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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Sejarah Munculnya Koran

Koran (dari bahasa Belanda: Krant, dari bahasa Perancis courant) atau

surat kabar adalah suatu penerbitan yang ringan dan mudah dibuang, biasanya

dicetak pada kertas berbiaya rendah yang disebut kertas koran, yang berisi berita-

berita terkini dalam berbagai topik. Topiknya bisa berupa even politik,

kriminalitas, olahraga, tajuk rencana, cuaca. Surat kabar juga biasa berisi kartun,

TTS dan hiburan lainnya (John Tebbel, 1997).

Surat kabar pertama kali dibuat di Amerika Serikat, dengan nama “Public

Occurrenses Both Foreign and Domestick” di tahun 1690. Surat kabar tersebut

diusahakan oleh Benjamin Harris, seorang berkebangsaan Inggris. Akan tetapi

baru saja terbit sekali, sudah dibredel. Bukan karena beritanya menentang

pemerintah, tetapi cuma gara-gara dia tidak mempunyai izin terbit.

Pihak kerajaan Inggris membuat peraturan bahwa usaha penerbitan harus

mempunyai izin terbit, di mana hal ini didukung oleh pemerintah kolonial dan

para pejabat agama. Mereka takut mesin-mesin cetak tersebut akan menyebarkan

berita-berita yang dapat menggeser kekuasaan mereka kecuali bila usaha itu

dikontrol ketat (John Tebbel, 1997).

Kemudian surat kabar mulai bermunculan setelah negara Amerika Serikat

berdiri. Saat itu, surat kabar itupun tidak sama seperti surat kabar yang kita miliki

sekarang. Saat itu surat kabar dikelola dalam abad kegelapan dalam jurnalisme.

Sebab surat kabar telah jatuh ke tangan partai politik yang saling bertentangan.

Tidak ada usaha sedikitpun untuk membuat berita secara objektif. kecuali untuk

menjatuhkan terhadap satu sama lainnya. Washington dan Jefferson dituduh

sebagai penjahat terbesar oleh koran-koran dari lawan partainya.

Ada juga surat kabar yang dikembangkan untuk bidang-bidang tertentu,

misalnya berita untuk industri tertentu, penggemar olahraga tertentu, penggemar

seni atau partisipan kegiatan tertentu. Jenis surat kabar umum biasanya diterbitkan

setiap hari, kecuali pada hari-hari libur. Surat kabar sore juga umum di beberapa

negara. Selain itu, juga terdapat surat kabar mingguan yang biasanya lebih kecil
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dan kurang prestisius dibandingkan dengan surat kabar harian dan isinya biasanya

lebih bersifat hiburan (John Tebbel, 1997).

Kebanyakan negara mempunyai setidaknya satu surat kabar nasional yang

terbit di seluruh bagian negara. Di Indonesia contohnya adalah KOMPAS, Jawa

Pos, Media Indonesia dan Jakarta Post. Pemilik surat kabar atau sang penanggung

jawab adalah sang penerbit. Orang yang bertanggung jawab terhadap isi surat

kabar disebut editor.

Di negara-negara Barat, pers disebut sebagai kekuatan yang keempat,

setelah kaum agamawan, kaum bangsawan, dan rakyat. Istilah ini pertama kali

dicetuskan oleh Thomas Carlyle pada paruhan pertama abad ke-19. Hal ini

menunjukkan kekuatan pers dalam melakukan advokasi dan menciptakan isu-isu

politik. Karena itu tidak mengherankan bila pers sering ditakuti, atau malah

"dibeli" oleh pihak yang berkuasa (John Tebbel, 1997).

2.2 Sejarah Munculnya Koran di Indonesia

Di Indonesia, pers telah lama terlibat di dalam dunia politik. Di masa

penjajahan Belanda pers ditakuti, sehingga pemerintah mengeluarkan haatzai

artikelen, yaitu undang-undang yang mengancam pers apabila dianggap

menerbitkan tulisan-tulisan yang "menaburkan kebencian" terhadap pemerintah.

Pada masa Orde Lama banyak penerbitan pers yang diberangus oleh

Presiden Soekarno. Namun bredel pers paling banyak terjadi di bawah

pemerintahan Soeharto. Akibatnya banyak wartawan yang harus menulis dengan

sangat berhati-hati. Atau sebaliknya, wartawan menjadi tidak kritis dan hanya

menulis untuk menyenangkan penguasa (John Tebbel, 1997).

Pada awalnya, komunikasi antar manusia sangat bergantung pada

komunikasi dari mulut ke mulut. Catatan sejarah yang berkaitan dengan

penerbitan media massa terpicu penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg.

