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2.1 Pengertian Pengendalian

Pengendalian merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar

kegiatan produksi dan operasi yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah

direncanakan dan apabila terjadi penyimpangan maka penyimpangan tersebut

dapat dikoreksi sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai (Assauri, 1999).

Pengendalian merupakan proses pengukuran kinerja, membandingkan antara

hasil sesungguhnya dengan rencana serta mengambil tindakan pembetulan yang

diperlukan (Schermerhorn, 2003).

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian

adalah suatu kegiatan mengevaluasi setiap aktifitas dan komponen perusahaan

yang perlu dilaksanakan disetiap perusahaan agar apa yang diharapkan dan

direncanakan oleh perusahaan sebelumnya dapat tercapai.

2.2 Pengertian Kualitas

Kualitas suatu barang mempunyai peranan penting dalam menentukan

berhasil atau tidaknya pemasaran suatu barang. Produsen harus memperhatikan

kualitas dari produk yang diproduksi agar sesuai dengan keinginan konsumen

sehingga konsumen tidak berpaling pada produsen sejenis dari pesaing.

kualitas adalah faktor-faktor yang terdapat dalam suatu barang dan jasa yang

menyebabkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan tujuan untuk apa barang

atau jasa itu dimaksudkan atau dibutuhkan (Schermerhorn, 2003).

Menurut (Gaspersz, 2005), kualitas memiliki dua macam definisi yang

berbeda antara lain yaitu :

1. Defenisi Konvensional

Menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk seperti performansi

(Performance), keandalan (Reliability), mudah dalam penggunaan (easy for use),

estetika (esthethics).
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2. Definisi strategi

Segala sesuatu yang memenuhi keinginan atau kepuasan pelanggan.

Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan kualitas dari

suatu produk adalah keseluruhan sifat atau kareteristik yang terkandung pada

suatu produk yang membedakan produk tersebut dengan produk lainnya.

2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas

Untuk melaksanakan pengawasan kualitas, maka perlu diketahui faktor-

faktor yang mempengaruhi kualitas, hal ini berguna sebagai dasar pengawasan

kualitas. Konsumen sangat mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam

penentuan sifat-sifat yang seharusnya ada di dalam suatu barang agar dapat

memberikan kepuasan kepada konsumen. Hal inilah yang harus diperhatikan

sebab apabila perusahaan tidak memperhatikan hal tersebut mungkin saja

kondumen beralih ke produk sejenis dari pesaing yang dapat memberikan

konsumen kepuasan.

Menurut (Feigenbaum, 1996) kualitas dipengaruhi oleh beberapa fakor

sebagai berikut :

1. Market (Pasar)

Jumlah produk baru yang ditawarkan di pasar terus bertumbuh pada laju yang

eksplosif sehingga persaingan antar produk sejenis terus meningkat. Oleh karena

itu keinginan dan kebutuhan konsumen harus diidentifikasi oleh perusahaan

sebagai dasar pengembangan produk baru. Dengan bertambah banyaknya

perusahaan, pasar menjadi bersifat internasional dan bahkan mendunia. Akhirnya

bisnis harus harus lebih flexible dan mampu berubah arah dengan cepat.

2. Money (Uang)

Meningkatnya persaingan didalam dunia usaha bersamaan dengan fluktuasi

ekonomi dunia telah mengakibatkan semakin berkuarangnya tingkat keuntungan

atau laba di mana pada saat yang sama kebutuhan akan mekanisme dan

otomatisasi telah mendorong pengeluaran biaya yang besar untuk proses dan

perlengkapan baru.
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3. Management (Manajemen)

Tanggung jawab atas kualitas dalam suatu perusahaan didistribusukan

terhadap beberapa kelompok khusus. hal ini akan menambah beban manajemen

puncak khususnya dipandang dari bertambahnya kesulitan dalam mengalokasikan

tanggung jawab yang tepat untuk mengkoreksi penyimpangan dari standar

kualitas.

4. Men (Manusia)

Pertumbuhan yang cepat dalam pengetahuan teknis dan penciptaan seluruh

bidang-bidang baru seperti elektronika computer telah menciptakan suatu

permintaan yang besar akan pekerja-pekerja dengan pengetahuan khusus.

Spesialisasi menjadi penting karena bidang-bidang pengetahuan bertambah tidak

hanya dalam jumlah saja tapi juga dalam luasnya. Meskipun spesialisasi

mempunyai keuntungan, kerugian yang ditimbulkan adalah memecah tanggung

jawab kualitas produk ke dalam beberapa bagian.

5. Motivation (Motivasi)

Semakin kompleksnya usaha untuk menyediakan kualitas produk sesuai

dengan yang diinginkan pasar telah menyebabkan semakin pentingnya kontribusi

dari setiap karyawan terhadap kualitas produk. Dengan adanya tambahan hadiah

uang bagi tenaga kerja yang telah bekerja dengan baik maka akan meningkatkan

motivasi tenaga kerja dalam menyelesaikan pekerjaannya.

