. Berikut ini p-chart dari hasil olah 

data Minitab 18 : 

 
Gambar 3. Peta Kendali P Usulan 

 

Berdasarkan pengolahan data yang 

telah dilakukan dan peta kontrol p yang 

telah dibuat, dapat dilihat bahwa proporsi 

produk cacat terdapat pada batas kontrol. 

sehingga bisa dikatakan bahwa proses 

terkendali akan tetapi produk cacat tetap 

masih ada ini menandakan harus ada 

perbaikan lebih lanjut penyebab lain dari 

penyimpangan atau kerusakan dari produk 

ini dengan menggunakan metode berbeda 

dengan manajemen kualitas. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dari penelitian 

yang telah dilakukan, maka diperoleh 

kesimpulan adalah: 

1. Faktor penyebab terjadinya cacat produk 

dari kue kacang UKM Intan adalah 

metode yang kurang baik, kesalahan -

kesalah yang dilakukan oleh pekerja, 

komposisi bahan yang kurang tepat, 

mesin yang telah tua akan 

mengakibatkan hasil produksi yang 

kurang maksimal, dan lingkungan di 

UKM Intan memiliki ruang gerak 

terbatas akan ruang gerak perkerja 

dalam bekerja. 

2. Usulan yang diberikan sebagai 

perbaikan adalah membuat standar 

operasional prosedur dengan percobaan 

data sampel dapat diketahui sop yang 

diterapkan di UKM Intan sudah tepat 

berada pada batas kendali karena telah 

di uji dengan peta kendali p. 
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