Di Indonesia, perkembangan kegiatan jurnalistik diawali oleh Belanda. Beberapa

pejuang kemerdekaan Indonesia pun menggunakan jurnalisme sebagai alat

perjuangan. Di era-era inilah Bintang Timur, Bintang Barat, Java Bode, Medan

Prijaji, dan Java Bode terbit (John Tebbel, 1997).
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Pada masa pendudukan Jepang koran-koran dilarang. Akan tetapi pada

akhirnya ada lima media yang mendapat izin terbit: Asia Raja, Tjahaja, Sinar

Baru, Sinar Matahari, dan Suara Asia. Kemerdekaan Indonesia membawa berkah

bagi jurnalisme. Pemerintah Indonesia menggunakan Radio Republik Indonesia

sebagai media komunikasi. Menjelang penyelenggaraan Asian Games IV,

pemerintah memasukkan proyek televisi. Sejak tahun 1962 inilah Televisi

Republik Indonesia muncul dengan teknologi layar hitam putih (John Tebbel,

1997).

Masa kekuasaan presiden Soeharto, banyak terjadi pembreidelan media

massa. Kasus Harian Indonesia Raya dan Majalah Tempo merupakan dua contoh

kentara dalam sensor kekuasaan ini. Kontrol ini dipegang melalui Departemen

Penerangan dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Hal inilah yang kemudian

memunculkan Aliansi Jurnalis Independen yang mendeklarasikan diri di Wisma

Tempo Sirna Galih, Jawa Barat. Beberapa aktivisnya dimasukkan ke penjara.

Titik kebebasan pers mulai terasa lagi saat BJ Habibie menggantikan

Soeharto. Banyak media massa yang muncul kemudian dan PWI tidak lagi

menjadi satu-satunya organisasi profesi. Kegiatan jurnalisme diatur dengan

Undang-Undang Penyiaran dan Kode Etik Jurnalistik yang dikeluarkan Dewan

Pers (John Tebbel, 1997).

2.3 Defenisi Kualitas

Sebenarnya ada beberapa definisi yang berhubungan dengan kualitas, tetapi

secara umum dapat dikatakan bahwa kualitas atau mutu adalah karakteristik dari

suatu produk atau jasa yang ditentukan oleh pemakai atau customer dan diperoleh

melalui pengukuran proses serta melalui perbaikan yang berkelanjutan

(Continuous Improvement) (Vincen Gaspersz, 2005).

Beberapa definisi tentang kualitas antara lain: (Vincen Gaspersz, 2005)

1. Deming menyatakan: Kesulitan dalam pendefinisian kualitas adalah

mentranslate atau mengubah kebutuhan yang akan datang dari user atau

pengguna kedalam suatu karakteristik yang dapat diperlakukan, supaya sebuah
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produk dapat didisain dan diubah untuk memberikan kepuasan dengan harga

yang akan dibayar oleh user atau pemakai.

2. Crosby menyatakan: Kualitas adalah kesesuaian dari permintaan atau

spesifikasi (Quality is conformance to requirements or specification).

3. Juran menyatakan: Kualitas adalah kelayakan atau kecocokan penggunaan

(Quality is fitness for use).

4. Hence menyatakan: Kualitas dari suatu produk atau jasa adalah kelayakan atau

kecocokan dari produk atau jasa tersebut untuk memenuhi kegunaannya

sehingga sesuai dengan yang diinginkan oleh pelanggan.

Menurut Mitra Amitava (1993), ada tiga aspek dalam hal pencapaian suatu

kualitas produk atau jasa. Tiga aspek kualitas tersebut adalah (Eri Rimawan,

2007):

1. Quality of design adalah suatu kondisi yang setidaknya harus dimiliki oleh

produk atau jasa dalam rangka memenuhi kepuasan pelanggan. Paling tidak

produk atau jasa tersebut harus memiliki minimal apa yang diinginkan oleh

pelanggan.

2. Quality of Conformance, bahwa produk – produk manufaktur atau jasa sesuai

engan standar yang telah dipilih atau ditentukan dalam design tersebut

3. Quality of Performance, menitik-beratkan pada operasi dari produk tersebut

ketika benar-benar digunakan atau jasa pada saat pelayananya, yang mana

dapat memuaskan pelanggan.

2.4 Karakteristik Kualitas

Perbaikan kualitas yang dilakukan pada suatu produk atau jasa baik

supplier maupun customer harus mempunyai pengertian yang jelas mengenai

karakteristik kualitas yang menjadi kepentingannya. Dan untuk selanjutnya pihak

pabrik atau perusahaan harus mengerti definisi tersebut daripada customer.

Beberapa karakteristik kualitas antara lain ialah Structural Characteristics

(Karakteristik Struktur), misalnya panjang dari suatu part, berat dari suatu kaleng,

kekuatan daripada sebuah sinar dan sebagainya (Nia budi puspita dkk, 2010).
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1. Sensory Chracteristics (Karakteristik yang berhubungan dengan Pancaindera),

misalnya rasa dari suatu makanan, bau harum dari suatu produk, kecantikan

dari seorang model dan lain lain.

2. Time Oriented Characteristics (Karakteristik yang berpedoman pada Waktu),

misalnya jaminan atau garansi dari suatu produk, keawetan dari suatu produk

dan lain-lain. Hal ini termasuk juga:

a. Timeliness: Terjadi pada suatu waktu yang wajar, misalnya dalam suatu

antrian, waktu untuk perbaikan total, waktu penyediaan suku cadang dan

sebagainya.

b. Reliability: Panjangnya waktu kerja tanpa kerusakan, misalnya waktu rata-

rata antara kerusakan (Mean Time Between Failure).

c. Durability: Panjangnya waktu sebelum perlu penggantian atau reparasi.