6. Material (bahan)

Akibat meningkatnya biaya produksi dan adanya persyaratan kualitas yang

harus dipenuhi, maka pemilihan bahan baku dilakukan dengan batasan yang lebih

ketat dari sebelumnya. Akibat spesifikasi bahan menjadi lebih ketat dan

keanekaragaman bahan baku menjadi lebih besar. Pemeriksaan secara visual  pada

beberapa tahun yang lalu sudah tidak dapat digunakan lagi sehingga memerlukan

suatu alat pengukuran yang lebih cepat, tepat, kimiawi dan fisik, dengan

menggunakan mesin–mesin laboratorium yang sangat khusus seperti

spektrofotometer, laser dan ultrasonic device, dan perlengkapan untuk menguji

kemampuan mesin (machinability).
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7. Machine and mechanization (Mesin dan peralatan)

Permintaan suatu perusahaan untuk mencapai penurunan biaya dan

meningkatnya volume produksi untuk memuaskan, pelanggan dalam pasar yang

bersaing ketat telah mendorong penggunaan perkengkapan pabrik yang secara

mantap menjadi lebih rumit dan jauh lebih tergantung pada kualitas bahan yang

dimasukkan kedalam mesin tersebut. Kualitas yang baik menjadi faktor yang

kritis dalam memelihara waktu kerja mesin agar fasilitasnya dapat dimanfaatkan

sepenuhnya.

8. Modern information methods (metode informasi modern)

Evolusi teknologi komputer yang cepat telah membuka kemungkinan untuk

mengumpulkan, menyimpan, mengambil kembali dan memanipulasi informasi

pada suatu skala yang lebih cepat. Teknologi informasi baru ini menyediakan cara

untuk mengendalikan mesin dan proses selama waktu pembikinan pada taraf yang

tidak terduga sebelumnya. Dan metode pemrosesan data yang baru dan yang

secara konstan menjadi lebih baik memberikan kemampuan untuk manajemen

informasi yang lebih bermanfaat, lebih akurat dan tepat waktu.

9. Mounting product requirement (persyaratan proses produksi)

Semakin rumit rancangan teknik peralatan pabrik, menuntut pengawasan

dalam proses semakin ketat, Karena hal-hal yang sebelumnya dianggap kecil atau

tidak berarti menjadi penting secara potensial. Oleh karena itu sebelum proses

dilaksanakan syarat-syarat yang dapat mempengaruhi produksi harus dilakukan

lebih dahulu.

2.4 Pengertian Pengendalian Kualitas

Pengertian 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 (Hartono, 2010).

Pengendalian kualitas adalah tindakan pencegahan sebelum terjadinya

kerusakan dengan jalan melaksanakan aktivitas secara baik dan benar pada waktu

pertama kali mulai melaksanakan suatu aktivitas (Gaspersz, 2001).
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Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

pengendalian kualitas adalah suatu teknik dan aktivitas atau tindakan yang

terencana yang dilakukan untuk mencapai, mempertahankan, dan meningkatkan

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

dan dapat memenuhi kepuasan konsumen. 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.

2.5 Tujuan Pengendalian Kualitas

Adapun tujuan dari pengendalian kualitas adalah (Nur, 2012):

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

ditetapkan.

2. Mengusahakan agar biaya inspeksi dapat menjadi sekecil mungkin.

3. Mengusahakan agar biaya desain dari produk dan proses dengan

menggunakan kualitas produksi tertentu dapat menjadi sekecil mungkin.

4. Mengusahakan agar biaya produksi dapat menjadi serendah mungkin.

Tujuan utama pengendalian kualitas adalah untuk mendapatkan jaminan

bahwa kualitas produk atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas

yang telah 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
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produksi, dengan demikian antara pengendalian produksi dan pengendalian

kualitas erat kaitannya dalam pembuatan barang

2.6 Ruang Lingkup Pengendalian Kualitas Dan Pengelompokan

Pengendalian kualitas dapat dikelompokan menjadi dua tingkatan yaitu

(Assauri, 1999) :

1. Pengawasan selama pengolahan

Sampel dari hasil diambil pada jarak waktu yang sama dan dilanjutkan dengan

pengecekan statistik untuk melihat apakah proses dimulai dengan baik atau tidak.

2. Pengawasan atas barang hasil yang telah diselesaikan

Walaupun telah diadakan pengendalian kualitas selama proses tetapi hal

tersebut tidak menjamin bahwa tidak ada hasil yang rusak maka perlu diadakan

pengawasan akhir.

Secara umum pelaksanaan pengendalian kualitas dapat ditempuh dengan

melalui tiga tahap antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pengendalian kualitas dengan pendekatan bahan baku

Pengendalian kualitas ini menitikberatkan pada pengendalian kualitas bahan

baku yang dipergunakan. Kegiatan yang berhubungan dengan penegendalian ini

adalah :

a. Seleksi Supplier

Seleksi Supplier diperlukan agar perusahaan mampu menentukan supplier

mana yang mampu memberikan bahan baku yang sesuai, tepat waktu dalam

pengiriman, harga yang sesuai serta dalam jangka waktu yang panjang.

b. Pemeriksaan penerimaan bahan baku,

Setiap bahan baku yang diterima oleh perusahaan harus melewati bagian

pemeriksaan untuk menentukan kualitas bahan baku yang diterima. Bagi

perusahaan yang menerima bahan baku dalam jumlah besar, pemeriksaan dapat

dilakukan dengan sampel sehingga kualitas bahan baku dapat diketahui sebelum

masuk dalam proses produksi dan hasil dari pemeriksaan tersebut dapat dibuat

dalam bentuk lapaoran yang dapat berguna sebagai sumber informasi perusahaan
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untuk mengetahui karakteristik dari Suplier serta kualitas bahan baku yang

dikirim.

