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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang  

Didalam suatu industri, pengendalian merupakan suatu tindakan yang 

harus dilakukan agar produk yang dihasilkan dapat memenuhi standar yang 

diinginkan. Pengendalian produksi, yaitu tindakan yang menjamin bahwa 

semua kegiatan yang dilaksanakan dalam perencanaan telah dilakukan sesuai 

dengan target yang telah ditetapkan. Produk merupakan hasil dari kegiatan 

produksi yang dapat berwujud barang maupun jasa. Produk sebagai hasil dari 

kegiatan produksi akan mempunyai sifat-sifat tertentu. Dengan pengendalian 

yang baik maka kualitas dari suatu produk dapat terjamin sehingga konsumen 

dapat menikmati produk yang berkualitas. Menurut Fandy T & Anastasia D, 

para pakar kualitas memberikan definisi pengertian kualitas sangat 

beranekaragam. Deming menyatakan bahwa kualitas merupakan suatu tingkat 

yang dapat diprediksi dari keseragaman dan ketergantungan pada biaya yang 

rendah dan sesuai dengan pasar.  

Proses pengendalian pada dasarnya berlangsung sebagai berikut: 

• Menetapkan standard atau kontrol 

• Mengukur hasil pekerjaan 

• Membandingkan pekerjaan dengan standard yang 

• ditentukan semula. 

• Mengadakan tindakan koreksi. 

Fungsi dari pengendalian adalah: 
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• Untuk mengetahui apakah segala sesuatunya sudah 

• berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, dan 

• berjalan dengan efektif dan efisien. 

• Untuk mengetahui tingkat kelemahan dan kesulitan serta kegagalan 

suatu pekerjaan sehingga dapat diadakan perbaikan dan pencegahan 

agar jangan terulang kembali kesalahan yang sama. 

 

Pengendalian kualitas biasa dilakukan dengan cara statistik. 

Pengendalian kualitas statistik adalah salah satu sarana ilmiah yang 

digunakan manajemen modern dengan lingkup meningkat dalam menjaga 

standar standar kualitas dari produk. Sistem ini didasarkan pada 

hukum-hukum probabilitas dan dapat digambarkan sebagai suatu sistem 

untuk pengendalian kualitas produksi dalam batas-batas yang ditentukan 

dengan suatu prosedur penarikan contoh dan analisa atas hasil-hasil 

pemeriksaan. Pengendalian kualitas statistik merupakan teknik penyelesaian 

masalah yang digunakan untuk memonitor, mengendalikan, menganalisis, 

mengelola dan memperbaiki produk dan proses menggunakan metode-metode 

statistik. Pengendalian kualitas statistik dapat diklasifikasikan atas 2 jenis 

yaitu pengendalian proses dan pengendalian produk. Untuk pengendalian 

proses dipergunakan peta kendali dan alat-alat kualitas lainnya dan untuk 

pengendalian produk digunakan sampling penerimaan. Secara ringkas 

pengendalian kualitas statistik dapat digambarkan seperti Gambar 1.1. 
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Gambar 1.1 Pengendalian Kualitas Statistik 

 

 

Dari studi lapangan yang telah dilakukan terhadap PT. Kencana 

Gemilang, proses pengendalian kualitas yang digunakan adalah 100% 

inspeksi pada sample barang pertama dengan jumlah lot kecil sebelum order 

untuk produksi. Part Produk yang dilakukan ispeksi ini adalah Power Cord 

Assy dikarenakan jika terjadi kelolosan akan mengganggu keselamatan 

konsumen. Proses inspeksi 100% sangatlah memakan waktu lama dan biaya 

yang tidak murah. Oleh karena itu, penerapan Metode Acceptance Sampling 

dengan tabel samplingnya akan tepat digunakan untuk part ini. Sering kali 

perusahaan harus mengambil keputusan untuk menerima atau menolak 

sesuatu hal tanpa mempunyai kesempatan untuk memeriksanya secara 

komprehensif atau menyeluruh. Dengan metode sampling karyawan akan 

kerja dengan mudah dan efisien. Metode Acceptance Sampling juga akan 

mengurangi biaya perusahaan dan mempersingkat waktu dalam pengadaan 

barang untuk produksi.  

 

Dari deskripsi latar belakang diatas maka saya memutuskan untuk 

mengambil judul  “Pengendalian Mutu dengan Metode Acceptance 

Sampling”. 
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1.2. Tujuan Kerja Praktek 

Dengan melihat masalah yang ada,maka tujuan kerja praktek ini 

adalah : 

1. Mengetahui pengendalian mutu dengan metode acceptance sampling. 

2. Mengontrol penerimaan agar tidak ada barang defect sebelum 

dilakukannya produksi. 

3. Menetapkan status part dari hasil Acceptance Sampling. 

 

1.3. Lokasi/Ruang Lingkup Kerja Praktek 

Lokasi/ruang lingkup dari kegiatan Kerja Praktek yang dilakukan 

adalah sebagai berikut : 

➢ Kerja Praktek dilakukan di PT. Kencana Gemilang, yaitu sebuah 

perusahaan yang berlokasi di Kabupaten Tangerang, yang bergerak di 

bidang manufaktur, yaitu pembuatan alat-alat rumah tangga dengan merk 

dagang “MIYAKO”. 

➢ Kerja Praktek dilakukan di divisi Quality Assurance, mengingat tema 

yang akan dibahas dalam laporan ini adalah mengenai sistem 

pengendalian mutu di PT. Kencana Gemilang. 

➢ Dalam hal ini, penulis akan membahas mengenai Pengendalian Mutu 

Dengan Menggunakan Acceptance Sampling di PT. Kencana Gemilang, 

khususnya pada bagian penerimaan (receiving). 

 

1.4. Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek 
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Dalam penyusunan laporan Kerja Praktek ini, saya membuat jadwal 

pelaksanaan Kerja Praktek dengan jadwal sebagai berikut :  

 

Gambar 1.2 Jadwal Kerja Praktek 

 

1.5. Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktek 

Sistematika penulisan kerja praktek ini terdiri dari lima bab yang dimulai 

dengan Bab Pendahuluan sebagai pengantar umum. Mengenai aspek-aspek 

dari laporan kerja praktek ini secara keseluruhan adalah: 

 

Bab I Pendahuluan 

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, , tujuan 

penelitian, lokasi penelitian  dan jadwal pelaksanaan serta sistematika 

penulisan 

 

Bab II Profil Umum Perusahaan 

Dalam bab ini  berisi tentang sejarah dan perkembangan perusahaan, 

struktur organisasi, waktu kerja, sistem manajemen dan kegiatan umum 

perusahaan. Serta diuraikan  juga mengenai teori-teori yang dapat dijadikan 

landasan atau pedoman dalam mengolah data-data dan untuk memecahkan 

masalah yang terkait. 
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Bab III Tinjauan Pustaka  

Bab ini merupakan pembahasan teori-teori tentang pengendalian 

kualitas yang akan diterapkan dalam penulisan kerja praktek. 

 

Bab IV Pengumpulan  dan Pengolahan Data 

Bab ini berisi tentang pembahasan dan pengolahan data dengan 

menggunakan metode-metode pengendalian kualitas yang diterapkan. 

  

Bab V Penutup  

Bab ini merupakan bab yang berisikan suatu kesimpulan dari hasil 

penelitian dan pengolahan data yang telah diperoleh pada bab sebelumnya 

disertai dengan saran-saran yang diusulkan penulis agar dapat menjadi 

pertimbangan bagi perusahaan. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1. Sejarah Umum Perusahaan 

Seiring cepatnya perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang 

kian pesat terutama dalam bidang industri yang merupakan sarana penggerak 

sektor ekonomi negara.Maka di era modern ini sangat dibutuhkan industri 

yang memiliki prospek handal.Salah satunya adalah perusahaan yang 

bergerak di bidang pembuatan alat-alat rumah tangga atau home 

appliance.Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka didirikanlah sebuah 

perusahaan yang bergerak di bidang industri peralatan rumah tangga. Pada 

tanggal 7 Februari 1982 dan diberi nama PT. Tri Telaga Teguh. 

 

Waktu terus berjalan, perkembangan dan persaingan di bidang industri 

semakin maju dan ketat.PT. Tri Telaga Teguh mulai membenahi dan mengatur 

sistem produksi dan manajemennya.Berdasarkan permintaan konsumen yang 

semakin banyak terhadap peralatan rumah tangga dan antusiasme terhadap 

produk-produk rumah tangga, maka PT. Tri Telaga Teguh mulai menciptakan 

produk-produk baru dan mengembangkannya. Seiring dengan perkembangan 

itu, PT. Tri Telaga Teguh berganti nama menjadi PT. Kencana Gemilang dan 

nama tersebut masih digunakan hingga saat ini. 

