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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian Lestari (2005) mempunyai tujuan penelitian ini yaitu 

untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan kualitas untuk memperkecil 

tingkat kerusakan produk perusahaan genteng “Lestari Jaya” Pakis Malang. 

Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa pengawasan kualitas 

yang dilakukan oleh Perusahaan Genteng Super Wendit Lestari Jaya Malang 

pada bulan Juli belum baik karena ada sampel yang berada di atas batas 

pengawasan yaitu tanggal 18, 19 dan 20 Juli. Hal tersebut dapat membuktikan 

bahwa belum maksimalnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh 

perusahaan dalam pelaksanaan proses produksi tersebut. Berdasarkan hasil 

perhitungan dapat membuktikan bahwa pengawasan kualitas yang dilakukan 

oleh Perusahaan Genteng Super Wendit Lestari Jaya Malang untuk produk 

genteng karang pilang pada bulan Juli belum baik karena masih ada sampel 

yang berada di atas batas pengawasan yaitu pada tanggal 4 juli. Dari hasil 

analisis dapat disimpulkan bahwa pengawasan kualitas yang dilakukan oleh 

Perusahaan Genteng Super Wendit Lestari Jaya Malang untuk produk genteng 

plentong sudah baik karena masih di dalam pengawasan UCL dan LCL. 

Hasil penelitian Argianto (2005) dengan tjuan penelitian ini yaitu 

untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab penyimpangan kualitas 

produk pada produk minuman sari apel. Pada penelitian ini tidak terdapat 
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hipotesis karena hanya mencari penyebab terjadinya penyimpangan kualitas 

dan hanya menghitung berapa jumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan. 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

diagram sebab akibat dan analisa biaya produksi. Dalam pengendalian kualitas 

yang dilakukan perusahaan belum optimal dikarenakan produktivitas yang 

rendah dari mesin dan tenaga kerja serta inefisiensi yang disebabkan oleh 

biaya dan bahan baku. Masalah-masalah yang sering muncul pada masing-

masing tahap juga menunjukkan pengendalian kualitas yang dilakukan 

perusahaan belum optimal dalam menangani kerusakan produk.  

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu 

lokasi penelitian dan tahun penelitian sedangkan persamaannya yaitu 

melakukan analisis atas kualitas produk dengan menggunakan analisis 

pengawasan UCL dan LCL. 

 

B. Landasan Teori 

1. Keputusan Operasional 

Manajemen Operasi merupakan serangkaian aktivitas yang 

menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input 

menjadi output. Menurut Heizer dan Barry (2005: 104), Manajemen Operasi 

memiliki sepuluh keputusan Operasional yaitu mutu, desain barang dan jasa, 

desain proses dan kapasitas, seleksi lokasi, desain tata letak, manusia dan 

sistem kerja, manajemen dan rantai pasokan, persediaan, penjadwalan dan 

pemeliharaan. 
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a. Mutu 

Mutu merupakan totalitas bentuk dan karakteristik barang dan jasa yang 

menunjukkan kemampuan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan yang 

tampak jelas maupun yang tersembunyi. Harapan dan mutu pelanggan 

harus dapat ditentukan, kebijakan dan prosedur harus dapat dibangun 

untuk mengidentifikasikan serta mencapai mutu yang ditetapkan (Heizer 

dan Barry, 2005: 32) 

b.  Desain Barang dan Jasa 

Strategi produk yang efektif menghubungkan keputusan yang berkaitan 

dengan produknya dengan investasi, pangsa pasar, siklus hidup produk, 

dan dikaitkan dengan seberapa luas lini produk yang ada. Merancang 

barang dan jasa mendefinisikan sebagian besar proses transformasi, 

keputusan mutu, biaya dan sumber daya manusia sangat berinteraksi 

dengan desain. Desain seringkali menetapkan batas bawah biaya dan 

batas atas mutu (Heizer dan Barry, 2005: 32). 

c.  Desain Proses dan Kapasitas 

Desain proses bertujuan mencari jalan untuk memproduksi barang dan 

jasa yang memenuhi keinginan konsumen dan spesifikasi produk yang 

berada dalam jangkauan keterbatasan biaya atau menghambat material 

lainnya. Pilihan proses sudah tersedia untuk produk dan jasa, keputusan 

proses mengikat manajemen pada teknologi, mutu, pemanfaatan sumber 

daya manusia dan pemeliharaan yang spesifik. Komitmen biaya dan 

modal akan menentukan struktur biaya dasar perusahaan (Heizer dan 

Barry, 2005: 32-33). 
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d. Seleksi Lokasi 

Lokasi merupakan tempat perusahaan melakukan kegiatan produksi dan 

operasi. Keputusan lokasi baik bagi perusahaan jasa maupun manufaktur 

sangat berpengaruh dalam menentukan keberhasilan perusahaan. 