2. Pengendalian kualitas dengan pengendalian proses produksi

Pengendalian ini menitikberatkan pada proses yang dilaksanakan dalam

perusahaan yang bersangkutan. Ada tiga tahap dalam pelaksanaan pengendalian

proses produksi antara lain adalah :

a. Tahap persiapan

Dalam tahap ini hal-hal yang harus diperhatikan adalah mempersiapkan segala

peralatan yang akan digunakan di dalam proses produksi. Semua ini dimaksudkan

agar peralatan yang digunakan tidak mengalami penurunan standar kualitas yang

ditetapkan.

b. Tahap pengendalian proses

Pengendalian terhadap jalannya proses produksi dilakukan agar tidak terjadi

kesalahan didalam proses produksi. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap mesin-

mesin produksi agar tetap berjalan dengan lancar. Untuk pelaksanaannya,

perusahaan mengangkat operator yang dapat dipercaya terhadap setiap

pemeriksaan yang dilakukan sehingga produk yang dihasilkan memiliki kualitas

yang baik. Operator harus mengambil sampel pada setiap mesin produksi dan

melakukan pemeriksaan karena mengingat banyaknya produk yang harus

diperiksa.

c. Tahap persiapan akhir

Pada tahap ini menitikberatkan pada pemeriksaan hasil proses produksi.

Tujuannya adalah untuk mengetahui keadaan kualitas produk yang dihasilkan

sebelum produk dipasarkan.

3. Pengendalian kualitas dengan pendekatan produk akhir

Pengendalian ini diterapkan dengan mengadakan seleksi tahap produk akhir

perusahaan. Pengendalian diperlukan karena pengendalian kualitas pada berbagai

tingkat proses produksi tidak menjamin bahwa produk yang dihasilkan bebas dari

kerusakan. Tujuan pemeriksaan akhir ini adalah untuk mengetahui keadaan

produk lebih pasti sebelum produk dikirim ke gudang dan saluran pemeriksaan
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akhir ini menitikberatkan pada pekerjaan mekanisme. Proses pengendalian

kualitas dan hasil yang dicapai. Pengendalian kualitas ini juga dapat dilakukan

secara sortasi, dimana tingkat kerusakan dari barang yang beredar akan dapat

ditekan dengan serendah-rendahnya.

2.7 Hal – Hal Yang Perlu Diperhatikan Standar Kualitasnya

Adapun hal – hal yang perlu diperhatikan standar kualitasnya antara lain

adalah sebagai berikut :

1. Bahan baku

Bahan baku merupakan salah satu faktor yang perlu ditentukan standarya.

Penetapan standar bahan baku ini juga dapat digunakan sebagai pedoman atau

petunjuk bagi karyawan mesin yang langsung memproses bahan baku. Kualitas

bahan baku akan sangat baik apabila terlebih dahulu ditentukan standar

kualitasnya.

2. Tenaga kerja

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor terpenting dalam produksi dimana

akan sangat menentukan tercapai tidaknya standar kualitas produk yang telah

ditetapkan oleh karena itu perlu ditentukan atau dipertahankan mengenai standar

jam kerja dan standar upah.

3. Peralatan produksi

Peralatan produksi suatu perusahaan sangat perlu untuk ditentukan standarnya.

Penggunaan peralatan produksi tanpa memperhatikan standar pemakaian

maksimal dari masing – masing mesin akan menimbulkan berbagai macam

kesulitan yang akhirnya akan menyebabkan produk akhir tidak sesuai dengan

standar yang telah ditentukan. Produk yang dihasilkan akan mengalami kerusakan

atau tidak memenuhi standar karena peralatan produksi rusak atau kurang

pemeliharaan.

4. Proses produksi

Proses produksi juga sangat mempengaruhi produk dan produktifitas

perusahaan. Apabila perusahaan tidak mempunyai standar dalam proses produksi

maka produk yang dihasilkan mempunyai kualitas yang berbeda – beda satu
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dengan yang lainnya. Standar proses produksi sangat diperlukan agar lama waktu

proses akan dapat direncanakan dan dapat dihasilkan proses produksi yang sama

kualitasnya dan memenuhi standar kualitas yang ada.

2.8 Penentuan Standarisasikan Kualitas

Menurut (Hardjosudarmo, 2001), ada beberapa langkah dalam menentukan

standar kualitas, yaitu :

1. Mempertimbangkan persaingan dan kualitas produk pesaing.

2. Mempertimbangkan kegunaan produk akhir.

3. Kualitas harus sesuai dengan harga jual.

4. Memerlukan tim yang terdiri dari mereka yang berkecimpung dalam bidang-

bidang seperti :

a. Penjualan yang mewakili konsumen.

b. Teknik yang mengatur desain dan kualitas teknis.

c. Pembeli yang menentukan kualitas bahan.

d. Produksi yang menentukan biaya produksi dengan berbagai kualitas

alternatif.

5. Pemeliharaan kualitas perlu dilakukan.

2.9 Pengertian Perbaikan Secara Terus Menerus (Continuous Improvment )

Perbaikan secara terus menerus (Continuous Improvement) berarti

perbaikan secara berulang – ulang pada segala ukuran dan terdiri dari perubahan

kecil atau perubahan inkrimental dan perubahan terobosan (Hardjosudarmo,

2001).

Dalam suatu perusahaan apabila terjadi persoalan kritis terhadap sistem

produk maka kita perlu melakukan perubahan ulang yang berkadar terobosan.