 

2.2. Struktur Organisasi Perusahaan 

Manajemen adalah suatu cara untuk mencapai tujuan dengan 
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menggunakan sumber-sumber yang ada, yang dimaksud sumber disini adalah 

sumber daya manusia, uang, mesin serta peralatan bahan baku dan metode. 

Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dan mempunyai satu 

tujuan tertentu. Struktur organisasi merupakan gambaran secara skematis 

tentang hubungan atau kerjasama dari orang-orang yang menggerakkan 

organisasi untuk mencapai tujuan. 

 

Dalam organisasi setiap tugas dan kegiatan dapat didistribusikan dan 

dilakukan oleh setiap anggota kelompok secara efisien dan efektif sehingga 

tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Organisasi dan manajemen yang 

baik akan memberikan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang 

seimbang. Hal ini akan memberikan dampak yang positif terhadap 

keberhasilan perusahaan, karena untuk melaksanakan tugas setiap pekerja 

harus mengetahui wewenang dan tanggung jawabnya, sehingga organisasi 

dapat bekerja secara efisien, sistematis dan terkoordinir.  

 

Organisasi yang baik adalah organisasi yang memiliki ciri-ciri tertentu, 

adapun ciri-ciri tersebut antara lain : 

 

1. Terdapat tujuan yang jelas. 

Tanpa adanya tujuan yang jelas, organisasi dapat diumpamakan 

dengan sebuah kapal yang tidak mempunyai pelabuhan yang akan 

ditujunya. Tujuan bagi suatu organisasi dapat kita analogikan dengan 

pelabuhan tempat berlabuh sebuah kapal. 
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2. Tujuan organisasi harus difahami oleh setiap orang di dalam organisasi. 

Apabila setiap orang di dalam organisasi mengetahui tujuan apa yang 

hendak dicapai organisasi, diharapkan para anggota organisasi dapat : 

a. Mengetahui apa yang diharapkan oleh organisasi dari masing-masing 

anggota. 

b. Memahami apa yang dapat mereka harapkan dari organisasi. 

c. Dapat menilai apakah tujuan organisasi itu selaras dengan tujuan 

pribadinya, bila belum sinkron apakah akan berusaha untuk 

menyelaraskan atau akan meninggalkannya. 

 

3. Tujuan organisasi harus diterima oleh setiap orang dalam organisasi. 

Jika para anggota organisasi menilai tujuan yang hendak dicapai itu 

merupakan tujuan yang layak untuk dicapai, juga tujuan mereka pun akan 

tercapai pula, maka mereka akan mudah untuk digerakkan memberikan 

pengorbanan-pengorbanan tertentu, baik dalam arti waktu, tenaga, 

keahlian dan kemampuan. 

 

4. Adanya kesatuan arah dalam organisasi. 

Yaitu bahwa semua kegiatan, semua sumber, semua pemikiran, 

keahlian, waktu dan kemampuan ditujukan hanya pada satu arah, yaitu 

pencapaian tujuan dengan cara yang seefisiensi dan seefektif mungkin. 

 

5. Adanya kesatuan perintah. 

Yaitu bahwa setiap seorang bawahan hanya mempunyai satu orang 
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atasan langsung. 

 

6. Adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab. 

Hal ini sangat penting mengingat wewenang yang lebih besar dari 

pada tanggung jawab akan sering menimbulkan penyalahgunaan 

wewenang. Sebaliknya apabila tanggung jawab lebih besar dari 

wewenang akan menimbulkan kemacetan-kemacetan. 

 

7. Adanya pembagian tugas yang merata. 

Secara filosofis, organisasi merupakan manifestasi dari kemampuan 

manusia untuk bekerjasama. Karena itu tugas-tugas dalam organisasi  

harus dibagi-bagi sesuai dengan kemampuan, keahlian dan bakat orang-

orang di dalam organisasi. 

 

8. Struktur organisasi sesederhana mungkin. 

Artinya organisasi disusun sesuai dengan kebutuhan dan didasarkan 

dengan hubungan-hubungan yang sederhana dan jelas. 

 

9. Pola dasar organisasi relatif permanen atau mantap. 

Maksudnya pola dasar organisasi yang disusun haruslah merupakan 

pola yang mampu untuk menghadapi berbagai macam situasi.Jadi pola 

dasar organisasi harus fleksibel dalam arti mampu mengadakan 

penyesuaian tanpa mengadakan perubahan yang mendasar. 
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10. Adanya jaminan jabatan. 

Hal ini berarti bahwa kelompok pimpinan tidak boleh 

memperlakukan bawahan dengan semena-mena, misalnya dalam bentuk 

pemecatan tanpa alasan yang kuat. 

 

11. Balas jasa yang diberikan kepada setiap orang harus setimpal dengan jasa 

yang diberikan.  

 Setimpal di sini artinya harus sesuai dengan sifat jasa yang 

diberikan.Juga berarti bahwa balas jasa yang diberikan kepada karyawan 

harus dapat menjamin tingkat hidup yang normal berlaku bagi 

masyarakat di mana karyawan itu hidup. 

 

12. Penempatan orang yang sesuai dengan keahliannya (the right man in the 

right place).  

 Sesuatu pekerjaan diberikan kepada bukan ahlinya, maka 

tunggulah kehancurannya. 

 

Untuk mencapai apa yang telah menjadi tujuan organisasi diperlukan 

hubungan kerjasama yang baik antara pemimpin dan bawahan. Hubungan 

kerjasama ini digambarkan dalam sebuah struktur organisasi.Struktur 

organisasi disusun sedemikian rupa sehingga terlihat jelas tugas-tugas, 

wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing pekerjaan sehingga setiap 

orang yang menduduki struktur mengetahui kepada siapa harus bertanggung 

jawab dan siapa yang harus dikoordinir. 
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Struktur organisasi yang baik adalah struktur organisasi yang fleksibel 

dalam arti hidup, berkembang, bergerak sesuai dengan kondisi yang dihadapi 

oleh perusahaan.PT. Kencana Gemilang dalam upaya untuk mencapai 

tujuannya menggunakan struktur organisasi yang mana pada struktur tersebut 

wewenang dan kebijakan dari pimpinan dilimpahkan pada satuan-satuan 

organisasi dibawahnya sesuai dengan bidang-bidang tertentu, seperti di 

bidang produksi, bidang pemasaran, bidang pembelian, dan lain-lain. 

 

Untuk lebih jelasnya, struktur organisasi PT. Kencana Gemilang dapat 

dilihat pada Gambar 2.1 dibawah ini. 
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Dalam struktur organisasi PT. Kencana Gemilang terdapat beberapa 

departemen yang di kelompokkan berdasarkan fungsi kerjanya masing-

masing, adapun fungsi kerja dari departemen-departemen tersebut, antara 

lain : 

 

1) Factory Director 

Bertugas untuk mengawasi, mengarahkan, memberi perintah agar 

perusahaan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

 

2) Accounting 

Melakukan proses perhitungan pada aspek finansial perusahaan 

seperti biaya, pemasukan, aset, dan lain-lain untuk pembuatan laporan 

neraca keuangan, laporan laba rugi dan lain sebagainya. 

 

3) HRD (Personalia & GA) 

Melakukan proses rekrutmen karyawan baru dan pengangkatan 

karyawan tetap, membuat peraturan – peraturan, jadwal kerja serta sistem 

penggajiannya. 

 

4) Team Management 

Satu tingkat di bawah Factory Director dan membantu melaksanakan 

fungsi kerja dari Factory Director. 

 



15 

 

5) Purchasing & Admin  

Melakukan pembuatan Purchase Order (PO) dan pemesanan 

material, part atau finish goods kepada supplier. 

 

6) Marketing Support 

Melakukan proses pemasaran produk jadi kepada customer-customer 

yang membutuhkan. 

 

7) EHS 

Bertugas untuk menjaga Keselamatan & Kesehatan Kerja bagi para 

karyawan, memberikan pelatihan tentang bekerja secara aman dan 

memberikan fasilitas K3 berupa Alat Pelindung Diri (APD) kepada 

bagian-bagian yang membutuhkan. 

 

8) Document Control 

Melakukan pengendalian terhadap semua dokumen-dokumen yang 

ada di PT. Kencana Gemilang. 

 

9) Information System 

Bertugas untuk mengontrol sistem jaringan komputer yang ada di 

perusahaan. 

 

10) Warehouse & Delivery 

Melakukan pengendalian terhadap stock barang jadi & spare part 
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yang ada di gudang dan melakukan pengiriman produk kepada 

konsumen. 

