
3.1 Pengertian Mutu

BAB III

LWDASAN TKOm

Mutt, adalah s„a« dar, s„a„, pn)d„k. llalk „erupa 1)Mg ^ ^
ta rangkaian

peiaksanaan atau sistem kerja (Wiryodiningrat, dkk, 1997).
Mutu adalah karakteristik menyelurul, dar, baran, at-,,, h,,

Ud,ank atau T'sa yang menunjukkan
Kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan

(Lam Siaw Wah. 1994).
yang ditentukan atau yang tersurat

Dan definis, d, atas dapa, diambi, kesimpulan baliwa mutu adalah .dentitas atau
.ambaran menyeluruh dar, suatu produk (barang ^ ^ ^ ^ ^^
standar atau persyaratan dan bertujuan untuk memenuh, kebutuhan.

3.2 M anajemen Mutu

Manajentc, „„„„ a(lalal, „„„ c;„a im|ok mHlgarahkiiii
lapangan dengan tu

in organisasi di

Ui-an u,„uk mencapai has,! ke.ja yang telah d.te.apkan
(Wiryodiningrat, dkk, 1997). Dari dell'nisi d. atas dapat kita ambil kesimpulan baliwa



"""^'"C" " =""•""' k-^»» > " .-...ks„„.„ka„ llas„ „alk km|„as
niaupun

kuantitas.

3.3 Sistem Mutu

•Sislem mutu adalah raimkai; stnik.ur organisasi. tanggung Jauabi wewe„an|,

PrOSa1Ur "^ ^ ^ *** ^ —« -* ii-cinalankan ^
'milU(SUkanmU998M)-----a-
;~' - — ,„k .nelaksanakan setiap ^ sesua, den.an

^ yy',g d'"C,,C;inak;"1' ~> - —- — -ur, slstematlk
U,,,r"^

"^'^

3-4 Pengendalian Mutu (Quality Control)

Pengendalian mutu adalah teknik dan -ikiirttndan ak.ititas operas, yang digunakan agar mutu
va-ig dikehcdak, dapat tercapai (Sukamta. 1998).

<M'lHy Cnn,ml adalah berbaua. tehuk i , •
' ,tkmk da" ke^««" »nti.k memantau

-cgevaluasi, dan mcnindaklanjuti agar persyarata,

m dalam

^Iiingga produk

an mutu yang telah d.tetapkaan

tercapai (Wiryodiningrat. dkk. 1997 )• Dan kedtia pengerti,'an di atas dapat diambil

"" '""'" »'W..i. cara ,„„uk „,e„Jalanka„ ^ ^^
-'..",,adapa,,e,eapa,pe,sva,a,a„ „„„„ va„„ek„, llll0,m,ka„

kesimpulan baliwa pengendalia,
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3.5 Pcmastian Mutu (Quality Assurance)

•Wiian „,„,„ adalah seluruh tindakan vang sitematis dan terencana yang
diperlukan agar kepercavaan terhada

Quality Assnnince adalah

ap mutu/iasa vang dibenkan (Sukamta, 1998).

Ii semua tindakan terencana dan sistema.is yang diterapkan.
^iemonstrasikan untuk mevakmkan pelanggan ,„„.„, dan pelanggan ^ ^
bah™ P-'oses kerja dan lias,l keija kontraktor akan memenuh,
lertenlii (Wijoyodiningrat. dkk. 1997).

persyaratan mutu

"-I.e„,e„,a„d,a,asdal,a,d,a,„1„lk,s ,„la„ l.al.wa Ke„as,,a„ ,„ adalal,
"«"'*»" <-~ da„ s,s,c„la„s „„„„, meyak||ikan pdw^n ^^ ^
l-Hluk ya„g d„la„lka„ ,clllh „M„C1|U|1| iKTsvi||.imm jani_ idnh d.ttMukim

3.6 Sistem Manajemen Mutu ISO 9000

Sistem ini merupakan xmm aktllllas ^ ..^ ^.^ ^ ^^
>™« -nentukan keb.akan mutu, lujuan, dan .^ .^ ^
n-gimplementasikannya me.a.u, a.at-ala, sepert, perencanaan mutu <„„„„.
Planning pengendalian mutu (quality control), ja
dan peningkatan mutu (qualin

Kangkaian in, dimaksudkan untuk

berjalan sesuai denua

Jmman mutu (</««% assurance),

improvement) (Wijoyodiningrat, dkk, 1997).

menjamin terselenggaranya set.ap pekerjaan

™—ana dan spesmkas, yang telah ditentukan sehingga hasii
pekeijaan dapat dipertanggungjawabkan.
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Sch„,wa 1„,syar.,.:,n^.s>an.li». ...u... >,»* >>-.—" ^'" I"1'"1*" *»"
dipenuhi(lS(.)9000kiausu!ke4.^.B).