Apabila yang terjadi adalah penyimpanan rutin standar yang ada maka kita perlu

melakukan perubahan berulang yang kecil dan inkrimental. Dengan demikian

istilah perubahan secara berkelanjutan sama sekali tidak mengakibatkan inovasi

dan kreativitas atau terobosan dalam organisasi.
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Perbaikan terus menerus dapat dilakukan dengan menggunakan model USE-

PDSA, yaitu (Gaspersz, 2008):

1. Understand quality improvement need (memahami kebutuhan peningkatan

kualitas)

2. State the quality problem (menyatakan masalah kualitas yang ada)

3. Evaluate the root cause (mengevaluasi akar penyebab masalah)

4. Plan the solution (Merencanakan solusi masalah)

5. Do or implement the solution (Melaksanakan atau menerapkan rencana solusi

terhadap masalah)

6. Study the solution results (Mempelajari hasil-hasil solusi terhadap masalah)

7. Action to standardize the solution (bertindak untuk menstandarisasikan solusi

terhadap masalah)

2.10 Langkah-Langkah Pengendalian Kualitas

Menurut (Feingenbaum, 1996), ada empat langkah dalam pengendalian

kualitas yaitu sebagai berikut :

1. Menetapkan Standar kualitas produk yang akan dibuat

Sebelum produk yang berkualitas dibuat oleh perusahaan sebaiknya ditetapkan

terlebih dahulu standar kualitas yang jelas batasnya untuk mempermudah

pengendalian.

2. Menilai kesesuaian kualitas yang dibuat dengan standar yang ditetapkan

Suatu produk yang dibuat dikatakan berkualitas apabila produk tersebut

memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

3. Mengambil tindakan korektif terhadap masalah dan penyebab yang terjadi

Bila perusahaan ingin produknya berbeda dalam posisi pasar yang sangat

menguntungkan maka perlu mengadakan perencanaan perbaikan kualitas produk.

2.11 Konsep Deming Cycle USE-PDSA

Konsep Deming Cycle USE – PDSA merupakan konsep yang melibatkan

aspek manusia dan aspek teknologi secara seimbang dimana peningkatan kualitas

dilakukan secara total dan terus menerus dalam perusahaan. Konsep tersebut

memerlukan komitmen dan kesadaran akan pentingnya peningkatan kualitas bagi
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kemajuan perusahaan. Dengan Deming Cycle USE – PDSA, perusahaan diarahkan

untuk memahami kebutuhan peningkatan kualitas, menyatakan masalah kualitas

yang ada mengevaluasi akar penyebab masalah, merencanakan solusi masalah,

melaksanakan atau menerapkan rencana solusi terhadap masalah, mempelajari

hasil-hasil solusi terhadap masalah dan berindak untuk menstandarisasikan solusi

terhadap masalah (Gaspersz, 2001).

Gambar 2.1. Model Penerapan Konsep Deming Cycle Dalam Peningkatan
Kualitas Secara Terus Menerus

(Sumber : Gaspersz, 2006)
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Gambar 2.2. Strategi Peningkatan Kualitas Mengikuti Siklus Deming PDSA
(Sumber : Gaspersz, 2006)

Tabel 2.1 Siklus Deming PDSA Terhadap Kualitas
Siklus Deming (PDSA) Transformasi Kualitas

Plan (Merencanakan)

Defenisi Sistem

Menilai situasi sekarang

Analisis Penyebab

Do (Melaksanakan) Mencoba teori perbaikan

Study (Mempelajari) Memeriksa hasil

Action (Bertindak)
Standarisasi perbaikan

Rencana perbaikan terus-menerus

Sumber : Gaspersz (2006)

Konsep Deming Cycle USE-PDSA yang meliputi Understand, State,

Evaluate, Plan, Do, Study, Action merupakan langkah-langkah yang sering

digunakan dalam analisis dan solusi masalah kualitas. Menurut (Gaspersz, 2001),

ada beberapa langkah Deming Cycle USE PDSA Antara lain adalah yaitu :
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2.11.1 Understand quality improvement need (Memahami Kebutuhan

Peningkatan Kualitas)

Langkah paling awal dalam peningkatan kualitas dengan menggunakan

konsep Deming Cycle USE-PDSA adalah manajemen organisasi harus secara jelas

memahami kebutuhan untuk peningkatan kualitas. Manajemen harus secara sadar

memiliki alasan-alasan untuk peningkatan kualitas dan menganggap bahwa

pengendalian kualitas merupakan salah satu kebutuhan yang paling mendasar bagi

kelangsungan hidup perusahaan dalam era kompotisi yang semakin ketat. Tanpa

memahami kebutuhan untuk peningkatan kualitas maka peningkatan kualitas tidak

akan efektif dan hasil pada produk akhirnya hanya sebagai slogan dan impian

belaka untuk mencapai kemajuan perusahaan (Gaspersz, 2001).

Konsep peningkatan kualitas total memerlukan komitmen untuk peningkatan

yang melibatkan secara imbang antara aspek manusia dan aspek teknologi. Pada

dasarnya peningkatan secara terus-menerus (Continuous Improvement) dalam

organisasi merupakan suatu kesatuan pandangan yang komprehensif yang

bertujuan untuk melaksanakan peningkatan secara terus menerus yang

berlandaskan pada pandangan berikut ini :

1. Hari ini lebih baik dari hari kemarin dan esok harus lebih baik dari hari ini.

2. Tidak boleh ada satu hari pun yang lewat tanpa perbaikan atau peningkatan

kualitas

3. Masalah yang timbul merupakan suatu kesempatan untuk melaksanakan

perbaikan atau peningkatan kualitas

4. Menghargai adanya perbaikan atau peningkatan kualitas meskipun minimal

5. Perbaikan atau peningkatan kualitas tidak harus memerlukan biaya yang

maksimal

Masalah-masalah kualitas yang ada dapat diprioritaskan untuk diselesaikan

terlebih dahulu berdasarkan pertimbangan seperti dampak dari masalah itu pada

keseluruhan proses kerja dalam sistem manajemen kualitas, tingkat kepentingan,

tingkat kesulitan dalam penanggulangan, keterkaitan masalah itu dan lain-lain.

Pada dasarnya pada langkah pertama ini kita sudah harus memutuskan masalah-
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masalah utama apa yang ingin kita selesaikan atau peningkatan apa yang kita

laksanakan dalam kesepakatan pertama.

