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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Manajemen Kualitas 

Menurut Jay Heizer dan Berry Rander (2011:245), quality adalah kemampuan 

produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan costumer. Menurut Eddy Herjanto 

(2008, p. 391)mutu adalah suatu faktor yang menentukan keberhasilan suatu 

produk menembus pasarnya, disamping faktor utama yang lain seperti harga dan 

pelayanan. Menurut Heizer dan Render (2011) misi manajemen kualitas yaitu 

untuk mencapai nilai terbaik yang konsisten dengan misi perusahaaan dan tujuan 

marketing dengan memperhatikan desain, pengadaan, produksi, dan kesempatan 

service lapangan. 

Menurut Gaspersz (2008:22), prinsip yang sangat penting dalam kualitas 

adalah: “Jangan meluluskan produk cacat atau jelek ke pelanggan (pasar)” melalui 

suatu sistem inspeksi dan pengujian produk yang ketat. Dalam pengujian kualitas 

sering mengukur segala sesuatu yang berkaitan dengan kualitas produk 

berdasarkan tingkat kerusakan atau cacat. 
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Garvin dalam Foster (2007:5) mengembangkan delapan dimensi kualitas yang 

menggambarkan kualitas produk yang baik. Dimensi yang menggambarkan dari 

suatu produk manufaktur, sebagai berikut: 

1. Performance 

Dimensi utama yang banyak dipertimbangkan customer ialah produk. 

2. Features 

Menunjukan atribut daya tarik dasar suatu produk. 

3. Realibility 

Mengacu pada kualitas kemampuan cenderung untuk bekerja secara 

konsisten selama rencana umur manfaatnya. 

4. Conformance 

Kesesuaian berhubungan dengan pemenuhan spesifikasi atau standar 

yang ditentukan perusahaan. 

5. Durability 

Kepercayaan atas kemampuan atau ketahanannya. 

6. Serviceability 

Dimensi mutu yang berrhubungan dengan pelayanan setelah penjualan. 

7. Aesthetics 

Mengukur kualitas produk sejauh mana atribut produk yang dapat 

dilihat, dirasakan, dibicarakan dengan preferensi konsumen. 
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8. Perceived quality 

Kepercayaan terhadap kualitas dari pelanggan yang didasarkan atas 

apa yang dilihat, pengalaman sebelumnya, reputasi atau pendapat 

pelanggan. 

Menurut Jay Heizer dan Barry Render (2011:245), implikasi dari Quality, 

yaitu: 

1. Company reputation 

Organisasi dapat mengharapkan reputasi untuk kualitas persepsi dari 

perusahaan untuk produk yang baru, kinerja yang baik dan buruk. 

2. Product liability 

Perusahaan yang produknya gagal atau menyebabkan masalah saat 

mendesain produk atau mendistribusikan produk dan jasa 

bertanggungjawab atas kerusakan atau cacat yang disebabkan oleh 

penggunaan mereka. 

3. Global implication 

Umur dari teknologi, kualitas internasional, operasi manajemen 

konsep. 

 

 

 

 

Pengaruh Quality Control..., Dhisa Arhani, FB UMN, 2017



 
 

14 

 

 

Adapun faktor-faktor penyebab permasalahan mutu menurut Eddy Herjanto 

(2008:396), yaitu: 

1. Bahan baku tidak sesuai atau sempurna. 

2. Mesin dan alat produksi lain tidak digunakan secara tepat. 

3. Desain tidak sesuai dengan harapan pelanggan. 

4. Inspeksi dan pengujian tidak tepat. 

5. Tempat penyimpanan barang dan pengemasan tidak memadai. 

6. Waktu pengiriman tidak tepat. 

7. Sistem penandaan tidak jelas. 

8. Tenaga ahli atau terlatih yang dapat menganalisa penyimpangan 

kurang. 