Misalnya panjangnya waktu sebelum roda pada forklift perlu diganti.

3. Ethical Characteristics (Karakteristik Ethic), misalnya kebanggaan,

kehormatan dan lain-lain.

4. Consistency Characteristic (Karakteristik Konsisten), misalnya sesuai dengan

dokumentasi, iklan, batas waktu atau standart industri.

5. Personal Interface Characteristic (Karakteristik Hubungan Antar Personal),

misalnya profesionalisme dan kesopanan atau tingkah laku dari seseorang.

6. Uniformity Characteristic (Karakteristik Identik atau tanpa Variasi), misalnya

persentage yang stabil mahasiswa yang berhasil menyelesaikan pendidikan,

tebal yang sama dari suatu produk dan masih banyak lagi karakteristik-

karakteristik kualitas yang lain.

Pengendalian kualitas adalah alat yang sangat berguna dalam membuat

produk sesuai dengan spesifikasi sejak dari awal proses hingga akhir proses.

Setiap proses produksi akan selalu ada gangguan yang dapat timbul secara tidak

terduga. Gangguan tidak terduga dari proses ini relatif kecil, biasanya dipandang

sebagai gangguan yang masih dapat diterima atau masih dalam batas toleransi.

Gangguan proses yang relatif besar atau secara kumulatif cukup besar dikatakan

tingkat gangguan yang tidak diterima (Muhammad Ivanto, 2010).
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Kecacatan pada industri manufacture terkadang disebabkan oleh 6 (enam)

kategori penyebab yaitu Machine (mesin atau teknologi), Method (metode atau

proses), Material (termasuk raw material), Man Power (tenaga kerja),

Measurement (pengukuran), Mother Nature (lingkungan). Apabila terdapat

ketidaksesuaian dari salah satu kategori di atas, maka akan mengakibatkan proses

produksi tidak dalam keadaan terkendali dan produk yang dihasilkan tidak dapat

diterima (Muhammad Ivanto, 2010).

3.5 Kualitas Produk

Dalam 2 dekade ini (1980-2000-an) berbagai perusahaan seperti

Motorola, Harley Davidson, Intel, Microsoft (Amerika Serikat) dan perusahaan-

perusahaan lainnya telah melaksanakan strategi yang berbasis dan berstandarkan

pada kualitas produk, telah menjadi dimensi primadona untuk memenangkan

pesanan (Produk Quality has become a primary order winning dimension for

organization) (A.V. Feigenbaum, 1992):

2.5.1 Dimensi Mutu Produk

Sifat khas  suatu produk harus mempunyai multi dimensi karena harus

memberi kepuasan dan nilai manfaat yang besar bagi konsumen dengan melalui

berbagai cara. Secara umum, dimensi spesifikasi mutu produk dapat dibagi

sebagai berikut:

1.    Kinerja (Performance)

Kinerja suatu produk harus dicantumkan pada labelnya, misalnya isi, berat,

kekentalan, komposisi, kekuatan dalamputaran (RPM), serta lama hidup

penggunaan. Hali ini merupakan dimensi suatu produk, Misalnya susu kaleng

tecantu volumenya, bola lampu tercantum volt, ampere dan waktu pemakaian

dan lain-lain. Sifat kinerja suatu produk sering pula disebut dengan

karakteristik struktural (struktural characteristik).
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2. Keistimewaan (Types of Feature)

Produk bermutu yang mempunyai keistimewaan khusus dibandingkan produk

lain. Misalnya, konsumen pembeli TV sering mencari yang mempunyai

keistimewaan seperti suara stereo, tingkat resolusi tinggi dan sebagainya.

3. Kepercayaan dan Waktu (Reliability and Durability)

Produk yang bermutu baik adalah produk yang mempunyai kinerja yang

konsisten dalam batas-batas perawatan normal. Misalnya oli mesin yang baik

mempunyai kepekatan dan kekentalan yang memadai dan berjangka 5.000

km (durability).

4. Mudah Dirawat dan Diperbaiki (Maintainability and Serviceability)

Produk bermutu baik harus pula memenuhi kemudahan untuk diperbaiki atau

dirawat. Misalnya sepeda motor yang baik, salah satu dimensi mutunya

adalah mudah dirawat oleh setiap montir karena tersedia suku cadang di pasar

bebas.

5. Sifat Khas (Sensory Characteristic)

Untuk beberapa jenis produk mudah dikenal dari wanginya, bentuknya,

rasanya, atau rasanya. Misalnya TV Sony dari penampilan dan daya tahannya,

SIA ciri khasnya adalah keramahan pramugari dan ketepatan berangkat dan

tiba.

6. Penampilan dan Citra Etis

Dimensi alin dari dari produk yang bermutu adalah persepsi konsumen atas

suatu produk. Misalnya betapa ramah dan cepatnya pelayanan British

Columbia Telecom (Kanada) terhadap para konsumen.