Kesalahan yang dibuat akan menghambat efisiensi perusahaan (Heizer 

dan Barry, 2005: 32). 

e.  Desain Tata Letak 

Kebutuhan kapasitas, tingkat personel, keputusan pembelian dan 

kebutuhan persediaan mempengaruhi tata letak. Selain itu, proses dan 

bahan baku harus ditempatkan dengan memperhatikan kaitan antara satu 

dengan yang lain (Heizer dan Barry, 2005: 32). 

f.  Manusia dan Sistem Kerja 

Manusia adalah bagian integral dan mahal dari sistem total. Oleh karena 

itu, kehidupan mutu kerja yang disediakan, bakat, dan keahlian yang 

dibutuhkan, dan biayanya harus ditentukan. Pada sistem kerja manusia 

dimanfaatkan secara efisien dalam lingkup kendala Operasional yang ada 

dan memiliki mutu kehidupan kerja yang baik dalam suasana yang saling 

terkait dan saling percaya (Heizer dan Barry, 2005: 32). 

g. Manajemen dan rantai pasokan 

Rantai pasokan berkaitan dengan siklus lengkap bahan baku dari 

pemasok ke produksi, gudang, distributor dan konsumen. Keputusan ini 

menentukan apa yang dibuat dan apa yang perlu dibeli. Pertimbangan 

juga diperlukan untuk mutu, pengiriman dan inovasi dengan harga yang 

memuaskan. Suasana saling menghormati antara pembeli dan pemasok 

dibutuhkan untuk pembelian yang efektif (Heizer dan Barry, 2005: 32). 
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h. Persediaan  

Persediaan merupakan keputusan penting dalam menambah fleksibilitas 

dari operasi suatu perusahaan. Keputusan persediaan bisa dioptimalkan 

hanya bila keputusan pelanggan pemasok, jadwal produksi dan 

perencanaan sumber daya manusia dipertimbangkan (Heizer dan Barry, 

2005: 32). 

i. Penjadwalan  

Jadwal produksi yang layak harus dikembangkan, permintaan terhadap 

sumber daya manusia dan fasilitas harus ditentukan dan dikendalikan 

(Heizer dan Barry, 2005: 33). 

j.  Pemeliharaan 

Keputusan harus dibuat berkaitan dengan tingkat pemeliharaan yang 

diinginkan. Rencana untuk implementasi dan pengawasan sistem 

pemeliharaan adalah perlu (Heizer dan Barry, 2005: 33). 

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

sepuluh bidang keputusan ini membutuhkan perhatian, karena merupakan 

kunci keberhasilan bagi operasi produksi. Kesepuluh bidang keputusan 

tersebut harus berfungsi dengan baik dan saling terintegrasi dengan bidang 

yang lain dan pada akhirnya dapat digunakan sebagai dasar dalam 

penentuan kebijakan perusahaan terkait dengan aktivitas operasional 

perusahaan. Pelaksanaan aktivitas operasional dengan mendasarkan pada 

bidang-bidang tersebut maka jaminan aktivitas perusahaan dapat 

mendukung proses pencapaian tujuan perusahaan. 
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2. Pengertian Kualitas 

Kualitas merupakan keunggulan yang dimiliki oleh suatu produk 

dalam upaya untuk memberikan jaminan kepuasan kepada konsumen. 

Kualitas suatu produk merupakan nilai lebih yang terdapat pada produk 

yang ditawarkan sehingga memberikan keunggulan dari produk pesaingnya. 

Menurut Assauri (2001:205) “Kualitas diartikan sebagai faktor 

yang terdapat dalam suatu barang atau hal yang menyebabkan barang atau 

hasil tersebut sesuai dengan tujuan untuk apa barang atau hasil itu 

dimaksudkan dan dibutuhkan”.  

Sedangkan menurut Ahyari (2001:333) “Kualitas diartikan 

sejumlah dari artribut atau sifat-sifat sebagaimana dideskripsikan dalam 

produk yang bersangkutan”. Konsumen sebagai pengguna produk adalah 

sebagai penentu atau yang membuat keputusan akhir terhadap mutu produk 

meskipun produsen memutuskan ketepatan tujuan untuk apa hasil atau 

produk tersebut dimaksudkan. 