9. Kesadaraan akan kualitas produk dan jasa rendah. 

10. Komunikasi tidak lancar atau baik. 

11. Bimbingan dan aturan kerja tidak jelas. 
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Adapun menurut Eddy Herjanto (2008:396), mutu yang berpengaruh pada 

perusahaan dalam hal–hal sebagai berikut: 

1. Citra perusahaan. 

Mutu produk dari suatu perusahaan atau organisasi akan berpengaruh 

terhadap reputasi perusahaan. Setiap perusahaan harus mengusahakan 

produknya memenuhi syarat mutu sehingga membawa citra positif bagi 

perusahaan itu. Perusahaan yang citranya buruk harus bekerja ekstra keras 

untuk memperbaiki citranya. Citra tidak bisa diatasi dengan sekedar 

promosi tetapi harus merubah persepsi pelanggan. 

2. Keuntungan. 

Produk yang bermutu baik dan disukai customer, sehingga permintaan 

meningkat, yang selanjutnya mendorong ke arah peningkatan keuntungan 

dan pangsa pasar. Produk yang bermutu baik juga meningkatkan 

pemenuhan kesesuaian terhadap persyaratan, sehingga mengurangi 

pengerjaan ulang (rework) atau produk yang terbuang (waste). Dengan 

demikian cost menjadi lebih rendah dan keuntungan meningkat. 

3. Produktivitas. 

Produktivitas dan kualitas saling berkaitan. Produk yang bemutu rendah 

akan mempengaruhi produktivitas selama proses pembuatan. Mutu yang 

rendah bisa diakibatkan karena mesin yang rusak sehingga memerlukan 

pengerjaan ulang atau kesulitan dalam proses yang disebabkan rendahnya  
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kualitas bahan baku. Dengan demikian, peningkatan dan pemeliharaan 

kualitas dapat memberikan efek positif bagi produktivitas. 

4. Liabilitas. 

Jika perusahaan produknya gagal atau menyebabkan masalah maka 

perusahaan harus bertanggungjawab terhadap kerusakan atau kecelakaan 

yang terjadi atas penggunaan produk tersebut. Hal tersebut diatur di dalam 

Undang–undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, diatur bahwa salah satu kewajiban pelaku usaha 

ialah pemberian kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian atas 

kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau 

jasa yang diperdagangkan. 

Manajemen mutu menurut Eddy Herjanto (2008:398) adalah suatu filosofi 

yang mengintegrasikan beberapa fokus utama yaitu fokus pada pelanggan, proses 

kerja, keuntungan, dan proses belajar yang berkelanjutan. Beberapa manfaat yang 

dapat diperoleh dari penerapan manajemen mutu, yaitu: 

1. Mengurangi biaya operasi. 

2. Meningkatkan kepuasan pelanggan. 

3. Meningkatkan moral perusahaan. 

4. Membangun sebuah proses peningkatan berkelanjutan. 
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5. Meningkatkan rekayasa ulang proses usaha. 

6. Memperoleh atau membangun keunggulan kompetitif. 

7. Membangun dasar untuk mendapatkan pengakuan atau sertifikasi. 

Menurut Jay Heizer dan Barry Render (2011:246) Cost of Quality ada 4 

kategori, yaitu:  

1. Prevention Costs (Biaya Pencegahan) adalah biaya untuk mencegah 

terjadinya kecacatan bagian atau servis. Contoh: training, perbaikan 

secara terus-menerus. 

2. Appraisal Costs (Biaya Penilaian) adalah biaya dari aktivitas untuk 

evaluasi produk, proses, bagian dan servis. Contoh: pengujian dan 

inspeksi. 

3. Internal Failure Costs adalah biaya yang berhubungan dengan hasil 

dari produksi bagian produk dan servis cacat sebelum sampai ke 

tangan customer. Contoh: cacat, pengerjaan ulang, downtime. 

4. External Failure Costs adalah biaya yang berhubungan setelah 

pengiriman produk yang cacat atau servis. Contoh: barang yang 

dikembalikan, biaya pengerjaan ulang, liabilitas, biaya garansi, dan 

sebagainya. 
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Dimensi dari Kualitas Jasa menurut Jay Heizer (2011:246), yaitu: 

1. Realibility, yaitu konsistensi kerja (performance) dan kemampuan 

untuk dipercaya (dependability). Hal ini berarti perusahaan 

memberikan pelayanannya secara tepat sejak awal (right the first time) 

dan telah memenuhi janji (iklan)nya. 