 

11) QA / QC 

Melakukan proses pengendalian mutu terhadap suatu barang, baik itu 

mulai dari material part sampai finish good di tiap-tiap produk yang 

dihasilkan. Sehingga penjualan produk ke konsumen tidak mengalami 

penurunan mutu. 

 

12) PPIC (Production Planning and Inventory Control) 

Membuat perencanaan jalannya produksi dan melakukan proses 

pengontrolan terhadap spart part, material, hingga finish goods agar tidak 

terjadi kekurangan / kelebihan stok barang yang tidak sesuai standard. 

 

13) Production 

Melakukan proses trial produksi sampai proses produksi berskala 

besar, dimana dalam setiap menjalankan prosesnya selalu memperhatikan 

kualitas dan kuantitas barang sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan.. 

 

14) Research & Development 

Melakukan penelitian dan membuat produk baru serta 

mengembangkannya sampai produk yang dihasilkan dapat diproduksi 

dalam skala besar dan juga melakukan proses perbaikan bentuk produk 
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jika dalam mass production terjadi masalah. 

 

15) Maintenance 

Melakukan proses perbaikan dan pemeliharaan terhadap semua 

fasilitas di pabrik dan proses produksi. 

 

16) Project MGT (Vacant) 

Membuat fasilitas-fasilitas kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan 

dalam upaya untuk memperlancar proses produksi. 

 

17) Mould & Dies 

Membuat mold dan melakukan proses perbaikan atau repair mold. 

Khusus untuk pembuatan mold plastik sebagian dibuat di Cina karena 

keterbatasan waktu dan kapasitas divisi. 

 

2.3. Visi, Misi dan Kebijakan Mutu Perusahaan 

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT. Kencana Gemilang tentu 

memiliki Visi, Misi dan Kebijakan Mutu Perusahaan, adapun Visi, Misi dan 

Kebijakan Mutu PT. Kencana Gemilang adalah sebagai berikut : 

 

➢ Visi 

Visi dari PT. Kencana Gemilang adalah “Sebaik Mungkin, Semurah 

Mungkin”. 
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➢ Misi 

Ada lima poin yang menjadi misi dari PT. Kencana Gemilang, kelima 

poin tersebut diantaranya : 

1. Mengutamakan kepuasan pelanggan disemua lapisan masyarakat. 

2. Menciptakan inovasi secara terus-menerus untuk pengembangan dan 

perbaikan produk, guna menghasilkan produk yang berkualitas dan 

terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. 

3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia menuju era 

globalisasi. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk mewujudkan 

mutu produk yang sesuai dengan yang diharapkan pelanggan. 

5. Menetapkan, menerapkan, memelihara dan melakukan perbaikan 

terus-menerus terhadap sistem manajemen mutu. 

 

➢ Kebijakan Mutu 

Kebijakan mutu dan lingkungan PT Kencana Gemilang dibuat untuk 

menjamin kesesuaian dan keberhasilan dalam mencapai tujuan 

perusahaan. Kebijakan mutu perusahaan menunjukan komitmen 

perusahaan untuk : 

➢ Menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008, agar 

menjadi perusahaan yang berorientasi mutu pada semua 

kegiatannya. 

➢ Memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan disemua 

tingkat. 



19 

 

➢ Selalu berfikir dan bertindak efektif, efisien dan berusaha untuk 

mencapai yang terbaik dalam segala kegiatan maupun 

kesempatan. 

➢ Saling menghargai dan membina kerja sama yang baik di 

lingkungan internal maupun eksternal. 

➢ Meningkatkan kompetensi karyawan disemua tingkatan agar 

lebih produktif, sesuai dengan tuntutan perusahaan. 

➢ Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk 

mewujudkan mutu produk agar sesuai dengan yang diharapkan 

pelanggan. 

 

2.4. Lokasi Perusahaan 

Untuk mendirikan suatu perusahaan diperlukan adanya suatu lahan yang 

sangat berpengaruh dalam kegiatan produksi. Lahan yang akan dipakai untuk 

mendirikan perusahaan harus memiliki keunggulan tersendiri, salah satunya 

adalah letak yang strategis. Lokasi sangat mempengaruhi kelangsungan 

perusahaan dalam melakukan proses produksi. Begitu juga dengan PT. 

Kencana Gemilang, pemilihan lokasi perusahaan didasarkan atas 

pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : 

1. Memiliki lokasi yang strategis, yaitu terletak di daerah kawasan Industri. 

2. Terletak di wilayah komplek pertokoan peralatan elektronik, sesuai 

dengan bidang usaha  perusahaan tersebut. 

3. Berlokasi dekat dengan pasar sehingga memudahkan untuk pemasaran 

barang karena lokasi yang dekat dengan konsumen. 
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PASAR CIKUPA

MIYAKO

ke PASAR KEMIS

JL. PEMDA

Cihideung

CITRA RAYA RINNAI

DELTA

JL. R
AYA SERANG

Untuk lokasi pabriknya, PT. Kencana Gemilang beralamat di Jalan Raya 

Serang Km. 16.8, Desa Talaga, Kecamatan Cikupa, Tangerang-Banten 

15710, Indonesia. Dengan nomor telepon (62-21) 5960203-4; Fax (62-21) 

5960205, e-mail : miyako@cbn.net.id.  

Gambar 2.2 Peta Lokasi PT. Kencana Gemilang 
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2.5. Produk dan Pasar 

PT. Kencana Gemilang merupakan perusahaan manufaktur yang 

memproduksi alat-alat rumah tangga dengan brand MIYAKO berupa Magic 

Com, Magic Warmer, Pressure Cooker, Blender, Mixer, Juicer, Water 

Dispenser, Rice Box, Electric Fan, Electric Iron, Weight Scale, Fire Hydrant 

Box, Gas Cooker, Regulator, Selang Regulator, dll. Sedangkan untuk variasi 

tipe dari produk-produk di atas, antara lain : 

 

1. Magic Com/Rice Cooker adalah alat untuk memasak nasi secara otomatis 

dengan energi listrik. Dalam perkembangannya selain untuk memasak 

nasi bisa juga digunakan untuk pengukusan kue. Untuk tipenya dapat 

dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Tipe produk Magic Com 

MCM 18 BH MCM 508 SBC MCM 608 MCM 706 

MCM 507 MCM 509 MCM 638 BB MCM 707 

MCM 508 MCM 528 MCM 638 MCM 606 A 

MCM 508 R MCM 628 MCM 638 SC MCM 606 B 

MCM 508 PC MCM 706 MCM 838 MCM 686 

Sumber: Katalog Miyako (2015) 

 

2. Water Dispenser adalah alat untuk menyajikan air dalam keadaan dingin 

atau panas. Untuk tipenya dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Tipe produk Water Dispenser 
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WD 186 H WD  289 HC WD 689 HC WD 18 EX 

WD 189 H WD 290 HC WD 588 HC WD 28 EXC 

WD 190 H WD 389 HC WD 308 AK WD 19 EX 

Sumber: Katalog Miyako (2015) 

 

3. Kipas angin listrik (Electric Fan) adalah alat untuk menghasilkan tiupan 

angin yang berasal dari putaran baling-baling yang digerakkan oleh 

sebuah motor dengan energi listrik. Untuk tipenya dapat dilihat pada 

Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Tipe produk Electric Fan 

KAD 927 B 
KAS 1627 

KB/KO 
KAS 1637 KAW 1671 

KAD 1227 B/P 
KAS 1627 

KB/KOT 
TJR 101 KAB 1271 

KAS 1618 B/O KAS 1629 KB KAW 1689 KAW 1668 

KAS 1618 KB 
KAS 1629 

KB/TI 
KAW 1676 KAW 1669 

Sumber: Katalog Miyako (2015) 

 

4. Pelumat (Blender) adalah alat untuk melumat, menghaluskan serta 

mencampur makanan basah. Blender biasanya dipakai untuk membuat 

minuman jus. Untuk tipenya dapat dilihat pada Tabel 2.4. 

Tabel 2.4 Tipe produk Blender 

BL SERI 1 BL SERI 1,5 BL SERI 3 
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BL 100 PL BL 151 PF AP BL 301 PL AP 

BL 101 PL BL 151 GF BL 302 PL AP 

BL 101 PL AP BL 152 GF BL 302 GS 

BL 101 GS BL 211 PLY BL 302 GSG 

BL 51 GI CH 501 PF AP BL 302 GSY 

Sumber: Katalog Miyako (2015) 

 

5. Pencampur (Mixer) adalah alat untuk mencampur adonan makanan. 

Untuk tipenya dapat dilihat pada Tabel 2.5. 