2.5.2 Tiga Alasan Memproduksi Produk yang Berkualitas

Produk berkualitas prima memang akan lebih atraktif dari konsumen,

bahkan akhirnya dapat meningkatkan volume penjualan. Tetapi lebih dari itu

produk yang berkualitas mempunyai aspek penting lainnya, yakni (A.V.

Feigenbaum, 1992):
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1. Konsumen yang membeli produk berdasarkan mutu, umumnya dia

mempunyai loyalitas produk yang besar dibandingkan dengan konsumen

yang membeli berdasarkan orientasi harga.

2. Bersifat kontradiktif dengan cara pikir bisnis tradisional, ternyata bahwa

memproduksi barang bermutu tidak secara otomatis lebih mahal dengan

memprodukis produk bermutu rendah. Banyak perusahaan menemukan

(discovery) bahwa memproduksi produk berkualitas tidak harus berharga

lebih mahal. Fakta menunjukkan, bahwa cara (method) berproduksi untuk

menghasilkan produk yang berkualitas secara simultan meningkatkan

produktivitas, antara lain mengurangi penggunaan bahan (reduce materials

usage) dan mengurangi biaya.

3. Menjual barang tidak bermutu, kemungkinan akan banyak menerima keluhan

dan pengambilan barang dari konsumen. Atau biaya untuk memperbaikinya

(after sales services) menjadi sangat besar, selain memperoleh citra tidak

baik. Belum lagi, kecelakaan yang diderita konsumen akibat pemakaian

produk yang bermutu rendah. Konsumen tersebut mungkin akan menuntut

ganti rugi melalui pengadilan.

Jadi, berdasarkan ketiga hal atau alasan di atas, memproduksi produk yang

berkualitas tinggi lebih banyak akan memberikan keuntungan bagi produsen.

3.6 Teknik - Teknik Perbaikan Kualitas

3.6.1 Q7 Tools

Q7 tools merupakan alat bantu dalam pengolahan data untuk peningkatan

kualitas, yang terdiri dari: (http://docstock.com/docs/20608592/7-Tools-dan-New-

7-Tools)

3.6.1.1 Pareto Chart

Tujuan dari bagan Pareto adalah untuk memprioritaskan dan memutuskan

masalah-masalah apa yang harus dibahas. Tidak ada perusahaan memiliki cukup

sumber untuk mengatasi setiap masalah, jadi mereka harus

memprioritaskan. Konsep Pareto dikembangkan oleh ekonom Italia Vilfredo

Pareto yang menjelaskan distribusi frekuensi karakteristik tertentu dari suatu
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populasi. Juga disebut aturan 20-80, persentase kecil dari kelompok tertentu

(20%) dengan kontribusi jumlah tinggi karakteristik tertentu (80%). Bagan Pareto

sangat membantu dalam meningkatkan proses manufaktur.

Gambar 2.1 contoh Diagram Pareto
(Sumber: http://docstock.com)

Terkadang sebuah diagram pareto memiliki kumulatif, seperti yang

ditunjukkan pada gambar di atas. Dua skala yang digunakan yaitu :

a. Pada sebelah kiri adalah frekuensi

b. Pada sebelah kanan adalah presentase

Skala presentase kumulatif pada saat digunakan harus skala frekuensi 100%

dan disamakan nilai frekuensi total. Penggunaan dari diagram pareto adalah

proses tidak pernah berakhir. Diagram pareto adalah suatu alat untuk peningkatan

kualitas yang kuat. Ini dapat diaplikasikan untuk mengidentifikasikan masalah dan

pengukuran dari suatu tingkat kemajuan.

3.6.1.2 Histogram

Tujuannya adalah untuk menentukan penyebaran atau variasi dari suatu

himpunan titik data dalam bentuk grafis. Dalam melakukan proses produksi selalu

ada keinginan untuk menghasilkan hal-hal yang sama dengan nilai-nilai desain

yang direncanakan. Tapi ini tidak selalu terjadi. Akan selalu ada variasi dalam

nilai-nilai dari masing-masing bagian yang dihasilkan. Hal ini ditemukan dalam

output dari proses apapun: manufaktur, jasa, atau administratif. Namun, variasi

tidak semuanya buruk. Salah satu ciri khas dari variasi adalah bahwa ia selalu

menampilkan pola distribusi. Pola ini dapat memberitahu kita banyak hal tentang
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proses itu sendiri dan penyebab masalah yang ditemukan dalam

proses. Histogram membantu dalam mengidentifikasi dan menafsirkan pola-pola

ini.

Gambar 2.2 Contoh Histogram
(Sumber: http://docstock.com)

Melalui gambar Histogram yang ditampilkan, akan dapat diprediksi hal-hal

sebagai berikut :

a. Bila bentuk Histogram pada sisi kiri dan kanan dari kelas  yang tertinggi

berbentuk simetri, maka dapat diprediksi bahwa proses berjalan konsisten,

artinya seluruh faktor-faktor dalam  proses memenuhi syarat-syarat yang

ditentukan.

b. Bila Histogram berbentuk sisir, kemungkinan yang terjadi adalah ketidak-

tepatan dalam pengukuran atau pembulatan nilai data, sehingga berpengaruh

pada penetapan batas-batas kelas.

c. Bila sebaran data melampaui batas-batas spesifikasi, maka dapat dikatakan

bahwa ada bagian dari hasil produk yang tidak memenuhi spesifikasi mutu.