2. Responsiveness, yaitu kemauan atau kesiapan para pegawai untuk 

memberikan pelayanan yang dibutuhkan pelanggan. 

3. Competence, artinya setiap pegawai perusahaan memiliki pengetahuan 

dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk dapat memberikan pelayanan 

tertentu. 

4. Access, yaitu kemudahan untuk dihubungi atau ditemui, yang berarti 

lokasi fasilitas pelayanan mudah dijangkau, waktu menunggu tidak 

terlalu lama, saluran komunikasi mudah dihubungi. 

5. Courtesy, yaitu sikap sopan santun, respek, perhatian, dan keramahan 

dari para kontak personal perusahaan 

6. Communication, yaitu memberikan informasi yang dapat dipahami 

pelanggan serta selalu mendengarkan saran dan keluhan pelanggan. 

7. Credibility, yaitu jujur dan dapat dipercaya. Disini menyangkut nama 

dan reputasi perusahaan, karakteristik pribadi, kontak personal, dan 

interaksi dengan pelanggan. 
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8. Security, yaitu aman (secara fisik, finansial dan kerahasiaan) dari 

bahaya, resiko atau keragu-raguan. 

9. Understanding/knowing the customer, yaitu upaya untuk memahami 

kebutuhan pelanggan. 

10. Tangible, yaitu segala bukti fisik seperti pegawai, fasilitas, peralatan, 

tampilan fisik dari pelayanan misalnya kartu kredit plastik. 

2.2 Pengendalian Kualitas 

W.Edwards Deming’s mengembangkan konsep siklus dan berkolaborasi 

dengan Walter Shewhart yang dinamakan Deming Wheel atau plan-do-check-act 

(PDCA) cycle.The Deming Wheel dalam Russel dan Taylor (2009:59), melalui 4 

tahapan proses hal ini untuk meningkatkan kualitas yang terus-menerus dan 

mempertahankan kualitas yang baik. 

 

 
Gambar 2. 1Shewhart’s PDCA Cycle 

Sumber : Heizer dan Render, 2008:199 
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Shewhart’s PDCA Cycle mempunyai 4 tahapan sebagai berikut: 

1. Plan 

Identifikasi masalah untuk dipecahkan, memperoleh data, melakukan 

analisis dat, dan mengembangkan rekomendasi. 

2. Do 

Penerapan solusi berbasiskan percobaan. 

3. Check 

Pengamatan setelah penerapan untuk memastikan apakah hasil yang 

diperoleh sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. 

4. Act 

Melibatkan kegiatan perubahan permanen jika hasilnya efektif bagi 

peningkatan atau kembali pada kondisi sebelumnya jika penerapannya 

bermasalah. 

Manajemen mutu dilakukan melalui proses yang membutuhkan keahlian serta 

instrumen pendukung yang meliputi pengumpulan dan pengukuran data, analisis 

akar masalah kerja, kerjasama kelompok, pencurahan ide, peningkatan proses 

secara berkelanjutan, serta pemecahan konflik dan pembangunan kekuatan dalam 

berorganisasi. Oleh karena itu, manajemen mutu melibatkan setiap orang yang ada 

di dalam organisasi dalam upaya mencapai tujuan dan target jangka panjang 

sehingga setiap aspek perusahaan dan aspek kepuasan customer dapat terpenuhi. 

Hal ini sebagai alat untuk program menciptakan dan menopang suatu budaya 

perusahaan yang sepakat melakukan peningkatan secara terus – menerus 

(continuous improvement). 
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Menurut W.Edwards Deming’s dalam Russel dan Taylor (2009:58) membagi 

ke dalam empat belas poin untuk meningkatkan kinerja secara terus-menerus.  

Adapun 14 poin W.Edwards Deming sebagai berikut: 

1. Menciptakan komitmen terhadap tujuan peningkatan produk jangka 

panjang perusahaaan. 

2. Mengadopsi filosofi baru untuk meninggalkan kualitas yang tidak baik 

menjadi level kualitas yang kompeten. 

3. Menghentikan ketergantungan pada inspeksi masal sebaliknya 

menggunakan statistic quality control untuk meningkatkan produksi 

dan desain proses. 

4. Menentukan supplier atau vendors dengan menggunakan dasar 

kualitas mutu bukan dengan harga. 

