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PENJAMINAN MUTU DALAM PENGENDALIAN PROSES PRODUK
DENGAN METODE STATISTIKA

(STATSITICAL PROCESS CONTROL-SPC)

Dede Suryana

ABSTRAK

Penelitan ini bersifat penelitian pustaka dengan studi kasus pada perusahaan
produksi tahu dan tempe di daerah Lembang, untuk menguji penjaminan mutu melalui
pengendalian proses produksi dengan menggunakan metode statistika. Pengendalian
Proses dengan Metode Statistik merupakan alat statistika yang penting dalam
pengendalian mutu produk. Diagram pengendalian proses membantu membedakan
variasi yang alami dengan variasi yang ditimbulkan oleh gangguan pada proses.
Diagram X dan Diagram R digunakan untuk variable samping, sementara Kurva
Karakteristik Operasi (OC) membantu sampling penerimaan dan memberikan suatu
teknik untuk mengevaluasi mutu produksi.

.

1. PENDAHULUAN

Proses pengendalian secara statsitik ini merupakan teknik statistika yang yang

secara luas digunakan untuk memastikan bahwa proses yang sedang berjalan telah

memenuhi standar. Semua proses yang ada biasanya tidak luput dari terjadinya variasi-

variasi hasil. Walter Shewhart dari Bell Laboratories terjadinya variasi yang khusus dan

yang umum, yang kemudian berkembang sebagai pengetahuan mengenai variasi-variasi

itu sebagai sebab-sebab yang bersifat alami dan sebab-sebab yang bersifat khusus (oleh

operator). Alat yang digunakan oleh Walter dalam analisisnya berupa peta kendali

proses.

Peta kendali proses itu digunakan untuk mengukur kinerja proses. Suatu proses

dikatakan terkendali secara staistika, bila sumber variasi sat-satunya adalah sebab-sebab

yang alami. Proses tersebut harus digambarkan ke dalam peta kendali proses melalui

pendeteksian dan penghapusan sebab-sebab yang bersifat khusus. Penghapusan sebab-

sebab khusus memerlukan usaha, W. Edwards Deming mengamati bahwa, tingkat

pengendalian statsitik bukanlah tingkat alamiah proses manufaktur, tetapi suatu

pencapaian yang terjadi dengan penghapusan satu demi satu, dengan usaha yang tekun.

Setelah proses ini dilakukan barulah diprediksi kinerjanya dan dapat ditentukan

kemampuannya untuk memenuhi apa yang diharapkan. Tujuan Sistem Pengendalian

Proses adalah untuk memberikan informasi awal secara statsitik ditempat timbulnya
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sebab-sebab khusus (variasi yang ditimbulkan oleh gangguan pada proses) yang

mempengaruhi variasi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Mutu dan Sistem Manajemen Mutu Terpadu

Mutu merupakan isu yang dominan pada banyak perusahaan, baik perusahaan

barang maupun perusahaan jasa. Pengertian mutu yang diadopsi dari oleh American

Society for Quality Control, bahwa mutu adalah totalitas bentuk dan karakteristik

barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan-

kebutuhan yang tampak jelas maupun yang tersembunyi. Pendapat lain mengatakan

bahwa definisi mutu menyangkut berbagai kategori, dan berorientasi pada

pengguna/pemakai, dan perspektif lain dari mutu mencakup (1) kemampuan memenuhi

pengharapan konsumen, (2) wujud produk, (3) keandalan, dan (4) mutu yang diterima.

Peranan mutu sangat penting apalagi jika berhubungan dengan tatanan

internasonal, yang mendorong beberapa standar internasional seperti Jepang, Amerika

Serikat dan Masyarakat Eropa.

Standar Industri Jepang misalnya telah mengembangkan suatu spesifikasi bagi

manajemen mutu terpadu, yang dipublikasikan dalam Industrial Standard Z8101-1981.