Tabel 2.5 Tipe produk Mixer 

HAND MIXER STAND MIXER 

HM 610 SM 325 

HM 620 SM 625 

Sumber: Katalog Miyako (2015) 

 

6. Setrika Listrik (Electric Iron) adalah alat yang berfungsi untuk 

melicinkan dan menghilangkan kerutan terutama kerutan pada pakaian 

dengan cara dipanaskan. Untuk tipenya dapat dilihat pada Tabel 2.6. 

Tabel 2.6 Tipe produk Electric Iron 

EI 1000 M EI 1001 M EI 1019 SP 

EI 1008 M EI 1009 M  

Sumber: Katalog Miyako (2015) 
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Masih banyak produk-produk yang di produksi oleh PT. Kencana 

Gemilang seperti Toaster, Coofe Maker, Cooker, Oven, Gas Stove, Vacuum 

Cleaner dan lain-lain. Dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

 

 

Gambar 2.3 Produk-produk PT. Kencana Gemilang 

Sumber: Katalog Miyako (2015) 

 

PT. Kencana Gemilang merupakan perusahaan manufaktur untuk 

mensupply perusahaan distributor satu grup yaitu PT. BIT untuk semua 

penjualan lokalnya, sedangkan untuk penjualan ekspornya dilakukan sendiri 

melalui kerjasama dengan beberapa buyer dari luar negeri. Penjualan produk 

untuk pasar internasional telah di ekspor ke negara-negara seperti Malayasia, 

Brunei Darusalam, Bangladesh, UEA, Madagaskar, Vietnam, Thailand, 

Singapore dan Papua Nugini, dengan di Assembly oleh PT. Mitra Citra 

Makmur. 
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2.6. Peran Dalam Bisnis 

Sejalan dengan perkembangan & pertumbuhan distributornya yaitu PT. 

BIT, PT. Kencana Gemilang sebagai perusahaan manufaktur bertugas untuk : 

- Merencanakan pembuatan produk-produk baru dan perbaikan produk-

produk lama sesuai dengan permintaan pasar atau analisa tren 

perkembangan produk yang ada di pasar. 

- Melaksanakan proses produksi untuk semua produk yang dipesan oleh 

BIT maupun perusahaan lainnya atas persetujuan BIT. 

 

Beberapa aktivitas yang telah dilaksanakan antara lain berupa : 

- Pengembangan produk baru dari semua lini produk yang dijual dengan 

merk Miyako yang dipesan oleh BIT maupun merk lain yang dipesan 

customer lainnya atas persetujuan BIT yaitu Magic Com, Magic Warmer, 

Pressure Cooker, Blender, Mixer, Juicer, Water Dispenser, Rice Box, 

Electric Fan, Electric Iron, Weight Scale, Fire Hydrant Box, Gas Cooker, 

Regulator, Selang Regulator, dll. 

- Pengembangan bahan baku, proses produksi, teknologi dan sumber daya 

manusia, sehingga mendorong efisiensi di segala bidang agar diperoleh 

keuntungan yang optimal sehingga dapat selalu berhasil dalam setiap 

kompetisi produk di pasar. 

- Pengembangan organisasi, sistem manajerial dan standar-standar produk 

internasional yang dipersyaratkan oleh perdagangan baik lokal maupun 
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internasional mengikuti perkembangan zaman seperti diantaranya SNI, 

ISO 9001 : 2008, TUV, SIRIM, ISO 14001, CB test, TISI dll. 

- Perbaikan fasilitas pabrik, kantor, kantin, mushola dan pergudangan 

untukmenunjang kelancaran kegiatan perusahaan termasuk 

pengembangan pabrikdiluar lokasi yang sekarang, sehingga menambah 

kuantitas produk yang akandihasilkan. 

 

Peningkatan kerjasama dengan sub kontraktor lokal dan internasional 

guna pengadaan spare part dan assembling produk sehingga memudahkan 

pengadaan part serta pengendaliannya. 

 

2.7. Fasilitas Pabrik 

Fasilitas pabrik yang dimiliki selain gedung adalah: 

1.  Area Riset dan Development 

a) ComputerDesign 

b) 3D Printer 

2.  Area Plastics Part making (Injection) 

a) Mesin Injection 

b) Mesin Printing 

c) Mesin Material Mixing 

d) Mesin Chysen 

e) Mesin Chruser Injection Part 

f) Mesin Vaccum Forming 

g) Mesin Plastic Welding 
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h) PU Foam 

3. Area Metal Part Making (Press) 

a. Mesin Press 

b. Mesin Polesh 

c. Mesin Grill 

d. Painting Line 

e. Anodezing Line 

f. Hard Anodezing 

g. Non Stick Coating Line 

h. Sand Blasting 

4. Area Mold Shop 

a) Mesin CNC 

b) Mesin Wire Cut 

c) Mesin EDM 

d) Mesin Bubut 

e) Mesin Skrap 

f) Mesin Grinding 

g) Mesin Welding 

5. Area Assembly (Perakitan) 

6. Computer Networking 

7. Peralatan Laboratory 

8. Peralatan Maintenace 

9. Powder Coating Line 

10. Peralatan Pengolahan Limbah dan lain-lain 
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2.8. Pengembangan Bisnis 

Selain di dalam area pabrik inti di Cikupa PT. Kencana Gemilang 

jugamelakukan pengembangan pabrik di luar lokasi tersebut yaitu di China, di 

Cikupa Mas, di Medan dan di Gresik, untuk assembling produk dalam 

rangkamenambah kapasitas produksi serta mengurangi biaya angkutan barang 

jadi, terutamaproduk-produk yang volumenya besar. 

 

2.9. Tenaga Kerja 

PT. Kencana Gemilang memiliki tenaga kerja yang terdiri dari tenaga 

kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung adalah 

karyawan yang ditempatkan pada bagian pengolahan (lini produksi), 

sedangkan tenaga kerja tidak langsung adalah karyawan yang ditempatkan 

pada bagian kantor. Jumlah tenaga kerja di PT. Kencana Gemilang hingga 

bulan Februari 2015 adalah 1648 orang dengan rincian seperti terlihat pada 

tabel 2.7 dibawah ini. 

 

Tabel 2.7 Detail Jumlah Karyawan PT. Kencana Gemilang (2015) 

No Departemen Jumlah (orang) 

1 HRD (P&GA) 68 

2 Maintenance 37 

3 Mould & Dies 25 

4 QA / QC 140 

5 Produksi 1105 

6 Security 29 

7 Admin 34 

8 IT 6 
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9 PPIC 181 

10 R & D 23 

Total Karyawan 1648 

 

2.10. Jam Kerja 

Jam kerja di PT. Kencana Gemilang menggunakan sistem kerja shift dan 

sistem kerja non shift. Sistem kerja shift diberlakukan bagi karyawan yang 

bekerja di bagian produksi, khususnya pada bagian Metal Part Making dan 

Plastic Part Making (Injection). Sedangkan sistem kerja non shift 

diberlakukan bagi karyawan pada bagian produksi lainnya (assembling) dan 

pada bagian administrasi. Pengawasan presensi atau daftar secara manual 

dilakukan pada pukul 07.00 WIB, sedangkan untuk pengendalian presensi 

secara otomatis, menggunakan sistem time register dengan mesin pencatat 

waktu. 

 

Sebagian besar karyawan PT. Kencana Gemilang bekerja selama 6 hari 

dalam seminggu, dengan lama jam kerja adalah 8 jam kerja per hari dan 

waktu istirahat selama 1 jam, sedangkan untuk hari Jumat waktu istirahatnya 

adalah 1.5 jam. Namun ada beberapa bagian yang bekerja selama 5 hari 

dalam seminggu, yaitu bagian Assembling, QC Out Going, QC Incoming, 

PPIC Assembling. Untuk lebih jelasnya mengenai sistem pembagian shift dan 

jam kerja, dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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➢ Jam Kerja Shift 

Tabel 2.8 Jam Kerja Shift 

 Hari Jam Kerja Jam Istirahat 

Shift 1 

Senin s.d. Kamis 07.00 - 15.00 11.30 - 12.30 

Jumat 07.00 - 15.00 11.30 - 13.00 

Sabtu 07.00 - 12.30 - 

Shift 2 

Senin s.d. Kamis 15.00 - 23.00 18.15 - 19.15  

Jumat 15.00 - 23.00 18.15 - 19.15 

Sabtu 12.30 - 17.30 - 

Shift 3 

Senin s.d. Kamis 23.00 - 07.00 03.00 - 04.00 

Jumat 23.00 - 07.00 03.00 - 04.00 

Sabtu 17.30 - 22.30 - 

Sumber : PT Kencana Gemilang 

➢ Jam Kerja Non Shift 

Tabel 2.9 Jam Kerja Non Shift 

 Hari Jam Kerja Jam Istirahat 

Shift 1 

Senin s.d. Kamis 07.00 - 15.00 11.30 - 12.30 

Jumat 07.00 - 15.00 11.30 - 13.00 

Sabtu 07.00 - 12.30 - 

Sumber : PT Kencana Gemilang 

➢ Jam Kerja Bagian Assembling, QC Incoming, QC Out Going & PPIC 

Assembling 

Tabel 2.10 Jam Kerja Bagian Assembling, QC Incoming, QC Out Going & PPIC  

 Hari Jam Kerja Jam Istirahat 

Shift 1 
Senin s.d. Kamis 07.00 - 16.00 11.30 - 12.30 

Jumat 07.00 - 16.30 11.30 - 13.00 

Sumber : PT Kencana Gemilang 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