5. Meningkatkan kualitas mutu produksi secara terus-menerus untuk 

meningkatkan produktivitas. 

6. Memberikan metode pelatihan atau training bagi karyawan. 

7. Meningkatkan tanggungjawab kepemimpinan supervisor untuk 

membantu karyawan meningkatkan kinerja yang lebih baik. 

8. Mendorong karyawan melibatkan untuk mengurangi ketakutan untuk 

meminta pertanyaan atau mengidentifikasi masalah kualitas. 

9. Menghapuskan penghalang antar departemen-departemen, dan 

promosi dan harus bekerja sama dalam melakukan pekerjaaan. 
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10. Menghilangkan slogan dan tujuan numerik mendesak karyawan untuk 

kinerja tinggi tanpa terlebih dahulu menunjukkan mereka bagaimana 

melakukannya. 

11. Menghilangkan standar tujuan berdasarkan angka bahwa karyawan 

berusaha untuk memenuhi biaya apapun tanpa memperhatikan 

kualitas. 

12. Meningkatkan kebanggaan pekerja, harga diri dengan pengawasan dan 

proses produksi sehingga karyawan dapat melakukan dengan 

kemampuan mereka. 

13. Membangun program untuk pendidikan dan pengembangan diri untuk 

meningkatkan metode kualitas melalui organisasi, dari level top 

manajemen sampai low manajemen, dan dilakukan secara terus-

menerus terjadi. 

14. Melakukan tugas dan tanggung jawab dari level atas manajemen ke 

low manajemen untuk implementasi ke 13 point diatas. 

2.3 Total Quality Management 

Menurut Forgarty dalam Eddy Herjanto (2008), total quality management 

menekankan adanya komitmen manajemen untuk mencapai yang terbaik dalam 

seluruh aspek produk yang penting bagi konsumen, yang mencakup seluruh 

fungsi organisasi. 
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Menurut Armand V. Feigenbaum (2008), Total Quality 

Managementmenekankan adanya komitmen manajemen untuk mencapai yang 

terbaik dalam seluruh aspek produk yang penting bagi konsumen, yang mencakup 

seluruh fungsi organisasi. Dan menekankan bahwa suatu sistem mutu diciptakan 

untuk menyediakan prosedur teknis dan manajerial untuk menjamin kepuasan 

pelanggan dan biaya mutu yang ekonomis. Adapun prinsip dari Total Quality 

Management, yaitu: 

1. Quality harus ada perbaikan berkelanjutan 

Tindakan – tindakan yang diambil guna meningkatkan nilai produk 

untuk pelanggan melalui peningkatan efektivitas dan efesiensi dari 

proses dan aktivitas melalui struktur organisasi. Dengan adanya 

perbaikan secara terus – menerus (continuous improvement) hal ini 

dapat membawa perusahaan untuk keberhasilan. 

2. Melakukan benchmarking secara kompetitif 

Cara ini melibatkan pencarian organisasi lain yang melakukan sesuatu 

dengan cara terbaik dan mempelajari bagaimana mereka 

melakukannya untuk belajar memperbaiki manajemen operasi. 

3. Pemberdayaan karyawan 

Pemberian tanggung jawab pada pekerja atas perbaikan dan otoritas 

untuk melakukan perubahan, dan untuk mencapainya diberikan 

motivasi yang kuat kepada karyawan.  
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4. Pendekatan tim 

Penggunaan tim untuk memecahkan masalah dan mencapai 

kesepakatan akan memberikan sinergi pada tim, membuat karyawan 

terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, dan meningkatkan 

kerja sama serta nilai – nilai bersama antar karyawan. 

5. Keputusan berdasarkan fakta alih – alih yang berdasarkan opini 

Manajemen mengumpulkan dan menganalisis data sebagai dasar untuk 

pengambilan keputusan. 

6. Pengetahuan atas alat –alat 

Karyawan dan manajer dilatih dalam penggunaan alat – alat mutu. 

7. Mutu supplier 

Pemasok harus diikutkan dalam jaminan mutu dan usaha perbaikan 

sehingga proses mereka mampu untuk membawa bahan baku dan 

aksesoris bermutu secara tepat waktu. 