Tetapi sebaliknya, bila sebaran data  ternyata berada di dalam batas-batas

spesifikasi, maka hasil produk sudah memenuhi spesifikasi mutu yang

ditetapkan.

Secara umum, histogram biasa  digunakan untuk memantau pengembangan

produk baru, penggunaan alat atau teknologi produksi yang baru, memprediksi

kondisi pengendalian proses, hasil penjualan, manajemen lingkungan dan lain

sebagainya.
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3.6.1.3 Fishbone Diagram

Merupakan alat yang memungkinkan pengguna untuk meletakkan

sistematis representasi grafis jalan setapak yang pada akhirnya mengarah pada

akar penyebab suatu kekhawatiran atau masalah kualitas.Pertama kali

dikembangkan pada tahun 1943 oleh Mr Ishikawa di University of Tokyo. Sebuah

diagram sebab-akibat terdiri dari dua sisi. Sisi kanan, efek samping, daftar

masalah atau kepedulian kualitas dipertanyakan. Sementara sisi kiri adalah daftar

penyebab utama dari masalah. Sisi kanan juga dapat mencakup efek yang

diinginkan pengguna ingin dicapai. Yang penting adalah terus-menerus

menyebabkan mendefinisikan dan berhubungan satu sama lain.

Gambar 2.3 Contoh Fishbone Diagram
(Sumber: http://docstock.com)

3.6.1.4 Scatter Diagram

Tujuannya untuk mengidentifikasi korelasi yang mungkin ada antara

karakteristik kualitas dan faktor yang mungkin mempengaruhinya. Scatter

diagrams merupakan pendekatan non-mathematical atau grafis untuk

mengidentifikasi hubungan antara ukuran kinerja dan faktor-faktor yang dapat

mempengaruhinya. Karakteristik kinerja (Y) digambarkan pada sumbu vertikal,

sedangkan faktor yang diduga berkorelasi (X) diplot pada sumbu horizontal. Titik

potong antara kedua sumbu adalah rata-rata masing-masing set data. Data yang

dikumpulkan bukan untuk hanya mengamati karakteristik kualitas yang diteliti
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tetapi juga memperhatikan faktor-faktor atau penyebab lain yang mungkin

berdampak pada karakteristik kualitas.

Melalui penggambaran data dalam scatter diagram, akan dapat dilakukan

analisa lebih lanjut, sejauhmana antara faktor x dan y memiliki korelasi, yang

dalam hal ini direpresentasikan sebagai nilai r (rho), yaitu nilai yang menunjukkan

tingkat keeratan hubungan  antar faktor tersebut. Dikatakan kedua faktor itu

berhubungan sangat erat bila nilai rho mendekati angka + 1. Di samping itu, juga

akan dapat disimpulkan  kecenderungan arah  korelasi tersebut (positif atau

negatif).

Gambar 2.4 Contoh Scatter Diagram Hubungan Positif
(Sumber: http://docstock.com)

Hubungan positif, dimana item pada sumbu X meningkat, item pada sumbu

Y juga meningkat, dan sebaliknya.

Gambar 2.5 Contoh Scatter Diagram Hubungan Negatif
(Sumber: http://docstock.com)

Hubungan negatif, dimana item pada sumbu X meningkat, item pada sumbu Y

berkurang
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Gambar 2.6 Contoh Scatter Diagram Tidak Ada Hubungan
(Sumber: http://docstock.com)

Tidak ada hubungan; Mengubah nilai-nilai dari item X tidak memiliki efek

pada nilai barang Y.

3.6.1.5 Control Chart

Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses dalam kendali dan untuk

memonitor variasi proses secara terus-menerus.Dikembangkan pada pertengahan

tahun 1920-an oleh Walter Shewhart dari Bell lab, alat SPC ini telah menjadi

penyumbang utama peningkatan kualitas proses. Memungkinkan pengguna untuk

memantau dan mengendalikan variasi proses. Hal ini juga memungkinkan

pengguna untuk membuat tindakan perbaikan yang tepat untuk menghilangkan

sumber-sumber variasi. Mutu produk yang diciptakan melalui suatu proses

panjang, sesungguhnya tidak pernah bisa terlepas dari variasi, yang dalam hal ini

bisa dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu : (1) ”Chance Cause”, yaitu variasi yang

timbul secara tidak terduga dan sukar dikendalikan, dan (2) ”Assignable Cause”,

yaitu variasi yang bisa diperkirakan penyebabnya dan memungkinkan untuk

dilakukan pencegahan.