3.1. Pengertian Pengendalian Mutu 

Mutu dalam pengendalian mutu dapat diartikan sebagai seluruh 

karakteristik atau spesifikasi (daya tahan, kemudahan pemakaian, lama 

penggunaan / life time, bentuk, fungsi, dll) dari suatu produk baik barang 

maupun jasa yang dapat diterima oleh pelanggan atau konsumen. Mutu juga 

dapat didefinisikan sebagai kesesuaian untuk dipakai atau kepuasan 

pemakai.Kepuasan pemakai itu mencakup : 

1. Produk (quality of product) 

2. Biaya (quality of cost)\ 

3. Pengiriman (quality of delivery) 

4. Keselamatan (quality of safety) 

Ada beberapa syarat ataupun kondisi dari pemakai yang pada umumnya 

paling menonjol, yaitu : 

1. Harga produk 

2. Manfaat dari produk 

 

Pengendalian merupakan tindakan yang perlu dilakukan untuk menjamin 

tercapainya tujuan dengan jalan mengadakan pemeriksaan yang dimulai dari 

bahan mentah hingga bahan jadi sehingga sesuai dengan yang apa diinginkan. 

 

Dalam hal mutu, semua prosedur untuk mencapai mutu yang diinginkan 
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bisa dimasukkan dalam kegiatan pengendalian mutu. Pengendalian mutu 

adalah kegiatan untuk memastikan apakah kebijakan dalam hal mutu dapat 

tercermin dalam hasil akhir suatu proses. Pengendalian mutu juga dapat 

diartikan sebagai usaha untuk mempertahankan mutu dari barang atau jasa 

yang dihasilkan agar sesuai dengan spesifikasi produk yang telah ditetapkan 

berdasarkan kebijakan perusahaan. 

 

Selain definisi diatas, beberapa ahli turut serta dalam mendefinisikan 

pengertian pengendalian mutu. Menurut Dr. K. Ishikawa, pengendalian mutu 

adalah suatu kegiatan meneliti, mengembangkan, merancang dan memenuhi 

kepuasan konsumen, memberi pelayanan yang baik dimana pelaksanaannya 

melibatkan seluruh kegiatan dalam perusahaan, mulai dari pimpinan teratas 

sampai karyawan pelaksana. 

 

Ishita Nobuyuki juga mengemukakan pendapatnya, bahwa yang 

dimaksud pengendalian mutu adalah aktivitas memelihara dan memperbaiki 

produk dan service yang ditawarkan oleh perusahaan, pengendalian mutu 

bukan hanya menjadi tanggung jawab bagian Quality Control saja, tetapi 

semua pihak yang ada di dalam perusahaan tersebut menjadi satu kesatuan 

dalam memecahkan masalah ini. 

 

Sedangkan menurut Figenbaum, pengendalian mutu dapat dibagi 

menjadi empat bagian, yaitu : 

1. Penentuan standar, standar yang ditentukan meliputi cost quality, 
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performance quality dan reliability quality. 

2. Menilai kesesuaian sifat-sifat produk yang dibuat dengan standar yang 

telah ditentukan. 

3. Mengambil tindakan koreksi apabila diperlukan. 

4. Merencanakan perbaikan standar, yaitu melakukan usaha terus-menerus 

untuk memperbaiki standar ongkos, kinerja dan keandalan. 

 

Dari beberapa definisi tentang pengendalian mutu di atas, dapat 

disimpulkan bahwa pengendalian mutu adalah proses pengawasan, 

pengukuran, pengujian / penentuan dan tindakan perbaikan yang diperlukan 

terhadap produk barang atau jasa agar selalu sesuai dengan persyaratan yang 

telah ditetapkan perusahaan. 

 

Pengendalian mutu membawa sebuah ide mengenai penetapan dan 

pemeliharaan dari mutu suatu produk produk (barang atau jasa) yang akan 

memuaskan pelanggan dengan kinerjanya (performance), biaya (cost), 

pengiriman (delivery) dan aspek-aspek lainnya. Suatu produk tidak akan 

diterima oleh konsumen bila biayanya tinggi atau pengirimannya terlambat, 

meskipun mutu yang dibawa oleh produk tersebut melebihi permintaan 

konsumen.  

 

Pengendalian mutu juga sangat berkaitan dengan jaminan mutu (Quality 

Assurance/QA) dan kepuasan pelanggan (costumer satisfaction) yang 

merupakan kunci dari efektifitas jaminan mutu tersebut.Jaminan mutu selalu 
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fokus pada setiap kegiatan organisasi / perusahaan yang berpengaruh untuk 

mempertahankan mutu pada tingkat yang diinginkan.Jaminan mutu dapat 

mencakup kegiatan mulai dari tahap desain produk, proses kerja, penilaian 

mutu hingga penyampaian produk ke pelanggan. Pengendalian mutu terdiri 

atas tiga langkah utama, yaitu : 

 

1. Perencanaan Mutu (Quality Planning). 

Pada tahapan ini dilakukan identifikasi kebutuhan konsumen, 

melakukan perancangan produk sesuai kebutuhan konsumen serta 

melakukan perancangan proses produksi yang sesuai spesifikasi 

rancangan produk. 

 

2. Pengendalian Mutu (Quality Control). 

Merupakan suatu bentuk pengendalian kualitas pada saat proses 

produksi. Pada tahapan ini dilakukan identifikasi faktor kritis yang harus 

diperhatikan, mengembangkan alat dan metode pengukuran serta 

mengembangkan standar bagi faktor kritis. 

 

3. Quality Improvement 

Merupakan suatu tindakan yang dilakukan jika terjadi 

ketidaksesuaian antara kondisi aktual dengan kondisi standar, agar 

dilakukan perbaikan, penyesuaian, dan tindakan lain yang tepat. 
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3.2. Proses Perencanaan dan Pengendalian Mutu 

Proses perencanaan dan pengendalian mutu memerlukan interaksi terus-

menerus antara pemakai, proses produksi dan bagian-bagian lain dari 

perusahaan. Dalam menerapkan perencanaan dan pengendalian mutu melalui 

siklus mutu, diperlukan beberapa tahap sebagai berikut : 

➢ Mendefinisikan atribut mutu. 

➢ Merumuskan bagaimana mengukur setiap atribut mutu. 

➢ Membuat standar mutu. 

➢ Membuat program inspeksi mutu. 

➢ Mencari dan memperbaiki penyebab mutu jelek. 

 

Perencanaan untuk pengendalian mutu harus dimulai dengan mengetahui 

atribut-atribut mutu. Perencanaan mutu menentukan atribut apa saja yang 

penting untuk dipenuhi. Selanjutnya harus diketahui bagaimana atribut 

tersebut dapat diukur.Misalnya untuk menyajikan produk yang berpenampilan 

menarik, ukurannya adalah kebersihan permukaan produk. 

 

Tahap selanjutnya adalah menetapkan standar mutu dari ukuran-ukuran 

tiap atribut tersebut. Program inspeksi kemudian dibuat untuk selalu dapat 

melihat apakah proses produksi sudah menghasilkan produk yang sesuai 

dengan standar mutu. 

 

Program inspeksi yang dibuat tersebut merupakan alat yang dapat 

menunjukkan apabila ada produk yang tidak memenuhi standar mutu. Bila 
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penyimpangan produk telah diketahui dan berhasil diperbaiki, sistem 

produksi dapat dikatakan terkendali dan tingkat mutu akan tetap tinggi. 

 

3.3. Tujuan Pengendalian Mutu 

Tujuan dari dilakukannya pengendalian mutu adalah sebagai berikut : 

1. Agar produk barang dan jasa yang dihasilkan dapat mencapai standar mutu 

yang telah ditetapkan. 

2. Mengusahakan agar biaya inspeksi dapat ditekan menjadi sekecil 

mungkin. 