8. Juara 

Pekerjaan TQM adalah untuk mempromosikan nilai dan pentingnya 

prinsip – prinsip TQM di seluruh perusahaan. 

9. Mutu pada sumbernya 

Merujuk pada filosofi untuk membuat setiap pekerja bertanggung 

jawab terhadap kualitas pekerjaannya. Karyawan diharapkan dapat 

menyediakan barang atau jasa sesuai dengan standar yang sudah 

dimiliki perusahaan. Maka dari itu pekerja menjadi pengawas kualitas  
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bagi pekerjaannya sendiri. Sehingga jika terjadi kesalahan dapat 

diketahui sebelum sampai ke tangan customer dan segera diperbaiki. 

10. Supplier 

Merupakan rekan dalam proses dan didorong adanya hubungan jangka 

panjang. Ini memberikan supplier menjadi sarana yang paling penting 

dalam menyediakan barang atau jasa. 

Perusahaan telah mengalami keberhasilan yang bervariasi dalam menerapkan 

TQM. Namun, masih ada perusahaan yang berjuang dalam meningkatkan total 

quality management. Kendala – kendala dalam penerapan TQM dalam Eddy 

Herjanto (2008:29), sebagai berikut: 

1. Kurangnya definisi mutu yang luas dalam perusahaaan. Usaha – usaha 

yang dilakukan tidak terkoordinasi, orang – orang yang bekerja dengan 

tujuan yang saling silang, menangani isu –isu yang berbeda, dan 

menggunakan ukuran keberhasilan yang berbeda.  

2. Kurangnya rencana perubahan yang strategis. Tanpa adanya rencana 

maka dari itu keberhasilan berkurang dan kebutuhan untuk menangani 

implikasi perubahan strategis diabaikan. 

3. Kurangnya fokus kepada customer. Dengan tidak memperhatikan apa 

yang diharapkan customer, customer akan kecewa dan tidak akan 

membeli barang perusahaan lagi sehingga reputasi perusahaan menjadi 

buruk. 

4. Kurangnya pemberdayaan karyawan. Dengan tidak memperdaya 

karyawan, kesan tidak mempercayai karyawan dalam memecahkan  
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masalah, menambah birokrasi secara berlebihan, dan menunda 

pemecahan masalah. 

5. Komunikasi organisasional yang buruk. Sebuah perusahaan dengan 

berbagai tim seperti tim marketing, produksi dan tim - tim lainnya. Tidak 

mengetahui visi dan misi perusahaan sehingga tidak mencapai target atau 

tujuan dari perusahaan. 

6. Memandang kualitas bukan untuk jangka panjang melainkan untuk 

jangka pendek saja. Sehingga proses perbaikan kualitas tidak terjadi. 

7. Penekanan hasil untuk jangka pendek. Perusahaan memikirkan visi dan 

misi ke depannya sehingga terpacu atas dasar hasil yang dicapai sekarang. 

8. Masalah internal yang terlalu banyak.  

9. Kurangnya motivasi yang kuat. 

10. Kurangnya waktu untuk menyalurkan inisiatif – inisiatif mutu. 

11. Kurangnya kepemimpinan. 

2.4 Total Management Quality Tools 

Terdapat sejumlah alat yang digunakan organisasi untuk pemecahan masalah 

dan perbaikan proses. Alat–alat ini membantu dalam pengumpulan dan intepretasi 

data serta memberikan basis pengambilan keputusan. Terdapat 7 Quality 

Toolsdalam Russel & Taylor (2009, p. 60), yaitu: 

1. Check Sheet 

Sebuah alat untuk mengorganisasi dan mengumpulkan data perhitungan 

masalah. 
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2. Scatter Diagram 

Sebuah grafik yang memperlihatkan relasi antara dua variabel diproses, 

mengidentifikasi pola yang menyebabkan masalah kualitas. 

3. Cause-and-Effect Diagram 

Sebuah diagram yang biasanya disebut fishbone, digunakan untuk 

mengorganisasi pencarian masalah dibagi ke dalam kategori. 

4. Pareto Analysis 

Sebuah diagram untuk mengukur persentase hasil cacat produksi dari 

penyebab yang berbeda untuk mengidentifikasi masalah terbesar 

kesalahan produk. 