Standar tersebut menyatakan, “Penerapan pengendalian kualitas secara efektif

mengharuskan kerjasama semua pihak dalam perusahaan, melibatkan manajemen

puncak, manajer, penyelia, dan pekerja diberbagai tingkatan kegiatan perusahaan.

Sementara itu masyarakat Eropa (ME) telah mengembangkan mutu yang disebut ISO

9000, 9001,9002, dan dengan pengembangan terus menerus saat ini sudah ada ISO

14000. Di Amerika Serikat telah lama memiliki spesifikasi militer untuk kontrak-

kontrak pertahanan nasiaonalnya yaitu Q90, Q91 sampai dengan Q94.

Sistem Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management) yang benar

haruslah didukung dengan pengidentifikasian dan pemenuhan kebutuhan konsumen,

artinya Manajemen Mutu Terpadu menangani konsumen. Untuk mendapatkan produk

bermutu diperlukan proses kegiatan manajemen mutu terpadu, dengan alur sebagai

berikut :
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Gambar. A.1. Alur Kegiatan Mencapai MMT

B. Variasi Alami (Variasi Umum)

Variasi yang alami mempengaruhi hampir setiap proses dan pasti selalu ada.

Variasi alami adalah sumber-sumber variasi dalam proses yang secara statsitik berada

dalam batas-batas kendali. Variasi alami merupakan system yang menimbulkan sebab-

sebab yang tetap, walaupun nilai-nilai setiap produk berbeda, namun sebagai suatu

kelompok individual produk akan membentukm pola yang bias disebut sebagai

distribusi. Bilamana kelompok tersebut terdistribusi normal, maka dapa ditentukan

karakteristik mereka dengan cukup melihat dua parameter deskripsi statsitik , yaitu : (1)

rata-rata/means µ dan (2) Deviasi standar σ.

C. Variasi Khusus (variasi yang dapat dihilangkan)

Variasi yang timbul akibat gangguan pada sebuah proses dapat dilacak

penyebabnya, misalnya factor-faktor seperti peralatan mesin, peralatan yang diseteing

salah, karyawan yang lelah atau tidak terlatih, atau sekelompk bahan baku yang baru,

Yang berkaitan dengan Organisasi
Kepemimpinan
Penyataan misi
Prosedur operasi yang efektif
Dukungan staf
Pelatihan

Hasil : Apa saja yang penting dan apa saja yang harus dicapai

Prinsip-prinsip mutu
Orientasi pada konsumen
Perbaikan yang terus menerus
Pemberdayaan karyawan
Tersedia cukup waktu
Perbandingan
Alat-alat MMT

Hasil : Bagaimana melakukan hal penting dan harus dicapai.

Karyawan yang melaksanakan
Pemberdayaan
Komitmen Organisasi

Hasil : Sikap karyawan yang dapat memungkinkan pencapaian hal2 yang
penting dan harus dicapai

Kepuasan Konsumen
Penentuan kebutuhan konsumen
Konsumen yang mengulang pembelian

Hasil : Organisasi yang efektif dengan keuntungan kompetitif
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dapat menjadi sumber-sumber terjadinya variasi yang dapat dihilangkan (assignable

variations).

Variasi alami dan variasi khusus membedakan dua pekerjaan yang harus

dilakukan meneger operasi, yaitu yang pertama adalah untuk memastikan bahwa proses

yang ada hanya mempunyai variasi alami yang dapat beroperasi dibawah kendali, dan

yang kedua adalah keharusan mengidentifikasi dan menghapuskan variasi yang

mengganggu kewajaran proses supaya proses tersebut tetap terkendali.