3. Mengusahakan agar biaya produksi dapat menjadi serendah mungkin. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengendalian mutu tidak hanya  

menjaga dan meningkatkan mutu dari produk yang dihasilkan, akan tetapi 

juga untuk menjaga dan meningkatkan mutu kinerja perusahaan termasuk 

proses produksi agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 

 

3.4. Lingkup Pengendalian Mutu 

Secara garis besar, pengendalian mutu dapat dikelompokkan ke dalam 2 

(dua) kelompok yaitu pengendalian mutu selama pengolahan (proses) dan 

pengendalian mutu terhadap hasil akhir suatu produk. 

 

1. Pengendalian Mutu Selama Pengolahan (Proses) 

Pengendalian mutu selama pengolahan (proses) harus dilakukan 

berurutan sesuai dengan tahapan prosesnya, mulai dari tahapan paling awal 

hingga tahapan yang paling akhir. Kegiatan pengendalian mutu di sini dapat 
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sangat bervariatif dan dapat meliputi kegiatan pengecekan, verifikasi, 

pemeriksaan. Bila dalam tahap proses awal ditemukan adanya 

ketidaksesuaian mutu, maka harus dibuat suatu catatan dan selanjutnya 

dilakukan tindak perbaikan. Pengendalian pada proses termasuk juga 

pengendalian atas bahan-bahan yang akan digunakan dalam proses, peralatan 

proses, lingkungan tempat proses berlangsung, dll. 

 

2. Pengendalian Mutu Terhadap Hasil Akhir Suatu Produk 

Meskipun telah dilakukan pengendalian mutu dalam setiap tahapan 

proses, tetapi hal ini tidak dapat menjamin bahwa tidak ada produk yang 

rusak (cacat) ataupun produk yang gagal memenuhi persyaratan. Untuk 

menjaga agar produk yang dihasilkan dapat dijamin mutunya, maka 

diperlukan adanya pengendalian mutu terhadap produk akhir dari suatu 

proses. 

Secara lebih rinci, kegiatan pengendalian mutu dapat meliputi : 

1) Pengendalian terhadap penerimaan bahan. 

2) Pengendalian terhadap kegiatan di berbagai tahapan proses. 

3) Pengendalian produk akhir sebelum dikirim ke konsumen. 

4) Pengujian (kemurnian, kinerja, ketahanan, dll). 

5) Inspeksi (pemeriksaan) dan verifikasi. 

6) Penyelidikan atas sebab terjadinya penyimpangan / ketidaksesuaian. 

 

3.5. Inspeksi 

Inspeksi adalah proses mengukur, menguji dan membandingkan produk 
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yang dihasilkan dengan standar yang telah ditetapkan. Kegiatan inspeksi yang 

merupakan salah satu dari pelaksanaan pengendalian mutu dapat 

dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu : 

1. Remedial Inspection dan Preventive Inspection 

Remedial inspection dilakukan untuk maksud memperbaiki kesalahan / 

ketidaksesuaian, sedangkan Preventive inspection merupakan pemeriksaan 

yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kegagalan produk. 

 

2. Centralized Inspection dan Floor (in site) Inspection 

Centralized inspection adalah pemeriksaan yang dilakukan secara 

terpusat pada suatu tempat yang telah ditentukan oleh perusahaan, seperti 

laboratorium pengendalian mutu, workshop khusus, dsb. 

Floor (in site) inspection adalah pemeriksaan yang dilakukan pada 

tempatberlangsungnya suatu proses. 

 

3. Material, Work in Process, Finished Product Inspection dan 

Functional Inspection 

Material, work in process, finished product inspection adalah 

pemeriksaan yang dilakukan pada bahan baku, barang yang sedang dalam 

proses dan barang jadi. Sedangkan Functional inspection adalah pemeriksaan 

yang dilakukan dengan cara melakukan uji fungsi dari produk yang 

dihasilkan. 
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4. Visual Inspection dan Non Visual Inspection 

Visual inspection adalah pemeriksaan dengan cara melihat langsung 

terhadap kondisi, komposisi, struktur, dll, terhadap bahan atau produk yang 

dihasilkan, sedangkan Non visual inspection adalah pemeriksaan yang 

dilakukan dengan menggunakan peralatan (misalnya: microprojector, pressure 

gauge, dll) terhadap kondisi, komposisi, struktur, dll, terhadap bahan atau 

produk yang dihasilkan. 

 

3.6. Metode Inspeksi 

Metode yang umum digunakan dalam melaksanakan kegiatan inspeksi 

dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

a) 100 % Inspection 

Merupakan metoda dengan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh 

produk hasil produksi. 

 

b) Sampling Inspection  

Merupakan metode pemeriksaan yang dilakukan terhadap produk dengan 

cara mengambil sampel dari produk hasil produksi. Dalam metoda ini sampel 

yang diambil diusahakan dapat  mewakili seluruh produk yang diperiksa. 

Pengambilan sampel harus mempertimbangkan nilai kualitatif dan kuantitatif 

dari produk yang diperiksa.Dalam metoda ini kompetensi petugas pengambil 

sampel menjadi amat penting. 
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3.7. Metode Sampling Penerimaan (Acceptance Sampling) 

Sampling penerimaan adalah suatu bidang pokok pengendalian kualitas 

statistik.Apabila pemeriksaan bertujuan untuk penerimaan atau penolakan 

suatu produk, berdasarkan kesesuaiannya dengan standar, jenis prosedur 

pemeriksaan yang digunakan biasanya dinamakan sampling penerimaan. 

Penerapan yang khas dari sampling penerimaan adalah sebagai berikut : 

 

Suatu perusahaan menerima kiriman produk dari penjual.Sampel diambil 

dari suatu kotak dan suatu karakteristik kualitas unit dalam sampel 

diperiksa.Berdasarkan informasi dalam sampel ini, diambil suatu keputusan 

mengenai kedudukan kotak.Biasanya keputusan ini adalah menerima atau 

menolak kotak. Kotak yang diterima dimasukkan kedalam gudang 

penyimpanan, sedangkan kotak yang ditolak akan dikembalikan kepada 

penjual 

 

Umumnya kita menggunakan 100% pemeriksaan dalam keadaan dimana 

komponen sangat kritis dan meloloskan setiap unit cacat akan mengakibatkan 

biaya kegagalan yang tinggi tidak dapat diterima pada tingkat berikutnya, 

atau kemampuan proses penjual tidak cukup memenuhi spesifikasi. Sampling 

penerimaan mungkin sekali berguna dalam keadaan berikut : 

1. Apabila metode pengujian yang digunakan merupakan jenis pengujian 

rusak (destructive test). 

2. Apabila biaya pemeriksaan 100% sangat tinggi. 
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3. Apabila pemeriksaan 100% secara teknologi tidak mungkin, atau akan 

memerlukan waktu lama sehingga penjadwalan produksi akan sangat 

dipengaruhi. 

4. Apabila banyak benda yang harus diperiksa dan tingkat kesalahan 

pemeriksaan cukup tinggi sehingga pemeriksaan 100% mungkin akan 

menyebabkan persentase unit rusak yang diloloskan akan lebih tinggi dari 

pada yang akan terjadi dengan menggunakan perencanaan sampling. 

5. Apabila penjual mempunyai sejarah kualitas yang istimewa dan diinginkan 

pengurangan pemeriksaan dari 100%, tetapi perbandingan kemampuan 

proses penjual cukup rendah sehingga tanpa pemeriksaan merupakan 

alternatif yang tidak memuaskan. 

6. Apabila terdapat resiko tanggung jawab produk yang cukup serius dan 

meskipun proses penjual memuaskan, perlu program pemantauan produk 

secara terus-menerus. 

 

1. Keunggulan dan Kekurangan Sampling Penerimaaan 

Apabila dibandingkan dengan pemeriksaan 100%, sampling penerimaan 

memiliki beberapa keunggulan, diantaranya sebagai berikut : 

c) Biasanya lebih murah karena pemeriksaan lebih sedikit. 

d) Lebih sedikit penanganan terhadap produk, jadi kerusakan akan 

berkurang. 

e) Dapat diterapkan untuk menggunakan metode uji rusak terhadap suatu 

produk. 
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f) Penolakan seluruh kotak dibandingkan dengan pengembalian beberapa 

produk yang rusak sering memberikan motivasi yang lebih kuat bagi 

penjual untuk meningkatkan kualitas. 

 

Selain keunggulan-keunggulan diatas, sampling penerimaan juga 

memiliki beberapa kekurangan, diantaranya : 

a) Berisiko menerima kotak yang rusak dan menolak kotak yang baik. 

b) Sampling penerimaan memerlukan perencanaan dan dokumentasi tentang 

prosedur sampling pemeriksaan, sedangkan pemeriksaan 100% tidak. 