5. Process Flowchart 

Sebuah diagram langkah-langkah dalam proses pekerjaan, membantu 

memfokuskan dimana masalah terjadi. 

6. Histogram 

Sebuah bagan yang memperlihatkan frekuensi dari data terkait masalah 

kualitas. 

7. Statistical Process Control Chart 

Merupakan proses yang digunakan untuk mengontrol standarisasi dengan 

mengambil pengukuran dan tindakan untuk produk atau jasa yang 

diproduksi menjadi lebih baik.Sebuah bagan untuk memonitor produk 

atau jasa dan menghitung upper dan lower limits, jika proses berada 

diantara limits over time, maka control dan masalah tidak ada. 
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Gambar 2. 2 Seven Tools of TQM 

Sumber: Heizer dan Render (2008: 204) 
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2.5 Statistical Process Control 

Menurut Jay Heizer dan Barry Render (2011:257), statistical process control 

merupakan proses yang digunakan untuk mengontrol standarisasi, membuat 

pengukuran, mengambil tindakan untuk produk atau jasa menjadi produk yang 

lebih baik.Variasi-variasi dari penyebab yang muncul dalam diagram kontrol 

dapat dibedakan menjadi dua sumber : 

1. Natural Variations 

Variasi penyebab umum adalah variabilitas yang mempengaruhi setiap 

proses produksi untuk beberapa derajat dan yang diharapkan, juga 

dikenal sebagai penyebab umum. Variasi ini memiliki banyak sumber 

variasi yang terjadi dalam proses, bahkan salah satu kendali statistik.  

Diagram kontrol ini ditandai dengan titik-titik pengamatan yang berada 

dalam batas kendali yang telah ditetapkan yang menyebabkan proses 

relatif stabil. 

2. Assignable Variations 

Variasi penyebab khusus adalah variasi dalam proses produksi yang 

dapat ditelusuri ke penyebab tertentu. Faktor-faktor seperti memakai 

mesin, manusia, peralatan, material, lingkungan, metode kerja, bahan 

baku yang berpotensi menjadi sumber assignable variations. Pada 

diagram kontrol variasi penyebab khusus ditandai dengan titik-titik 

pengamatan yang melewati atau keluar dari batas kendali yang telah 

ditetapkan dan menyebabkan proses menjadi tidak stabil.  
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Diagram kontrol menurut Heizer dan Rander (2011:235), yaitu diagram 

kontrol menampilkan data dalam bentuk grafis dari waktu ke waktu yang 

menunjukkan batas atas dan bawah untuk proses yang ingin dikontrol. Diagram 

kontrol digunakan untuk membedakan atau memisahkan hasil dari suatu proses 

yang berada dalam kendali dan yang tidak. Adapun batas-batas kendali: 

a. Upper control limit atau batas kendali atas (UCL): garis batas untuk suatu 

penyimpangan yang masih diijinkan.  

b. Central line / garis pusat atau tengah (CL): garis yang melambangkan 

tidak ada penyimpangan dari karakteristik sampel.  

c. Lower control limit atau batas kendali bawah (LCL): garis batas untuk 

suatu penyimpangan dari karakteristik sampel. 

Secara garis besar diagram kontrol dibedakan menurut data dari karakteristik 

suatu produk yaitu data yang bersifat variabel dan data yang bersifat atribut 

(Heizer dan Barry Render, 2011:232) : 

1. Diagram kontrol variabel digunakan untuk mengendalikan kualitas produk 

selama proses produksi yang bersifat variabel dan dapat diukur pada skala 

yang kontinu, seperti: berat, ketebalan, panjang volume, diameter. Jenis 

diagram control variabel antara lain: 
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a. X-chart : Diagram kontrol yang digunakan untuk memantau 

kecenderungan perubahan yang terjadi pada sentral sebuah 

proses produksi. 