Dalam langkah ini alat pengendalian kualitas yang digunakan adalah Grafik

Pengendalian. Grafik pengendalian merupakan salah satu alat pengendalian

manajemen yang terpenting, dimana grafik ini menggambarkan dengan cara yang

tepat apa yang dimaksudkan dalam pengendalian kualitas statistik, yaitu dapat

memperlihatkan kejadian proses bila terjadi penyimpangan. Penyimpangan

tersebut masih dalam toleransi atau tidak. Grafik pengendalian kualitas adalah alat

pengendalian kualitas proses yang digunakan untuk menyelidiki dengan cepat

terjadinya sebab-sebab terduga atau pergeseran proses sedemikian dapat

dilakukan sebelum terlalu banyak unit yang tidak sesuai (Heizer, 2006).

Macam – macam grafik pengendalian dapat diklasifikasikan kedalam dua tipe

umum yaitu:

1. Grafik pengendalian variable

Dinamika garfik pengendalian variable apabila karakteristik kualitas suatu

produk dapat diukur dan dinyatakan dalam bilangan, yang biasa disebut variable

seperti pengukuran panjang, diameter, ketebalan, lebar, dan sebagainya.

2. Grafik pengendalian atribut

Dinamika grafik pengendalian atribut apabila karakteristik kualitas suatu

produk tidak dapat diukur dengan skala kuantitaif, tetapi dinilai tiap-tiap produk

sebagai sesuai atau tidak sesuai berdasarkan apakah produk tersebut memiliki atau

tidak memiliki sifat tertentu seperti pengukuran cacat atau tidaknya, nyala atau

tidak, dan sebagainya.

Keuntungan – keuntungan mempergunakan bagan kendali adalah :

1. Variasi produk dapat diperkecil.

2. Besarnya variasi produk dapat diramalkan.

3. Memberikan dasar-dasar tindakan yang dapat dipercaya.

4. Mengurangi biaya pengujian dan inspeksi.

5. Membantu mengalokasikan kesalahan-kesalahan.

6. Memberikan gambaran mutu dari produksi masa lalu dan yang sedang. dibuat,

maupun peramalan untuk produksi yang akan datang.
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Pada dasarnya setiap garfik pengendalian memeliki tiga garis, ada pun garis

tersebut adalah (Gaspersz, 2005) :

1. Garis tengah (Central Line), yang biasa dinotasikan sebagai CL

2. Sepasang garis pengendali (Control Limits), dengan satu batas kendali

ditempatkan diatas garis tengah sebagai batas pengendali atas (Upper control

limit) atau BKA, dan yang ditempatkan dibawah garis tengah yang dikenal

dengan batas pengendali bawah (Lower control limit) atau BKB.

3. Tebaran nilai-nilai karakteristik kualitas yang menggambarkan keadaan dari

proses.

Periode waktu yang bersangkutan

Gambar 2.3. Grafik Bagan Pengendalian Kualitas
(Sumber : Gaspersz, 2005)

Out of Control adalah suatu kondisi dimana karakteristik produk tidak sesuai

dengan spesifikasi perusahaan ataupun keinginan pelanggan dan posisinya pada

peta kontrol berada di luar kendali. Tipe-tipe out of control meliputi :

1. Aturan satu titik Terdapat satu titik data yang berada di luar batas kendali,

baik yang berada diluar UCL maupun LCL, maka data tersebut out of control.

2. Aturan tiga titik Terdapat tiga titik data yang berurutan dan dua diantaranya

berada didaerah A, baik yang berada di daerah UCL maupun LCL, maka satu

dari data tersebut out of control, yakni data yang berada paling jauh dari

central control limits.
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3. Aturan lima titik Terdapat lima titik data yang berurutan dan empat

diantaranya berada di daerah B, baik yang berada di daerah UCL maupun

LCL, maka satu dari data tersebut out of control, yakni data yang berada

paling jauh dari central control limits.

4. Aturan delapan Titik Terdapat delapan titik data yang berurutan dan berada

berurutan di daerah C dan di daerah UCL maka satu data tersebut out of

control, yakni data yang berada paling jauh dari central control limits.

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

kendali proporsi kerusakan) sebagai alat untuk pengendalian proses secara

statistik. Penggunaan peta kendali np ini adalah dikarenakan pengendalian

kualitas yang dilakukan bersifat atribut, serta data yang diperoleh yang dijadikan

sampel pengamatan tetap.

Adapun langkah-langkah dalam membuat peta kendali np sebagai berikut

(Nasution, 2006) :

1. Menghitung rata-rata kerusakan

(2.1)

Keterangan :

Ʃnp : Jumlah gagal dalam sup grup

n : Jumlah yang diperiksa dalam sub grup

2. Menghitung garis pusat atau central line (CL)

				 (2.2)

Keterangan :

Ʃnp    : Jumlah gagal dalam sup grup

m : Jumlah sampel (subgroup)




n

np
p

m

np
pn
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3. Menghitung batas kendali atas Upper Control Limit (UCL)

Untuk menghitung batas kendali atas Upper Control Limit dilakukan dengan

rumus :

(2.3)

Keterangan :

pn : Rata – rata kerusakan produk pada sub grup̅ : Rata- rata kerusakan

4. Menghitung batas kendali bawah atau Lower Control Limit (LCL)

(2.4)

Keterangan :

pn : Rata – rata kerusakan produk pada sub grup̅ : Rata- rata kerusakan

2.11.2 State the quality problem (menyatakan masalah kualitas yang ada)

Masalah-masalah utama atau peningkatan kualitas yang dipilih dalam

langkah pertama perlu dinyatakan dalam suatu pernyataan yang spesifik, tegas,

jelas, dan dapat diukur (Gaspersz, 2001).