2.6.1.5.1 Peta Kontrol/Peta Kendali

Peta kontrol atau grafik kendali sangat penting dalam pengendalian kualitas

secara statistik di dalam industri. Peta kontrol merupakan alat untuk mengawasi

kualitas dengan mudah, sehingga mudah untuk menentukan keputusan apa yang

harus diambil jika terjadi produk yang menyimpang. Peta kontrol ditentukan juga

untuk membuat batas-batas dimana hasil produksi menyimpang dari mutu yang
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diinginkan. Selain penyimpangan kualitas, juga banyak variasi suatu produk perlu

diawasi. Makin besar variasi tentunya produk kurang baik (Arman Hakim

Nasution, 2007).

Faktor penyebab variasi antara lain  :

a. Proses. Yang termasuk faktor proses adalah alat produksi, getaran mesin,

posisi alat, fluktuasi aliran listrik dan lain-lain.

b. Bahan baku yang tidak sama kualitasnya.

c. Karyawan atau operator.  Tingkat keterampilan dan tingkat pemahaman

terhadap petunjuk operasi masing-masing operator tidak sama sehingga

mempengaruhi hasil produksi. Selain itu keadaan psikologi karyawan

tersebut juga mempengaruhi dalam bekerja.

d. Faktor lingkungan antara lain adalah temperatur ruangan, kebisingan,

pencahayaan, kelembaban, bau-bauan dan sebagainya.

Bentuk dasar dari peta kendali terdiri dari garis tengah yang merupakan nilai

rata-rata karakteristik kualitas yang berkaitan dengan keadaan terkontrol, dan

garis mendatar yang dinamakan batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Suatu

proses yang dikatakan terkendali apabila titik-titik sampel terletak di luar batas

kendali maka proses tersebut dikatakan tak terkendali dan perlu dilakukan

tindakan penyelidikan untuk mengetahui penyebabnya dan seterusnya dilakukan

perbaikan.

Dalam peta kontrol ada dua macam peta kontrol yaitu peta kontrol untuk

variabel dan peta kontrol untuk atribut (Arman Hakim Nasution, 2007).

a. Peta Kontrol  Variabel Peta Kontrol X-Bar dan R

Data yang diperlukan harus dapat terukur dan karakteristik kualitas

ditentukan oleh besar kecilnya penyimpangan terhadap unit ukuran yang

distandarkan. Dalam pengendalian kualitas variabel adalah suatu besaran yang

dapat diukur misalnya panjang, berat umur komponen dan lain-lainnya.

Peta kontrol X (Rata-rata) dan R (Range) digunakan untuk memantau yang

mempunyai karakteristik berdimensi kontinu, sehingga peta kontrol X-bar dan R

sering disebut sebagai peta kontrol untuk data variabel. Petra kontrol X-bar

menjelaskan kepada kita tentang apakah perubahan-perubahan telah terjadi dalam
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ukuran titik pusat (central tendency) atau rata-rata dari suatu proses. Hal ini

mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti: peralatan yang dipakai,

peningkatan temperatur secara gradual, perbedaan metode yang digunakan dalam

shift, material baru, tenaga kerja baru yang belum terlatih , dll. Sedangkan peta

kontrol R (Range) menjelaskan tentang apakah perubahan-perubahan telah terjadi

dalam ukuran variasi, dengan demikian berkaitan dengan perubahan homogenitas

produk yang dihasilkan melalui suatu proses. Hal ini mungkin disebabkan oleh

faktor-faktor seperti: bagian peralatan yang hilang, minyak pelumas mesin yang

tidak mengalir dengan baik, kelelahan pekerja dll (Arman Hakim Nasution, 2007).

UCLx  = X-double bar + A2 R

LCLx   = X-double bar – A2 R

UCLR   = D4 R

LCLR   = D3 R

b. Peta Kontrol Atribut Peta Kontrol p

Data Atribut (Attributes data) merupakan data kualitatif yang dapat dihitung

untuk pencatatan dan analisis. Data–data atribut biasanya diperoleh dalam bentuk

unit-unit nonkonformans atau ketidaksesuaian dengan spesifikasi atribut yang

ditetapkan. Fungsi dari Peta kontrol Atribut adalah untuk memberikan informasi

kualitas dari keseluruhan karakteristik. Pengertian atribut dalam pengendalian

kualitas adalah yang berkaitan dengan karakteristik kualitas yang dapat

digolongkan baik atau cacat (Arman Hakim Nasution, 2007).

Peta p adalah peta kendali untuk bagian yang ditolak karena tidak memenuhi

spesifikasi. Peta p diterapkan untuk karakteristik mutu yang dapat diamati hanya

sebagai atribut dan juga diterapkan pada karakteristik mutu yang dipandang atau

“ditolak” walaupun sudah diukur sebagai peubah.

Bagian yang ditolak dapat didefenisikan sebagai rasio dari banyaknya

barang yang tak sesuai yang ditemukan dalam pemeriksaan atau sederetan

pemeriksaan terhadap total barang yang benar-benar diperiksa.