 

2. Jenis Perencanaan Sampling 

Perencanaan sampling penerimaan terdiri atas dua klasifikasi utama yaitu 

klasifikasi dengan sifat (atribut) dan klasifikasi dengan skala numeric 

(variabel).Untuk detailnya dapat dilihat pada Gambar 4.2.dibawah ini. 

 

 

 

Gambar 3.1 Klasifikasi Utama Perencanaan Sampling 

 

Perencanaan sampling terbagi menjadi tiga macam, yaitu : 

a. Perencanaan Sampling Tunggal 

Prosedurnya adalah dengan cara memilih benda secara acak dari kotak. 

Jika terdapat x atau lebih sedikit yang cacat di dalam sampel itu, maka terima 

kotak tersebut.Namun jika terdapat lebih dari x benda yang cacat dalam 
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sampel, maka tolak kotak tersebut. 

 

b. Perencanaan Sampling Ganda 

Setelah sampel awal, dibuat keputusan apakah menerima kotak atau 

menolak kotak atau mengambil sampel kedua.Jika sampel kedua diambil, 

informasi dari sampel pertama dan kedua digabung untuk mencapai satu 

keputusan apakah menerima atau menolak kotak. 

 

c. Perencanaan Sampling Multiple 

Merupakan perluasan dari konsep sampling ganda, dimana lebih dari dua 

sampling mungkin diperlukan untuk mencapai keputusan mengenai 

kedudukan kotak.Biasanya ukuran dalam sampling ini lebih kecil. 

 

Ada beberapa perbedaan antara MIL STD 105 E dengan MIL STD 414 

yang dapat dilihat dalam Tabel 3.1 berikut ini : 

Tabel 3.1 Perbedaan MIL STD 105 E Dengan MIL STD 414 

MIL STD 105 E MIL STD 414 

1. Digunakan untuk sampling 

penerimaan atribut. 

2. Terdiri dari 3 tingkat pemeriksaan 

umum dimana tingkat 2 

dinyatakan sebagai pemeriksaan 

normal dan 4 tingkat 

pemeriksaan khusus. 

4. Digunakan untuk sampling 

penerimaan variabel. 

5. Terdiri dari 5 tingkat pemeriksaan 

umum dan tingkat 4 dinyatakan 

sebagai tingkat normal. 
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3. Tingkat kualitas yang dapat 

diterima merentang dari 0.10 % 

sampai 10%. 

6. Tingkat kualitas yang dapat 

diterima merentang dari 0.04 % 

sampai 15 %. 

 

7. Standar Militer 105 E (MIL STD 105 E) 

MIL STD 105 E adalah sistem sampling penerimaan sifat (atribut) yang 

saat ini paling banyak digunakan di dunia industri, karena penggunaannya 

yang cukup sederhana. Bagi tiap jenis perencaan sampling dibuat ketentuan 

pemeriksaan sebagai berikut : 

8. Pemeriksaan normal (normal inspection), digunakan pada awal aktifitas 

pemeriksaan. 

9. Pemeriksaan ketat (tightened inspection), digunakan apabila sejarah 

kualitas perusahaan pada akhir-akhir ini memburuk. Dimana persyaratan 

penerimaan kotak pada pemeriksaan ketat ini lebih keras daripada 

pemeriksaan normal. 

10.Pemeriksaan lemah (reduce inspection), dilakukan apabila kualitas penjual 

atau perusahaan sangat baik. 

 

Titik utama dari MIL STD 105 E adalah tingkat kualitas yang dapat 

diterima (AQL = Acceptable Quality Level). Penentuan AQL biasanya 

dilakukan oleh petugas yang bertanggung jawab dalam sampling atau telah 

ditentukan dalam kontrak.Tingkat AQL berbeda-beda untuk tiap jenis cacat. 

Untuk standarisasi cacat (defect) dibedakan menjadi tiga, yaitu : 
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1. Cacat Kritis (Critical Defect) 

Adalah cacat yang tidak dapat ditolerir lagi, sehingga apabila suatu 

produk mengalami cacat kritis, maka produk tersebut akan langsung ditolak. 

Biasanya untuk cacat yang berhubungan dengan keselamatan konsumen. 

 

2. Cacat Besar (Major Defect) 

Adalah suatu cacat pada suatu produk yang berhubungan dengan 

ketidakberfungsian dari produk tersebut. 

 

3. Cacat Kecil (Minor Defect) 

Adalah suatu cacat yang biasanya hanya berupa outlook atau penampilan 

dari suatu produk, tetapi tidak berpengaruh terhadap fungsi dari produk 

tersebut. 

 

Jumlah sampel yang digunakan dalam MIL STD 105 E ditentukan oleh 

ukuran kotak dan tingkat pemeriksaan.Tingkat pemeriksaan dibedakan 

menjadi dua, yaitu tingkat pemeriksaan khusus dan tingkat pemeriksaan 

umum.Tingkat pemeriksaan umum ada tiga, yaitu tingkat I, II dan III atau 

sering juga dipakai tingkat pemeriksaan G1, G2 dan G3. 

 

Tingkat pemeriksaan umum II (G2) merupakan pemeriksaan normal, 

tingkat pemeriksaan umum I (G1) dilakukan apabila diperlukan beberapa 

pembedaan dalam pemeriksaan, sehingga memerlukan setengah dari 

pemeriksaan tingkat II (G2).Tingkat pemeriksaan umum III (G3) digunakan 
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apabila diperlukan lebih banyak lagi pembedaan dalam pemeriksaan. 

 

Tingkat pemeriksaan khusus ada empat, yaitu S1, S2, S3 dan S4.Tingkat 

pemeriksaan khusus menggunakan sampel yang sangat kecil dan hanya 

dilakukan apabila resiko sampel besar dapat dibiarkan. Pengambilan sampel 

dilakukan secara acak dan kotak yang ditolak akan dilakukan pemeriksaan 

100 %, sehingga kotak yang ditolak tersebut dapat diterima kembali apabila 

semua produk yang cacat dalam kotak tersebut telah dipisahkan. 

 

1. Prosedur dalam MIL STD 105 E 

Dalam MIL STD 105 E ada prosedur yang harus diikuti, prosedur dari 

MIL STD 105 E, adalah sebagai berikut : 

1. Pilih tingkat kualitas yang diterima (AQL). 

2. Pilih tingkat pemeriksaan (tingkat pemeriksaan umum atau khusus). 

3. Tentukan ukuran kotak. 

4. Carilah kode ukuran sampel yang sesuai dengan tingkat pemeriksaan yang 

telah dipilih. 

5. Tentukan jenis perencanaan sampling yang sesuai untuk digunakan 

(tunggal, ganda atau multiple). 

6. Sesuaikan dengan tabel untuk mendapatkan jenis perencanaan yang akan 

digunakan. 

7. Tentukan perencanaan pemeriksaan yang akan digunakan (normal, ketat 

atau lemah). 
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3.8. Tujuh Alat Pengendalian Mutu 

Banyak teknik yang dapat digunakan untuk melakukan pengendalian 

mutu. Terdapat tujuh teknik atau cara dalam memecahkan masalah 

berdasarkan data-data statistik yang ada yang dikenal dengan sebutan “The 

Seven Tools”. Ketujuh alat QC ini memiliki cara dan fungsi tersendiri dalam 

memecahkan masalah, yaitu : 

1. Checksheet 

Tujuan utama dari checksheet adalah untuk memastikan bahwa 

data dikumpulkan dengan hati-hati dan akurat. Data yang 

dikumpulkan ditampilkan dalam suatu form yang dapat dengan 

mudah digunakan dan dianalisa. Checksheet yang dibuat harus 

menggambarkan kondisi tertentu seperti checksheet untuk produk 

cacat, temperatur udara atau menyatakan lokasi tertentu, misalnya 

jika kita melakukan tes terhadap cacat yang terdapat pada sebuah 

sepeda, maka sebaiknya dijelaskan dibagian mana terdapat cacat 

yang dimaksud 

 

2. Histogram 

Histogram pada dasarnya adalah rangkaian berbagai bidang segi 

empat yang masing-masing bidang menunjukkan banyaknya 

frekuensi yang terkandung pada masing-masing interval kelasnya. 

Bila interval kelas sama, maka skala tinggi frekuensinya akan sama. 

Keuntungan histogram antara lain dapat mengetahui dengan jelas 

frekuensi masing-masing data yang diamati. 
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Gambar 3.2 Contoh Histogram 

 

3. Diagram Pareto 

Diagram Pareto merupakan grafik yang merangking data 

berdasarkan klasifikasi kumulatif data terbesar sampai terkecil. 