Adapun menurut Tjiptono dan Diana (2000:2) “Kualitas adalah 

merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, 

manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan” 

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

kualitas merupakan usaha yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka 

untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Kualitas mencakup 

produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan. Pada sisi yang lain kualitas 

juga merupakan kondisi yang selalu berubah (misalnya apa yang dianggap 

merupakan kualitas saat ini mungkin dianggap kurang berkualitas pada 

masa yang akan datang). 
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2. Pengendalian Kualitas 

Pengendalian kualitas tidak saja melaksanakan pengendalian 

sebelum terjadi kesalahan tetapi juga melaksanakan tindakan-tindakan 

perbaikan secara efektif untuk tidak mengulangi atau menjaga kesalahan 

yang telah terjadi, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Menurut 

Ahyari (2001:239) mengemukakan bahwa: “Pengendalian kualitas 

merupakan suatu aktivitas (manajemen perusahaan) untuk menjaga dan 

mengarahkan agar kualitas produk (dan jasa) perusahaan dapat 

dipertahankan sebagaimana yang telah direncanakan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengendalian kualitas 

adalah usaha-usaha yang dilakukan perusahaan dengan harapan produk 

yang ditawarkan kepada konsumen mampu memberikan kepuasan dan 

perusahaan dapat melakukan efisiensi dalam melakukan aktivitasnya. 

3. Ruang Lingkup Pengendalian Kualitas 

Pengendalian kualitas merupakan sesuatu hal yang amat penting 

dalam perkembangan kualitas dan pengaruhnya sangat besar terhadap 

pencapaian keberhasilan pendapatan sutau perusahaan. Menurut Ahyari 

(2001) secara garis besar pengendalian kualitas dapat dicapai melalui 

pendekatan-pendekatan: 

1. Pendekatan bahan baku 

Di dalam perusahaan pengaruh kualitas bahan baku ini demikian besar, 

sehingga hampir seluruh kualitas produk akhir ditentukan oleh kualitas 

bahan baku ini dengan lebih teliti dan teratur untuk menjaga untuk 

menjaga kualitas produk akhir. Bila kualitas bahan baku yang 

dipergunakan tersebut baik, maka diperoleh kualitas produk akhir yang 

baik pula. 
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2. Pendekatan proses produksi. 

Pengendalian terkait secara langsung dengan proses produksi yang 

dilakukan pada suatu proses operasional. Melalui pengendalian atau 

pengawasan atas aktivitas produksi yang dilakukan secara langsung dapat 

memberikan jaminan atas kualitas produk yang dihasilkan. 

3. Pendekatan produk akhir perusahaan. 

Dalam kegiatan tersebut akan dapat dipisahkan atau dapat diketahui 

apakah produk perusahaan yang bersangkutan itu telah dapat memenuhi 

syarat kualitas yang telah ditetentukan ataukah masih memerlukan 

beberapa perbaikan atau justru merupakan produk gagal. 

4. Tujuan Pengendalian Kualitas 

Pengendalian kualitas perlu diadakan untuk mengetahui atau 

mengecek apakah barang yang telah diproduksi telah sesuai dengan kualitas 

yang telah sesuai dengan kualitas yang telah distandarkan atau belum. 

Menurut Assauri (2001:210) tujuan pengendalian kualitas yaitu meliputi: 

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

ditetapkan. 

2. Mengusahakan agar biaya inspeksi dapat menjadi sekecil mungkin. 

3. Mengusahakan agar biaya desain dari produk dan proses dengan 

menggunakan mutu produksi tertentu dapat menjadi sekecil mungkin. 

4. Mengusahakan agar biaya produksi dapat menjadi serendah mungkin. 
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Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

pengendalian atas mutu atau kualitas sangat penting untuk dilakukan agar 

menghasilkan produk yang sesuai dengan standar mutu yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan, dengan biaya seminimal mungkin akan 

meningkatkan pangsa pasar dan diminati oleh banyak konsumen. 

6. Fungsi Pengendalian Kualitas 

Pada umumnya fungsi pengendalian kualitas tidak akan lepas dari 

perencanaan yang merupakan pedoman untuk melakukan kegiatan produksi 

perusahaan. Dalam rencana tersebut tidak hanya sekedar membuat rencana 

melainkan juga sebagai petunjuk serta sebagai pembanding dengan hasil 

yang akan diproduksi dan juga rencana tersebut sebagai control terhadap 

pelaksanaan perencanaan produksi, sehingga timbul hubungan timbal balik 

diantara keduanya. 

Untuk menjaga hubungan tersebut tetap lancar masih dibutuhkan 

suatu variabel lain yang sangat penting artinya yaitu pengendalian. Tanpa 

adanya pengawasan suatu perencanaan tidak akan dapat dilaksanakan 

sebagaimana mestinya. Atau dapat dikatakan bahwa aktivitas pengawasan 

akan sangat membantu pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sudah 

direncanakan sehingga cerminan efisiensi dari manajemen akan terwujud. 