Grafik pengendali p adalah grafik dimana nilai p didapat dari perbandingan

antara jumlah produk yang cacat dengan total produksi keseluruhan.
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Tujuan peta kontrol p :

1. Menentukan rata-rata kualitas

2. Menarik perhatian manajemen tentang perubahan rata-rata

3. Memperbaiki kualitas

4. Evaluasi prestasi dari manajemen operasi dan persona

Langkah-langkah:

1. Menentukan tujuan

Peta p dapa dibuat unutk mengendalikan fraksi defective

a. Karakteristik kualitas tunggal

b. Kelompok karakteristik kualitas

c. Suatu bagian

d. Keseluruhan produk

e. Sejumlah produk

2. Tentukan Subgrup

a. Penentuan subgrub perlu dilakukan penelitian pendahuluan terlebih

dahulu supaya peta baik

b. Pengelompokan data

- Untuk proses kontinue sesuai urutan produksi

- Untuk job order: sesuai jadwal produksi (syarat harus  homogen)

3. Mengumpulkan dan mencatat data

4. Menentukan harga p dan batas kontrol




n

np
p

n
PpPUCL )1(3 

pCenter 

n
PpPLCL )1(3 

Dimana :

p = Jumlah yang ditolak (proporsi defective)

n = Jumlah sampel subgrup



II-17

np = Jumlah defective dalam subgroup

Revisi Peta Kontrol p









d

d
New nn

npnp
p

n

oPpo
New opUCL )1(3 

Centerp = p0

n
Popo

New opLCL )1(3 

Dimana :

npd = Jumlah subgrup yang ke luar batas kendali

nd = Jumlah subgrup yang ke luar batas kendali

Peta Kontrol u

Peta kendali u relatif tidak berbeda dengan peta c dalam hal sama-sama

menggambarkan sifat dari sebaran Poisson. Perbedaannya hanyalah terdapat pada

peta kendali u sepesifikasi tempat atau waktu yang dipergunakan tidak harus

sama. Tetapi yang membedakan dengan peta kendali c adalah besarnya unit

inspeksi perlu diidentifikasi (Arman Hakim Nasution, 2007).

Batas kendali berdasarkan analisa data :

U          =
n

c

u =



n

c

UCL    =
n

u
u 3

Center =u

LCL    =
n

u
u 3

Dimana c = Jumlah cacat dalam sub grup

n = Jumlah inspeksi dalam sub grup
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u = Jumlah cacat/unit dalam inspeksi

u = Rata-rata jumlah cacat/unit untuk beberapa subgrup

Batas kendali bedasarkan populasi (uo )

UCL     = uo + 3
n

uo

Center  = uo

LCL     = uo - 3
n

uo

Dimana :

uo = harga rata-rata populasi jumlah cacat perproduk

3.6.1.6 Check Sheet

Memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan data dari sebuah proses

yang mudah, sistematis, dan teratur. Selain itu, data yang dikumpulkan

menggunakan check sheet dapat digunakan sebagai masukan data untuk peralatan

kualitas lain seperti diagram Pareto. Ada empat tipe utama yang digunakan untuk

memeriksa lembar pengumpulan data:

a. Defective item check sheet :

Jenis lembar periksa ini digunakan untuk mengidentifikasi jenis masalah

atau cacat yang terjadi dalam proses. Biasanya lembar cek ini akan memiliki

daftar cacat atau masalah yang mungkin terjadi dalam proses.

b. Defective Location Check Sheet

Jenis ini lembaran cek digunakan untuk mengidentifikasi lokasi cacat pada

produk. Digunakan saat penampilan eksternal dari produk itu penting.

c. Defective Cause Check Sheet

Jenis lembar periksa mencoba untuk mengidentifikasi penyebab masalah

atau cacat. Terdapat lebih dari satu variabel yang dipantau saat

mengumpulkan data untuk jenis lembaran cek.
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d. Checkup Confirmation Check Sheet

Jenis ini digunakan lembar periksa untuk memastikan bahwa prosedur yang

tepat sedang diikuti. Lembar cek ini biasanya akan memiliki daftar tugas

yang harus diselesaikan sebelum tindakan dapat diambil.

3.6.1.7 Flow Chart

Merupakan alat bantu yang memberikan gambaran visual urutan operasi

yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas. Diagram alur merupakan

langkah pertama kita dalam memahami suatu proses, baik administrasi atau

manufaktur, flow chart memberikan ilustrasi visual, gambar langkah-langkah

proses mengalami untuk menyelesaikan tugas itu. Dari gambar ini kita dapat

melihat bagaimana proses ini dan terdiri dari unsur-unsur itu, sesuai dengan

gambaran keseluruhan bisnis. Setiap proses akan membutuhkan input untuk

menyelesaikan tugas ini, dan akan memberikan output ketika tugas selesai.

Gambar 2.7 Contoh Flow Chart
(Sumber: http://docstock.com)

3.6.2 New Q7 Tools

Merupakan alat bantu dalam memetakan masalah secara terstruktur, guna

membantu kelancaran komunikasi pada tim kerja, dan untuk pengambilan

keputusan (http://docstock.com/docs/20608592/7-Tools-dan-New-7-Tools).
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3.6.2.1 Affinity Diagram

Diagram afinitas mengatur sejumlah besar ide menjadi hubungan alami

mereka. Metode ini membuka kreativitas dan intuisi tim. Ini diciptakan pada

tahun 1960-an oleh antropolog Jepang Jiro Kawakita.