D. Sampel Dan Kurva Acuan Variasi Alami dan Variasi Khusus

Karena variasi alami dan variasi yang dapat dihilangkan (khusus), maka

pengendalian proses secara statistika menggunakan rata-rata sampel kecil, bukannya

data satu persatu, karena data yang individual cenderung tidak beraturan sehingga sulit

untuk melihat trend yang ada secara cepat. Gambar C.1. di bawah ini adalah kurva

distribusi normal yang memberikan perhatian khusus dan focus pada tahap-tahap

penting penentuan variasi proses. Skala horizontalnya adalah sumbu variable yang dapat

ditimbang misalnya ukuran panjang, kemasan (box), atau ukuran fisik lainnya.

Sedangkan sumbu vertical menunjukkan frekuensi.
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Gambar C.1. Kurva Variasi Alami dan Variasi Yang Dapat Dihilangkan

E. Diagram Pengendalian

Proses pembuatan diagram pengendalian didasarkan pada konsep yang telihat

pada gambar Gambar D.1. Gambar D.1. menunjukkan tiga distribusi yang merupakan

hasil dari output tiga jenis proses. Dengan memplot tiga sampel dan menguji

karakteristik data yang dihasilkan untuk melihat apakah prosesnya dalam batas kendali

atau tidak.

Tujuan membuat peta kendali adalah untuk membantu membedakan mana variasi

yang alami dan nama variasi khusus yang dipengaruhi oleh sistem penyebab tertentu.

Dalam gambar D.1. terlihat suatu proses (a) terkendali, dan proses itu dapat

berproduksi dalam batas pengendalian, (b) terkendali, tetapi proses itu tidak dapat

berproduksi dalam batas pengendalian, dan (c) tidak terkendali. Selanjutnya bagaimana

cara membuat peta kendali (diagram pengendalian) yang akan diuraikan sebagai

berikut:

(1). Diagram Pengendalian Variabel
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Prediksi

BentukVariasi (STD)Mean

(a) Setelah cukup sampel diambil dari proses
yang stabil, terbentuklah suatu pola yang disebut
distribusi normal

(b). Ada banyak jenis distribusi termasuk distribusi
normal, tetapi distribusi itu benar-benar berbeda,
khususnya dalam hal mean, standar deviasi atau
varian, dan bentuknya

©. Bila hanya ada variasi alami, output
proses membentuk distribusi yang
stabil

(d). Bila ada vaariasi khusus (variasi yang dapat
dihilangkan, hasil proses tidak stabil sepanjang waktu
dan tidak dapat diprediksi. Artinya bila terjadi
penyebab variasi tidak diperkirakan sebelumnya,
sampel kita akan menghasilkan distribusi yang tidak
diperkirakan yang bervariasi mean, standar deviasi,
dan bentuknya.

Berat
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Variabel adalah karakteristik yang mempunyai dimensi yang

berkesinambugan (kontinu). Kemungkinan-kemungkinan terjadinya variable

tidak dapat dikatakan (banyak kemungkinannya). Contoh dari variable antara

lain berat, kecepatan, range R, digunakan untuk memonitor proses dengan

dimensi tersebut. Peta-x rata-rata menunjukkan kepada kita apakah sudah

terjadi perubahan pada kecenderungan umum dari proses. Jika ada mungkin

disebabkan oleh faktor-faktor seperti peralatan, kenaikan temperature, metode

yang berbeda-beda yang digunakan karyawan karena adanya sistem ship

kerja, atau bahan baku baru. Nilai peta-R, menginterpretasikan semacam ini

bias jadi disebabkan oleh pendukung proses yang sudah tua, suku cadang alat

yang digunakan tidak presisi dan lain sebagainya. Kedua jenis diagram ini

saling mendukung satu sama lain dalam menghasilkan variabel.

(2). Teorema Batas-Batas Kendali Terpusat

Secara umum teorema ini menyatakan bahwa, bagaimanapun distribusi

populasi, distribusi rata-rata x cenderung mengikuti kurva normal, teorema ini

juga menyatakan bahwa, (a) mean distribusi x akan sama dengan rata-rata

populasi µ, (b) standar deviasi distribusi sampel σx akan menjadi standar

deviasi populasi σ dibagi dengan akar kuadrat ukuran sampel n, yang 

dinyatakan oleh persamaan :
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(a) Terkendali secara statistik dan mampu.
Proses yang hanya mempunyai variasi alami, dan
mampu berproduksi dalam batas kendali yang
ditetapkan.