Dalam menyatakan masalah kualitas agar lebih spsifik, tegas, jelas dan dapat

diukur maka diperlukan pengendalian kualitas antara lain adalah:

1. Lembar Pemeriksaan (Check Sheet)

Check Sheet atau lembar pemeriksaan merupakan alat pengumpul dan

penganalisis data yang disajikan dalam bentuk tabel yang berisi data jumlah

barang yang diproduksi dan jenis ketidaksesuaian beserta dengan jumlah yang

dihasilkannya (Heizer, 2006).

Tujuan digunakannya check sheet ini adalah untuk mempermudah proses

pengumpulan data dan analisis, serta untuk mengetahui area permasalahan

berdasarkan frekuensi dari jenis atau penyebab dan mengambil keputusan untuk

melakukan perbaikan atau tidak. Pelaksanaannya dilakukan dengan cara mencatat

)1(3 ppnpnUCLnp 

)1(3 ppnpnLCLnp 
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frekuensi munculnya karakteristik suatu produk yang berkenaan dengan

kualitasnya. Data tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengadakan analisis

masalah kualitas. Adapun manfaat dipergunakannya check sheet yaitu sebagai alat

untuk :

a. Mempermudah pengumpulan data terutama untuk mengetahui bagaimana

suatu masalah terjadi.

b. Mengumpulkan data tentang jenis masalah yang sedang terjadi.

c. Menyusun data secara otomatis sehingga lebih mudah untuk dikumpulkan.

d. Memisahkan antara opini dan fakta.

2. Bagan Kendali Histogram

Histogram adalah suatu alat yang membantu untuk menentukan variasi dalam

proses.  Histogram menunjukkan karakteristik-karakteristik dari data yang dibagi-

bagi menjadi kelas-kelas. Histogram dapat memecahkan masalah yang berupa

grafis khusus yang menggambarkan penyebaran data sebagai hasil dari suatu

macam pengukuran dari suatu proses, yang dapat digunakan untuk (Heizer, 2006):

a. Membuktikan atau menyelidiki apakah suatu proses benar-benar terjadi.

Dimana histogram akan berfungsi sebagai indicator masalah dan dengan

penyelidikan lebih lanut dapat dibuktikan sumber atau sebab masalah tersebut.

b. Menyampaikan informasi mengenai variasi dalam suatu proses.

c. Mengambil keputusan dengan memusatkan perhatian pada upaya perbaikan.

Jenis kerusakan

Gambar 2.4. Diagram histogram
(Sumber : Heizer, 2006)
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3. Diagram Pareto

Diagram pareto pertama kali diperkenalkan oleh Alfredo Pareto dan

digunakan pertama kali oleh Joseph Juran. Diagram pareto adalah grafik balok

dan grafik baris yang menggambarkan perbandingan masing-masing jenis data

terhadap keseluruhan. Dengan memakai diagram pareto, dapat terlihat masalah

mana yang dominan sehingga dapat mengetahui prioritas penyelesaian masalah.

Fungsi Diagram pareto adalah untuk mengidentifikasi atau menyeleksi masalah

utama untuk peningkatan kualitas dari yang paling besar ke yang paling kecil

(Heizer, 2006).

Rumus diagram pareto :

Presentase kerusakan =
	 	 		 	 	x 100% (2.5)

Langkah – langkah diagram pareto :

a. Menentukan metode atau arti dari pengklasifikasian data, misalnya

berdasarkan masalah, penyebab, jenis ketidaksesuaian, dan sebagainya.

b. Menentukan satuan yang digunakan untuk membuat urutan karateristik –

karateristik tersebut, misalnya rupiah, frekuensi, unit, dan sebagainya.

c. Mengumpulkan data sesuai dengan interval waktu yang telah ditetapkan.

d. Merangkum data dan membuat rangking katagori data tersebut dari yang

terbesar dan terkecil.

e. Menghitung frekuensi kumulatif atau persentase kumulatif yang digunakan.

f. Menggambar diagram batang, menunjukan tingkat kepentingan relatif masing-

masing masalah. Mengidentifikasi beberapa hal yang penting untuk mendapat

perhatian.
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Gambar 2.5. Diagram Pareto
(Sumber : Heizer, 2006)

2.11.3 Evaluate the root cause (mengevaluasi akar penyebab masalah)

Pada tahap ini adalah mengevaluasi penyebab dari permasalahan yang ada,

yang bertujuan untuk membuat solusi yang tepat dari permasalahan tersebut.

Dalam mengevaluasi akar penyebab masalah dapat menggunakan alat

penegendalian kualitas, antara lain adalah :

1. Affinity diagram

Affinity diagram merupakan salah satu dari tujuh alat perencanan manajemen

yang digunakan untuk mengumpulkan sejumlah besar gagasan, opini, masalah,

solusi, dan sebagainya yang bersifat data verbal, kemudian mengelompokannya ke

dalam kelompok-kelompok yang sesuai dengan hubungan naturalnya. Metode ini

biasa digunakan untuk menentukan dengan akurat (pinpointing) masalah dalam

situasi yang kacau (chaotic) dengan harapan dapat menghasilkan strategi solusi

untuk penyelesaian masalah tersebut. Oleh karena itu, metode ini membutuhkan

keterlibatan semua pihak dalam organisasi (Https://Eriskusnadi.Wordpress.Com

/2012/12/22/About-7-New Quality-Tools).