Rata-rata sampel 

     

Standar deviasi sampel 

    
 

  
 

Standar Deviasi 

    
∑    

          

   
 

Control Limit (CL) =   

Upper Control Limit =       

Lower Control Limit =       

 Informasi:  

   nilai rata-rata dari sampel 

   nomor dari standar deviasi normal  

   = standar deviasi dari sampel =   /    

   populasi (proses) dari standar deviasi 

   sampel 

b. R-chart : Diagram kontrol yang digunakan untuk mengetahui 

besarnya rentang antara nilai pengukuran yang terbesar dengan 
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nilai pengukuran terkecil di dalam sampel dan juga memantau 

penyebaran pada proses.  

 

Rata-rata jarak sampel 

R = 
∑     

   

 
 

CL = R 

UCL =       

LCL =       

Informasi: 

R = kisaran rata-rata dari sampel 

R  = jarak sampel 

A₂ = nilai yang ditemukan 

   rata-rata dari sampel 

Range R-Chart 

CL = R 

UCLʀ  = D4R 

LCLʀ   D3R 

Informasi: 

UCLʀ  = upper control chart limit dari jarak 

LCLʀ  lower control chart limit dari jarak 

D4 dan D3 = Hasil dari perhitungan control chart limit 

2. Diagram kontrol untuk atribut digunakan untuk mengendalikan kualitas 

produk selama proses produksi yang tidak dapat diukur tetapi dapat 

dihitung, contoh: jumlah cacat dalam sampel dan jumlah panggilan per 
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hari. Kualitas produk dapat dibedakan dalam karakteristik baik atau buruk, 

berhasil atau gagal, ya atau tidak. Jenis diagram kontrol atribut antara lain: 

 

a. P-chart : Diagram kontrol yang digunakan untuk memantau 

proporsi barang yang cacat yang ditemukan dalam pemeriksaan 

terhadap total barang yang diperiksa dan barang cacat tidak 

dapat diperbaiki lagi. Menurut Evans dan Collier (2007:704) 

rumus untuk menghitung Central Line (CL), Upper Control 

Limit (UCL), dan Lower Control Limit (UCL). 

 

CL = p =
                             

                               
 

UCL = p + z √
       

 
 

LCL = p – z √
       

 
 

b. C-chart: Diagram kontrol yang digunakan untuk memantau 

jumlah cacat yang terdapat dalam setiap unit produk dan barang 

cacat dapat diperbaiki lagi. Pekerjaan statistik sering 

melibatkan sekelompok item (biasanya besar) yang memiliki 

satu atau lebih karakteristik yang menarik. Jumlah item dalam 

populasi dilambangkan N dan disebut ukuran populasi. 

CL = c = 
                          

                         
 

UCL =        

LCL =        
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2.6 Penelitian Terdahulu 

Saat ini ada beberapa penelitian tentang quality control, antara lain penelitian 

yang peneliyi jadikan referensi data penelitian ini terdapat pada table sebagai 

berikut: 

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 

No. Jenis Nama Judul Metodologi Hasil 

1. Statistical 

Process 

Control, 

International 

Journal of 

Quality & 

Realibility 

Management 

Vol. 33 Iss 1 

pp. 2-24 

Soroush 

Avakh 

Darestani 

dan Mina 

Nasiri 

Statistical 

Process 

ControlFuzzy 

X-S Control 

Chart and 

Process 

Capability 

Indicesin 

Normal Data 

Environment 

Fuzzy X and 

Control 

Chart 

Hasil 

menggunakan 

Fuzzy X dan 

Control 

Chartlebih 

fleksibel dan 

terkontrol. 

2. International 

Journal for 

Quality 

Reserch 

Vol. 4, No.2, 

2010 

B.P. 

Mahesh 

M.S. 

Prabhusw

ay 

Process 

Variability 

Reduction 

Through 

Statistical 

Process 

Control For 

Quality 

Improvement 

Statistical 

Process 

Control, 

Process 

Capability 

Indices, Six 

Sigma, 

Variable 

Control 

Chart, 

Attribute 

Control 

Chart, 

Cause and 

Effect 

Diagram 

Dengan 

menggunakan 

metode ini 

dapat 

mengetahui 

faktor 

keputusan 

terpenting 

dalam 

memilih 

produk atau 

jasa. Dapat 

mengetahui 

dan 

meningkatkan 

kualitas 

sebagai faktor 

terpenting 

untuk bisnis 
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sukses, 

berkembang 

dan untung. 