(b). Terkendali secara statistik, tetapi tidak mampu.
Proses yang hanya ada variasi alami, tetapi dapat
memproduksi dalam batas dalam batas
pengendalian yang ditetapkan

©. Tidak terkendali. Proses yang tidak
terkendali, mempunyai variasi yang
dapat diarahkan/dihilangkan.

(d). Bila ada vaariasi khusus (variasi yang dapat
dihilangkan, hasil proses tidak stabil sepanjang waktu
dan tidak dapat diprediksi. Artinya bila terjadi
penyebab variasi tidak diperkirakan sebelumnya,
sampel kita akan menghasilkan distribusi yang tidak
diperkirakan yang bervariasi mean, standar deviasi,
dan bentuknya.

Ukuran
(berat,panjang,kecepatan dll)

Batas kendali bawah

Batas kendali atas

Gambar. D.1. Kurva Pengendalian Proses (3 Jenis output proses)

Gambar D.2. menunjukkan tiga kemungkinan distribusi populasi, masing-masing

dengan mean sendiri µ, dan standar deviasi Jika sampel acak xi setiap ukuran n

diambil dari sampel acak yang mana saja, sehingga distribusi xs akan tampak seperti

pada gambar dibawah ini. Karena ini merupakan distribusi normal, maka kita dapat

menyatakan bahwa,

a. 99,7% dari banyaknya pengujian, rata-rata sampel akan berada diantara ± 3σ bila 

didalam proses itu hanya ada divariasi acak.

b. 95,% dari banyaknya pengujian, rata-rata sampel akan berada diantara ± 2σ, bila di 

dalam proses itu hanya ada variasi acak.

Bila satu titik pada diagram pengendalian ada diluar batasan pengendalian ± 3σ, 

maka pasti 99,7% bahwa proses itu telah diubah.
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Seragam

Normal

Beta

99,7% dari setiap x
Berada antara +3σ 

-3σ -2σ -1σ x = µ 1σ 2σ 3σ

Mean

Gambar. D.2. Hubungan Antara Distribusi Sampling dan Distribusi Populasi

(3). Menentukan Batas-Batas Diagram Rata-Rata (Diagram x).

Jika diketahui dari pengolah data sebelumnya rata-rata x dan standar deviasi

σ, maka kita dapat menentukan batas kendali atas atau upper control limit 

(UCL) dan batas kendali bawah atau lower control limit (LCL) yang

dinyatakan oleh:

UCL = x + zσ 

LCL = x – zσ 

Dimana,

x = rata-rata dari rata-rata sampel (mean of the sample means)
z = jumlah standar deviasi normal

σ  = standar deviasi rata-rata dari sampel  = 

n = ukuran sampel

Kasus 1. di bawah ini menunjukan bagaimana menentukan batas kendali

untuk rata-rata (means) sampel dengan menggunakan deviasi standar.

Diperoleh data berat boks kemasan produk Tahu XXX isi 20 pcs dalam skala

produksi yang besar diuji setiap jam. Untuk menentukan batas kendali proses

yang mencakup 99,7% rata-rata sampel, sampel terdiri dari 10 boks diseleksi
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secara acak dan kemudian ditimbang, data hasil penimbangan dalam 8 jam

terakhir :

Tabel. 1. Data Berat rata-rata sampel kemasan Tahu
Jam Rata-Rata

10 boks
Jam Rata-Rata

10 boks
Jam Rata-Rata

10 boks
1 17,1 5 16,5 9 16,3
2 16,8 6 16,4 10 16,5
3 14,5 7 15,2 11 14,2
4 14,8 8 16,4 12 17,3