Media yang digunakan untuk metode ini adalah sticky notes atau kartu,

pulpen, permukaan yang lebar (papan tulis, dinding, meja, atau lantai). Prosedur

affinity diagram adalah sebagai berikut :
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a. Selama sesi curah pendapat, setiap peserta mencatat pendapat-pendapatnya

dalam sticky notes. Catatan setiap peserta tersebut ditempelkan secara acak di

papan tulis sehingga semua catatan terlihat oleh semua peserta.

b. Carilah pendapat-pendapat mana saja yang tampaknya saling berhubungan.

c. Urutkan catatan ke dalam kelompok sampai semua catatan terkelompokkan

dan pilihlah sebuah judul untuk setiap kelompok.

d. Agar lebih mudah mengelola dan menganalisisnya, kita dapat menggabungkan

kelompok-kelompok tersebut menjadi sebuah kelompok besar, atau sebaliknya

membagi sebuah kelompok catatan menjadi sub-sub kelompok yang lebih

kecil.

Gambar 2.5. Affinity Diagram
(Sumber : www.Wordpress.Com)

2. Diagram Sebab Akibat

Diagram ini disebut juga diagram tulang ikan (fishbone chart) dan berguna

untuk memperlihatkan faktor-faktor utama yang berpengaruh pada kualitas dan

mempunyai akibat pada masalah yang kita pelajari. Selain itu, kita juga dapat

melihat faktor-faktor yang lebih terperinci yang berpengaruh dan mempunyai

akibat pada faktor utama tersebut yang dapat kita lihat pada panah-panah yang

berbentuk tulang ikan. Pada intinya diagram sebab akibat digunakan untuk

mencari terjadinya perdoalan serta apa akibatnya.
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Pada dasarnya diagram sebab – akibat dapat dipergunakan untuk kebutuhan-

kebutuhan berikut (Gasperz, 2005) :

a. Membantu mengidentifikasikan akar penyebab dari suatu masalah

b. Membantu membangkitkan ide-ide untuk solusi masalah

c. Membantu dan menyelidiki atau pencarian fakta lebih lanjut

Langkah-langkah dalam analisis sebab-akibat adalah sebagai berikut :

a. Mengidentifikasi permasalahan

Langkah ini dapat menggunakan hasil-hasil histogram data, bagan kendali dan

diagram pareto dan sebagainya.

b. Seleksi metode analisis

Metode analisis ini sering kali berupa sumbangan saran bersama tim yang

mewakili bagian produksi, rekayasa, pemeriksaan, dan sebagainya.

c. Gambarkan kotak masalah dan panah utama

d. Spesifikasikan katagori utama sumber-sumber yang mungkin menyumbang

terhadap masalah

e. Analisis sebab-akbat dan ambil tindakan.

Gambar 2.7. Diagram Sebab Akibat
(Sumber : Gasperz, 2005)

2.11.4 Plan the solution (Merencanakan solusi masalah)

Dalam langkah ini pemecahan masalah atau tindakan perbaikannya perlu

dipikirkan serta dipergunakan adanya tabel yang berisikan faktor penyebab,
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penyebab utama serta tindakan perbaikan dengan diidentifikasi faktor penyebab

keseluruhan. Sebaiknya perancanaan penyelesaian masalah berfokus pada

tindakan-tindakan untuk menghilangkan akar penyebab dari masalah yang ada

(Gaspersz, 2001). Dalam tahap perencanaan solusi alat pengendalian kualitas

yang digunakan adalah Tree diagram.

Tree diagram adalah teknik yang digunakan untuk memecahkan konsep apa

saja, seperti kebijakan, target, tujuan, sasaran, gagasan, persoalan, tugas-tugas,

atau aktivitas-aktivitas secara lebih rinci ke dalam sub-subkomponen, atau tingkat

yang lebih rendah dan rinci. Tree Diagram dimulai dengan satu item yang

bercabang menjadi dua atau lebih, masing-masing cabang kemudian bercabang

lagi menjadi dua atau lebih, dan seterusnya sehingga nampak seperti sebuah

pohon dengan banyak batang dan cabang.

Tree Diagram telah digunakan secara luas dalam perencanaan, desain, dan

pemecahan masalah tugas-tugas yang kompleks. Alat ini biasa digunakan ketika

suatu perencanaan dibuat, yakni untuk memecahkan sebuah tugas ke dalam item–

item yang dapat dikelola (manageable) dan ditugaskan (assignable). Penyelidikan

suatu masalah juga menggunakan tree diagram untuk menemukan komponen

rinci dari setiap topik masalah yang kompleks. Penggunaan alat ini disarankan

jika risiko-risiko dapat diantisipasi tetapi tidak mudah diidentifikasi. Tree diagram

lebih baik ketimbang interrelationship diagram untuk memecah masalah, yang

mana masalah tersebut bersifat hirarkis. Oleh karena itu, gunakan alat ini hanya

untuk masalah-masalah yang dapat dipecahkan secara hirarkis.

(Https://Eriskusnadi.Wordpress.Com/2012/12/22/About-7-New Quality-Tools).

Berikut adalah prosedur membuat tree diagram:

1. Buat draft pernyataan sasaran

Buat suatu pernyataan sasaran, proyek, rencana, masalah, atau persoalan lain

yang sedang diselidiki. Tulis persoalan tersebut pada bagian paling atas

(untuk tree diagram vertikal) atau pada bagian paling kiri (untuk tree diagram

horizontal).
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2. Buat sub-sub sasaran

Lakukan curah pendapat (brainstorming) untuk membuat batang pertama tree

diagram. Hal ini berarti membuat rencana aksi (action plan) apa pada tingkat atau

level pertama agar pernyataan sasaran dapat tercapai. Terus ulangi hal ini pada

level-level berikutnya yang lebih rinci sampai mendapatkan elemen fundamental

seperti: tindakan spesifik yang dapat ditugaskan, komponen yang tidak dapat

dibagi lagi, akar penyebab, atau sampai team mencapai batas keahlian mereka.