 

3. Journal 

Manufacturi

ng 

Technology 

Management 

Vol. 23 No.2, 

2012 

Osman 

Taylan 

and 

Ibrahim 

A. 

Darrab  

Fuzzy Control 

Charts for 

Process 

Quality 

Improvement 

and Product 

Assessment in 

Tip Shear 

Carpet 

Industry 

Langkah-

langkah 

Fuzzy 

Control 

Chart 

Mengetahui 

cara untuk 

meningkatkan  

quality 

control 

4. International 

Journal for 

Quality 

Research 7 

(1) 107-126 

ISSN 1800-

6450 

Yonatan 

Mengesh

a 

Awaj 

Ajit Pal 

Singh 

Wassihun 

Yimer 

Amedie 

Quality 

Improvement 

Using 

Statistical 

Process 

Control Tools 

in Glass 

Bottles 

Manufacturin

g Company 

SPC Tolls  Mengetahui 

cara 

meningkatkan 

Quality 

Control 

dengan 

menggunakan 

SPC 

5. A 

Framework 

for 

Implementati

on of 

Statistical 

Process 

Control, 

International 

Journal Of 

Quality 

Science 

Vol. 2 ISS ₂ 

Kerry D. 

Melton,  

John R. 

English  

Dan G. 

Don 

Taylor 

A Statistical 

Process 

Control 

Approach to 

Process 

Diagnosis in 

Discrete 

Manufacturin

g 

Environments 

SPC 

Approach tp 

Process 

Diagnosis 

Mengetahui 

SPC 

Traditional 

System dan 

Modern 

System 

Sumber: Diolah oleh Penulis 

2.7 Kerangka Pemikiran 

Tahap-tahap yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian pada Soho 

UPVC Windows and Doors yaitu sebagai berikut: 

 

Pengaruh Quality Control..., Dhisa Arhani, FB UMN, 2017



 
 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah oleh Penulis 

Langkah-langkah membuat kerangka penelitian terdiri dari membuat studi, 

perumusan masalah, mengumpulkan data dari objek, membuat pengolahan dari 

data yang ada, melakukan perhitungan dengan alat, membuat check sheet, quality 

control, melakukan perhitungan dengan metode Statistical Process Control, 

mengidentifikasi dengan fishbone danmenganalisa dengan metode serta 

Membuat studi pendahuluan 

Membuat perumusan masalah 

Mengumpulkan data dari objek penelitian 

Membuat pengolahan dari data yang ada 

Melakukan perhitungan dengan alat pengendalian 

kualitas 

Melakukan saran perbaikan 

Menganalisa metode terbaik 

 Membuat check sheet proses produksi harian 

 Membuat form quality control proyek 

 Mengidentifikasi dengan fishbone 

 Melakukan perhitungan dengan metode SPC 

 

 

Tabel 2. 2 Kerangka Penelitian 
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melakukan saran perbaikan. Membuat studi yaitu melakukan langkah yang akan 

dilakukan penulis antara lain mencari tahu objek penelitian, metode yang 

digunakan, dan sebagainya yang bersangkutan dengan penelitian. Membuat 

perumusan yaitu hal-hal yang akan dilakukan saat penelitian. Setelah itu peneliti 

akan mengumnpulkan data-data yang akan diteliti untuk penelitian, antara lain 

data proses produksi dan data quality control. Menentukan alat yang digunakan 

untuk penelitian dengan Seven Tools. Pada penelitian ini penulis menggunakan 

check sheet untuk data proses produksi harian, pengecekan dengan membuat form 

quality control, menghitung cacat pada saat proses produksi dengan menggunakan 

Statistical Process Control. Setelah menghitung cacat pada proses produksi, lalu 

penulis menganalisa faktor-faktor penyebab cacat pada saat proses produksi 

menggunakan fishbone dan melakukan saran perbaikan untuk meningkatkan 

kualitas mutu di perusahaan Soho UPVC Windows and Doors. Pada kerangka 

pemikiran ini penulis mengacu pada jurnal utama yang berjudul Statistical 

Process Control Fuzzy X-S Control Chart and Process Capability Indices in 

Normal Data Environment.
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