Dari pengolahan data diperoleh rata-rata x = 16 ons, deviasi standar

populasi σ = 1 ons, n = 10 dan z = 3, maka batas pengendaliannya adalah : 

UCL = x + zσ = 16 + 3

LCL = x – zσ = 16 – 3

Dalam kasus lain apabila deviasi standar tidak ada atau sulit dihitung, maka

biasanya dihitung batas pengendalian dengan menggunakan ukuran dispersi

yang lain, yaitu interval (range) rata-rata R. Interval tersebut didefinisikan

sebagai selisih anggota sampel terbesar dengan sampel terkecil. Rumusan

batas pengendalian dengan menggunakan range dinyatakan oleh :

UCL = x + A2R

LCL = x – A2R

Dimana,
R = Selang (range) rata-rata dari sampel
A2 = Nilai factor batas diagram pengendalian
x = Rata-rata dari rata-rata sampel

Nilai factor A2 diambil dari Special Technical Publication 15-C, “Quality

Control of Materials, hal. 63, 72, seperti pada table 2 berikut :
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Tabel. 2. Faktor Perhitungan Batas-Batas Diagram Pengendalian
Ukuran
Sampel,n

Faktor
Rata-rata
A2

Selang
Atas, D4

Selang
Bawah, D3

2 1,880 3,268 0
3 1,023 2,574 0
4 0,729 2,282 0
5 0,577 2,114 0
6 0,483 2,004 0
7 0,419 1,924 0,076
8 0,373 1,864 0,136
9 0,337 1,816 0,184
10 0,308 1,777 0,223
12 0,266 1,716 0,284
14 0,235 1,671 0,329
16 0,212 1,636 0,364
18 0,194 1,608 0,392
20 0,180 1,586 0,414
25 0,153 1,541 0,549

Sumber. Specials Technical Publication 15-C. “Quality Control of
Material

Kasus 2. Kasus pada produk sampingan Tahu XXX, yaitu Tauco yang

dikemas dalam botol-botol dengan berat bersih 16 ons. Rata-rata

keseluruhan berat adalah 16,04 ons. yang diperoleh dengan mengambil

beberapa dus sampel, setiap dus berisi 5 botol. Selang rata-rata proses

adalah 0,25 ons. Maka batas atas dan batas bawah pada rata-rata proses ini

ditentukan sebagai berikut :

Dengan ukuran sampel 5, dari table didapat angka factor rata-rata A2 adalah

0,577 maka batas atas dan batas bawah pengendalian adalah :

UCL = x + A2R = 16,04 + (0,577)(0,25) = 16,18 ons.

LCL = x – A2R = 16,04 – (0,577)(0,25) = 15,90 ons.

3. KESIMPULAN

Mutu adalah totalitas ciri dan karakteristik barang dan jasa yang menunjukkan

kemampuannya memuaskan kebutuhan-kebutuhan yang jelas dinyatakan atau yang
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disamarkan. Mutu mengharuskan perusahaan menciptakan suatu lingkungan

Manajemen Mutu Terpadu karena mutu tidak dapat diinspeksi melalui produk, tetapi

harus menujuk pada perbaikan berkelanjutan, perbandingan knierja (benchmarking),

penyediaan waktu yang cukup (just in-time), dan pengetahuan mengenai alat-alat

manejemen mutu terpadu.

Metode Statistika merupakan salah satu cara statistika yang terpenting dalam

pengendalian mutu produk. Pengendalian proses dengan metode statistika dilakuka

melalui diagram pengendalian proses yang membantu membedakan variasi yang alami

dengan variasi yang ditimbulkan oleh gangguan pada proses. Diagram X dan Diagram

R digunakan untuk variable samping, sementara Kurva Karakteristik Operasi (OC)

membantu sampling penerimaan dan memberikan suatu teknik untuk mengevaluasi

mutu produksi.
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