3. Lakukan peninjauan

Lakukan pemeriksaan secukupnya sesuai dengan yang dibutuhkan pada setiap

level, gunakan pertanyaan-pertanyan seperti berikut:

a. Apakah ada hal-hal yang terlupakan?

b. Apakah item pada setiap level telah cukup menjelaskan level diatasnya?

c. Apakah item pada setiap level memang benar-benar perlu dilakukan untuk

level diatasnya?

d. Apakah tugas-tugas yang dihasilkan mengarah pada pencapaian sasaran?

Berikut ini adalah contoh gambar dari tree diagram dengan sasaran

mengurangi kecacatan.

Gambar 2.8. Diagram Tree
(Sumber : www.Wordpress.Com)
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2.11.5 Do or implement the solution (Melaksanakan atau menerapkan

rencana solusi terhadap masalah)

Dalam tahap pelaksanaan ini sangat dibutuhkan komitmen manajemen dan

karyawan serta partisipasi total untuk secara bersama-sama menghilangkan akar

penyebab dari masalah kualitas yang teridentifikasi (Gaspersz, 2001).

Dalam langkah ini menggunakan metode 5W-1H, anatar lain adalah :

1. What (apa) adalah apa yang menjadi target utama yaitu dengan menetapkan

penyebab yang paling utama yang dapat diperbaiki.

2. Why (mengapa) adalah mengapa rencana tindakan itu diperlukan yaitu dengan

mencari alasan dengan membandingkan antara produk yang baik dengan

produk yang cacat.

3. Where (dimana) adalah dimana rencana itu akan dilaksanakan

4. When (kapan) adalah kapan aktivitas rencana tindakan itu akan dilaksanakan

5. Who (siapa) adalah siapa yang akan mengerjakan aktivitas rencana tindakan

itu yaitu dengan mengidentifikasi struktur organisasi untuk menentukan

jabatan atau posisi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan langkah

perbaikan.

6. How (bagaimana) adalah bagaimana mengerjakan aktivitas rencana tindakan

itu yaitu dengan melibatkan secara langsung antara pemilik dengan para

karyawan bagian produksi secara total dalam mengendalikan kualitas.

2.11.6 Study the solution results (Mempelajari hasil-hasil solusi terhadap

masalah)

Setelah melaksanakan peningkatan kualitas selama selang waktu tertentu

perlu dilakuakan studi dan evaluasi berdasarkan data yang dikumpulkan selama

tahap pelaksanaan itu guna mengetahui apakah jenis masalah yang ada telah

hilang atau berkurang. Analisis terhadap hasil-hasil temuan selama tahap

pelaksanaan akan memberikan tambahan informasi bagi pembuatan keputusan

dan perencanaan peningkatan kualitas berikutnya. Dalam tahap ini kita dapat

membandingkan hasil sebelum dan sesudah peningktan kualitas (Gaspersz, 2001).
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Pembanding hasil sebaiknya menggunakan tolak ukur yang sama agar dapat

mengevaluasi mengenai ingkat evektifitas dari solusi masalah atau peningkatan

kualitas yang dilakukan. Apabila memungkinkan hasil-hasil yang dicapai dapat

dikonversikan kedalam nilai uang sehingga dapat dibandingkan antara manfaat

ekonomis yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan untuk peningkatan kualitas

itu. Apabila dalam tahap studi dan evakuasi ini menunjukan bahwa tindakan

peningkatan yang dilakuakan terhadap masalah tidak memberikan hasil-hasil yang

memuaskan, tindakan itu harus dikoresi atau diperbaiki. Analisis secara hati-hati

terhadap penyebab dari masalah harus dilakukan kembali (Gaspersz, 2001).

2.11.7 Action to standardize the solution (bertindak untuk

menstandarisasikan solusi terhadap masalah)

Dalam langkah ini standarisasi diberikan kepada masing – masing

penyebab terjadinya produk cacat dengan didukung totolitas kerja sama dari

pemilik perusahaan dengan karyawaan atau seluruh komponen perusahaan yang

terkait dalam pengendalian kualitas dengan cara menyusun standarisasi dan

dokumentasi, membuat patokan dan produser untuk tindakan perbaikan

(Gaspersz, 2001).

Hasil – hasil yang memuaskan dari tindakan peningkatan kualitas atau solusi

masalah harus distandarisasikan dan selanjutnya dilakukan peningkatan secara

terus menerus pada jenis masalah yang lain mengikuti konsep Deming cyle USE –

PDSA. Terdapat dua alasan melakukan standarisasi yaitu :

1. Apabila tindakan peningkatan kualitas atau solusi masalah itu tidak

distandarisasikan, ada kemungkinan setelah periode waktu tertentu

manajemen dan karyawan akan kembali menggunakan cara-cara kerja lama

sehingga memunculkan kembali masalah yang pernah diselesaikan.

2. Apabila tindakan peningkatan kualitas atau solusi masalah itu tidak

distandarisasi dan didokumentasikan maka terdapat kemungkinan setelah

periode waktu tertentu apabila terjadi pergantian manajemen dan karyawan,

maka manajemen dan karyawan yang baru akan menggunakan cara-cara kerja
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yang memunculkan kembali masalah yang pernah diselesaikan oleh

manajemen dan karyawan terdahulu.

Berdasrkan uraian diatas, standarisasikan sangat diperlukan sebagai tindakan

pencegahan munculnya kembali masalah yang pernah ada dan telah

diselesaikan.