Keuntungan diagram afinitas :

a. Memfasilitasi terobosan berpikir dan merangsang ide-ide segar

b. Memastikan semua orang jelas mengetahui masalah

c. Menggabungkan pendapat seluruh kelompok

d. Memupuk semangat tim

e. Semua orang menaikkan tingkat kesadaran

Gambar 2.8 Contoh Affinity Diagram
(Sumber: Eris Kusnadi, 2012)

3.6.2.2 Interrelationship Diagram

Merupakan alat untuk menemukan pemecahan masalah yang memiliki

hubungan kausal yang kompleks. Hal ini membantu untuk menguraikan dan

menemukan hubungan logis yang saling terkait antara sebab dan akibat. Ini adalah

proses kreatif yang memungkinkan untuk 'Multi-directional' daripada 'linier'

berpikir yang akan digunakan.
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Keuntungan relation diagram :

a. Berguna pada tahap perencanaan untuk mendapatkan perspektif tentang

situasi keseluruhan

b. Memfasilitasi konsensus di antara tim

c. Membantu untuk mengembangkan dan mengubah pemikiran orang

d. Memungkinkan prioritas harus diidentifikasi secara akurat

e. Membuat masalah dikenali dengan menjelaskan hubungan antara penyebab

Gambar 2.9 Contoh Interrelationship Diagram
(Sumber: Eris Kusnadi, 2012)

3.6.2.3 Tree Diagram

Diagram pohon adalah teknik untuk memetakan lengkap jalur dan tugas-

tugas yang perlu dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan utama dan tujuan

sub terkait. Diagram ini mengungkapkan secara sederhana besarnya masalah dan

membantu untuk sampai pada metode-metode yang harus dikejar untuk mencapai

hasil.
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Diagram pohon dimulai dengan satu item yang cabang menjadi dua atau

lebih, yang masing-masing cabang menjadi dua atau lebih, dan

seterusnya. Kelihatannya seperti pohon, dengan banyak batang dan cabang. Hal

ini digunakan untuk memecah kategori luas ke tingkat yang lebih halus lebih

halus dan detail. Mengembangkan diagram pohon bergerak membantu Anda

berpikir Anda langkah demi langkah dari generalisasi ke spesifik.

Gambar 2.10 Contoh Tree Diagram
(Sumber: Eris Kusnadi, 2012)
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3.6.2.4 Matrix Diagram

Diagram matriks menunjukkan hubungan antara dua, tiga atau empat

kelompok informasi. Terdiri dari sejumlah kolom dan baris, untuk mengetahui

sifat dan kekuatan dari masalah. Ini akan membantu kita untuk sampai pada ide

utama dan menganalisis hubungan atau tidak adanya di persimpangan dan

menemukan cara yang efektif untuk mengejar metode pemecahan masalah. Hal ini

memungkinkan ide konsepsi hubungan dua dimensi dasar. Titik persimpangan

juga disebut "gagasan konsepsi poin".

Gambar 2.11 Contoh Matrix Diagram
(Sumber: Eris Kusnadi, 2012)
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3.6.2.5 Martix Data Analysis

Analisis Data Matrix adalah teknik analisis multivariant yang disebut

'Principal Component Analysis'. Teknik ini quantifies dan menyusun data yang

disajikan dalam Diagram Matrix, untuk menemukan lebih banyak indikator umum

yang akan membedakan dan memberi kejelasan jumlah besar kompleks informasi

saling terkait. Ini akan membantu kita untuk memvisualisasikan dengan baik dan

mendapatkan wawasan tentang situasi (http://docstock.com/docs/20608592/7-

Tools-dan-New-7-Tools).

Gambar 2.12 Contoh Matrix Data Analysis
(Sumber: Eris Kusnadi, 2012)

3.6.2.6 Arrow Diagram

Diagram panah menunjukkan urutan tugas-tugas yang diperlukan dalam

suatu proyek atau proses, jadwal terbaik untuk seluruh proyek, dan potensi dan

sumber daya penjadwalan masalah dan solusi mereka. Diagram panah

memungkinkan anda menghitung "jalur kritis" proyek. Ini adalah langkah penting

aliran mana penundaan akan mempengaruhi waktu dari seluruh proyek dan di

mana sumber daya tambahan yang dapat mempercepat proyek.
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Gambar 2.13 Contoh Arrow Diagram
(Sumber: Eris Kusnadi, 2012)

3.6.2.7 PDPC (Proses Decisius Program Chart)

Program keputusan proses bagan sistematis mengidentifikasi apa yang

mungkin terjadi dalam rencana dalam pengembangan. Penanggulangan

dikembangkan untuk mencegah atau mengimbangi masalah tersebut. Dengan

menggunakan PDPC, Anda dapat merevisi rencana untuk menghindari masalah

atau siap dengan respon terbaik ketika sebuah masalah terjadi.

Gambar 2.14 Contoh PDPC Diagram
(Sumber: Eris Kusnadi, 2012)
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