Menurut Yamit (2002; 338) dalam hal ini pada dasarnya tinggi 

rendahnya kualitas barang dapat diukur dari tiga sudut : 
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1. Kualitas desain (Design Quality). 

Kualitas desain barang berhubungan erat dengan sifat-sifat keunggulan 

pada saat barang mula-mula diimpikan, yang dipengaruhi oleh faktor-

faktor kualitas input atau bahan baku, kualitas teknologi yang digunakan, 

dan kualitas tenaga kerja dan manajer yang digunakan. 

2. Kualitas penampilan (Performance Quality). 

Kualitas performa dipengaruhi oleh dua faktor yaitu : 

(a) Keandalan produk (reliability of product) yang berhubungan dengan 

waktu penggunaan sebelum terjadi kerusakan. 

(b) Perawatan produk (maintenance quality) yang berhubungan dengan 

kemampuan mereparasi dan mengganti dengan cepat produk yang 

rusak. 

3. Kualitas yang memenuhi (Conformance Quality). 

Menggambarkan seberapa jauh dan lama konsumen dapat memanfaatkan 

produk itu. Dalam hal ini terdapat tiga faktor yang mempengaruhi 

conformance quality, yaitu :  

(a) Usia teknik produk (technical life product). 

(b) Pengaruh produk (impacts of product). 

(c) Ketepatan produk (accuracy of product). 

Menurut Mizuno (1994:75) “Pengendalian Mutu adalah sesuatu 

yang perlu pada setiap tahap cara, dari perencanaan produk sampai 

pembuangan akhir”. 
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Dengan adanya quality control diharapkan bisa menjaga dari segala 

penyimpangan-penyimpangan, agar sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan sebelumnya, sehingga jelas bahwa pengendalian kualitas 

memegang peranan yang sangat penting terhadap suksesnya kegiatan 

produksi perusahaan dan juga tujuan dari perusahaan. 

7. Pelaksanaan Pengendalian Kualitas 

Untuk pelaksanaan pengendalian kualitas yang perlu diperhatikan 

adalah bahan baku, proses produksinya, dan hasil akhir. Pengendalian 

kualitas dilakukan secara terus menerus terhadap bahan baku, proses 

produksi dan hasil akhir, tetapi sebelumnya standart kualitas terhadap 

produk yang dihasilkan harus ditetapkan terlebih dahulu sehingga 

perusahaan akan lebih mudah dalam menentukan produk mana yang 

dianggap rusak dan mana yang dianggap memenuhi standart. 

Pelaksanaan pengendalian tahap akhir adalah dengan tes yang 

menyeluruh guna mengetahui sampai dimana pekerjaan tersebut 

terselesaikan, apakah telah memenuhi standart. Ini dimaksudkan untuk 

mengetahui gambaran yang jelas tentang bahan baku dan proses produksi. 

Pelaksanaan pengendalian terhadap bahan baku dan proses produksi belum 

tentu akan menghasilkan produk yang baik, maka perlu dilakukan 

pengetesan terhadap produk akhir. 

Sebelum pelaksanaan kegiatan pengendalian kualitas dilakukan 

maka terlebih dahulu harus ditentukan atribut-atribut yang berbentuk serta 

menentukan tinggi rendahnya kualitas barang hasil produksi. Atribut 



19 

pembentuk kualitas suatu barang tertentu akan berbeda dengan atribut 

pembentuk kualitas barang yang lain. Penyimpangan terhadap standart 

dianggap wajar bila masih dalam batas pengendalian kualitas perusahaan. 

8. Kerangka Pikir Penelitian 

Kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dapat 

disajikan pada gambar 1. 

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Buffa dan Sarin (1996). 

 

Berdasarkan kerangka pikir penelitian maka dapat diketahui bahwa 

pengawasan mutu yang dilakukan oleh perusahaan dalam hal ini terkait 

dengan pengendalian kualitas produk yang dihasilkan dengan 

menggunakan metode P-chart. Metode tersebut digunakan untuk 
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terjadi. Melalui analisis pengawasan mutu tersebut dengan sendirinya dapat 

digunakan sebagai dasar penetapkan kebjakan proses produksi yang akan 

dilakukan. Melalui ketepatan atas pengendalian kualitas produk perusahaan 

maka pengawasan mutu produk yang dilakukan dapat digunakan untuk 

meminimalkan tingkat kerusakan produk yang dapat terjadi. 