Perusahaan hams menentukan dan mendokumentasikan baga.mana persyaratan mutu
dapat dipenuhi. Pereneaaan mutu harus k,nsisten dengan semua persyaratan sistem

mutu yang dipakai dan telah disepakati.

3.10 Pengendalian Proses

Pnnsip di dalam elemen pengendalian proses ini, sepert, disebutkan pada
klausul 4.9 dan ISO 9000 adalah bagaimana perusahaan mampu mengidentifikas. dan

menjamin bahwa produk vang telah dihas.lkan telah diproses seeara terencana dan
lerkendah. Proses produksi momerlukan pemantauan yang terus menerus dan

prosedur vang terdokumentasi. produk vang dihasilkan tidak dapat diverillkasi
melalui inspeksi dan pengu„an saja (Bambang Hdan Suhsujarn.ngs.h W. 1996).

Adapun yang dimaksud dengan proses produksi itu sendiri adalah rangkaian kegiatan
peiaksanaan untuk menghasilkan suatu produk. Lmgkup pengendalian ini dinuilai
dan perencanaan produksi, selama proses produk., sampa, dengan produk yang

dibuat sampai ke tanuan pelanggan'konsumen.

3.11 Prosedur Pengendalian Penyimpangan Produk

lu!uan dan elemen mi adalah untuk memastikan bahwa produk yang tidak
a, dengan pe.syaratan vang ada telah d.cegah untuk memasuki proses selaiijutnya

sesu



(Wiryodiningrat. dkk, 1997). Usaha ini untuk menjamin bahwa hanya produk yang
baik saja dipakai dalam produksi. Dalam hal ini produk vang dianggap menyimpang
adalah produk yang menyimpang bersifat tidak kritis (cacat), dan produk tersebut

apat diperbaiki lag,. Artinya bahwa penvimpangan yang terjadi tidak begin.
/aktu untuk memperbaiki produk tersebut

masih dapat

berpengaruh terhadap mutu produk dan w

dapat diseiesaikan dalam waktu vang relatifsmgkat.

3.12 Metode Skoring Minawati (1999)

Metode skoring Mmawat, digunakan untuk memenksa kesesuaian antara

peiaksanaan mutu di pabrik dengan rencana mutu PT WIKA BETON Boyolali,

seperti pada tabel benkut ini :

Tabel 3.3 Kntena Penilaian

No

2.

jy_
5.

_nnkumen ProsedurTertulis_
Belum ada
Belum ada

_ArlaJgtapi masih kurang
Belum ada

j^jejapjjriasjjijcuj^q
Ada dan sudah memadai
Ada tetapi masih kurang
Ada dan sudah memadai

Sudah memadai.

Penerapan

Belum ada

_Ada^^pimas]hJoiraiTg_
Belum ada

Ada dan sudaJi_memadai._
Adate_taj)[masihJiurang_

Belurnada
"Ada dan sudah memadai

Ada rrtapj_masih kurang
Sudahsesualdengan_rirgsed_ur.

Skor

2,5

7,5

10

Rata-rata skor untuk setiap elemen yang diteliti kemudian diplot pada suatu

diagram balok yang merupakan rekapitulasi dar, keseluruhan elemen yang ditinjau.
Tingkat kesesuaian elemen tergantung dar, besar kecilnya skor yang d.dapat, dimana
skor sepuluh menunjukkan bahwa elemen mutunya sudah dilaksanakan dengan baik,



skor lima sampai sepuluh menunjukkan bahwa peiaksanaan elemen mutu belum baik
dan masih perlu adanya pemngkatan, sedangkan untuk skor yang dibavvah lima
menunjukkan bahwa peiaksanaan elemen mutu tersebut tidak memuaskan.

Dan hasil skonng dapat dilihat tingkat kesesuaian sistem manajemen mutu

ISO 9002 dengan peiaksanaan di lapangan. Kemudian ditentukan tindakan perbaikan

agar sistem manajemen mutu ISO 9002 dapat berjalan lebih efektif.