Diagram pareto dirancang untuk membantu mengenali variabel-

variabel yang berpotensi menimbulkan masalah. Sehingga kita dapat 

memusatkan perhatian untuk menghilangkan penyebab-penyebab 

masalah yang timbul dan memberikan dampak yang berarti untuk 

pemecahan masalah tersebut. Contoh untuk diagram Pareto dapat 

dilihat pada Gambar 4.4 berikut ini. 
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Gambar 3.3 Contoh Diagram Pareto 

4. Diagram Tulang Ikan (Fish Bone Diagram) 

Merupakan suatu gambaran untuk mencari semua unsur 

penyebab yang diduga menimbulkan masalah pada pengumpulan 

data. 

 

Gambar 3.4. Contoh Diagram Tulang Ikan 
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5. Stratifikasi 

Stratifikasi merupakan teknik yang memberikan gambaran 

pengelompokan sekumpulan data atas dasar karakteristik / tingkatan 

(stratified) yang sama. Pengelompokan ini didasari oleh perbedaan 

strata atau tingkatan yang telah dikategorikan oleh personil 

pengambil data. 

 

6. Diagram Scatter (Diagram Pencar) 

Adalah gambaran yang menunjukan kemungkinan hubungan 

pasangan antara dua macam variabel dan menunjukan keeratan 

hubungan antara dua variabel tersebut yang sering diwujudkan 

sebagai koefisien korelasi. Untuk contoh diagram Scatter dapat 

dilihat pada Gambar 4.6. dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5. Contoh Diagram Scatter (Diagram Pencar) 
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7. Grafik dan Peta Kendali 

Merupakan suatu grafik yang digunakan untuk menentukan 

apakah suatu produk berada dalam keadaan stabil atau tidak. Apabila 

semua data berada dalam batas kontrol, maka proses dikatakan dalam 

keadaan stabil. Data yang diperlukan disini harus dapat diukur 

(measurable) dan karakteristik kualitas akan ditentukan oleh besar 

kecilnya penyimpangan terhadap unit ukuran yang distandarkan 

untuk hasil proses kerja yang berlangsung. Contoh grafik dan peta 

kendali dapat dilihat pada Gambar 4.7.berikut ini. 

 

Gambar 3.6. Contoh Grafik dan Peta Kendali 
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BAB IV 

PENGUMPULAN dan PENGOLAHAN DATA 

 

4.1. Pengendalian Kualitas Statistik 

Statistika merupakan pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara 

pengumpulan fakta, pengolahan serta penganalisaannya, penarikan 

kesimpulan serta pembuatan keputusan yang cukup beralasan berdasarkan 

fakta dan analisa yang dilakukan. 

 

Penggunaan konsep statistik ini dalam pengendalian mutu dapat 

membantu menyederhanakan dan mempermudah prosedur inspeksi dengan 

hasil yang dapat dipercaya dan lebih ekonomis. Dengan Pendekatan ini proses 

produksi juga akan lebih konsisten, biaya rendah dengan tingkat mutu yang 

tinggi tanpa harus banyak melakukan berbagai inspeksi. Dalam tahap proses 

produksi, penerapan dari pengendalian secara statistik dapat menciptakan 

konsistensi mutu. 

 

Pengendalian kualitas statistik dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, 

yaitu : pengendalian proses (process control) dan pengendalian produk 

(product control). Untuk pengendalian proses digunakan peta kendali dan 

untuk pengendalian produk digunakan sampling penerimaan (acceptance 

sampling). Pernyataan Statistical Quality Control dapat dipakai untuk 

mencakup semua penggunaan teknik statistik.Untuk lebih jelasnya hal ini 

ditunjukkan pada Gambar 4.1. 
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Gambar 4.1. Klasifikasi Pengendalian Mutu Statistik 

  

Penerapan pengendalian kualitas statistik akan memberikan banyak 

manfaat seperti : 

1. Kualitas produk yang lebih seragam 

2. Mengurangi biaya pemeriksaan 

3. Memberikan suatu pengertian dan kesadaran akan perlunya pengendalian 

kualitas 

4. Memberikan dasar untuk spesifikasi-spesifikasi yang akan dicapai 

5. Meningkatkan hubungan dengan pelanggan 

6. Menyediakan cara-cara untuk menetapkan kemampuan dari proses 

manufaktur 

 

4.2. Pengendalian Mutu 

Pengendalian Mutu (Quality Control) yang dilakukan oleh PT. Kencana 

Gemilang ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu : 

1. Incoming Inspection 

2. Out Going Inspection 

Dalam laporan ini, saya hanya akan membahas mengenai Incoming 
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Inspection yang dilakukan di PT. Kencana Gemilang. Ada tiga jenis inspeksi 

yang dilakukan oleh QC Incoming, yaitu : 

1. Attribute Inspection 

Adalah jenis pemeriksaan yang menitikberatkan pada pemeriksaan 

yang bersifat outlook dari suatu produk. 

2. Function & Fitting Inspection 

Adalah jenis pemeriksaan yang menitikberatkan pada pemeriksaan 

fungsi suatu produk dan kemampuan tukar antar part dalam produk 

tersebut. 

3. Variable Inspection 

Merupakan jenis pemeriksaan dimana keluarannya adalah data-data 

yang berupa angka / numerik. 

 

Penarikan sampel yang digunakan oleh QC Incoming PT. Kencana 

Geming menggunakan sistem lot, satu lot sama dengan satu kali penerimaan 

suatu part dari supplier. Seperti yang sudah dibahas pada sub bab 3.7 di atas, 

bahwa tingkat AQL yang digunakan berbeda-beda untuk tiap jenis cacat 

(defect). 

 

Untuk jenis cacat yang bersifat kritis (critical defect), manajemen PT. 

Kencana Gemilang telah menetapkan bahwa tingkat AQL yang digunakan 

adalah 0 (nol), artinya tidak boleh ada satupun part atau produk yang 

memiliki cacat kritis, karena akan membahayakan konsumen. Sedangkan 

untuk jenis cacat besar (major defect), tingkat AQL yang digunakan adalah 
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1 % dan untuk jenis cacat kecil (minor defect), tingkat AQL yang digunakan 

adalah 4%. 

 

Dalam melakukan proses pengecekan atribut, QC Incoming di PT. 

Kencana Gemilang menggunakan jenis perencanaan sampling tunggal, 

dengan sampling table mengacu pada MIL STD 105 E untuk tingkat 

pemeriksaan umum II (G2). Sedangkan untuk pengecekan variabel, 

menggunakan sampling table yang mengacu pada MIL STD 414 untuk 

tingkat pemeriksaan umum III. Detail mengenai table sampling MIL STD 105 

E untuk normal inspection dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

 

Gambar 4.2 Sampling Tabel For Attribute Test, MIL STD 105 E Level II, Single 

Sampling Plan For Normal Inspection 

 

Tabel diatas merupakan tabel sampling yang digunakan oleh PT. Kencana 

Gemilang dalam menentukan pengambilan sampel untuk pengecekan yang 

bersifat atribut.Sedangkan pengambilan sampel untuk pengecekan variabel, 
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dapat dilihat pada Gambar 4.3 berikut ini. 

 

Gambar 4.3 Sampling Table For Variable& Fitting Function Test, MIL STD 414 

Level III, Single Specification Limit For Normal Inspection 

 

Selain table sampling untuk normal inspection di atas, ada beberapa 

partyang berdasarkan kebijakan manajemen mendapat perlakuan khusus 

terhadap proses inspeksinya. Part-part tersebut tidak menggunakan 

samplingtable untuk normal inspection, melainkan menggunakan 

samplingtable untuk reduce inspection. 

 

Detail mengenai part-partapa saja yang mendapat perlakuan khusus 

tersebut, dapat dilihat pada lampiran 1 dan lampiran 2. Sedangkan table 

sampling MIL STD 105 E dan MIL STD 414 untuk reduce inspection dapat 

dilihat pada Gambar 4.4 dan Gambar 4.5 di bawah ini. 
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Gambar 4.4 Sampling Tabel For Attribute Test, MIL STD 105 E Level II, Single 

Sampling Plan For Reduce Inspection 

 

Gambar 4.5 Sampling Table For Variable & Fitting Function Test, MIL STD 414 

Level III, Single Specification Limit For Reduce Inspection 
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4.3. Prosedur Incoming Inspection 

Dalam melakukan proses inspeksi, QC Incoming di PT. Kencana 

Gemilang memiliki prosedur kerja sebagai acuannya, prosedur inspeksi 

incoming tersebut adalah sebagai berikut : 

 

➢ Kedatangan Part 

1. PPIC menyerahkan Form Surat Jalan (tidak diarsip QA) untuk part 

lokal atau Copy Packing List (diarsip) untuk partimport ke 

Supervisor QC Incoming untuk setiap barang yang akan masuk. 

2. PPIC memberikan informasi prioritas dengan menandai item part 

dicopy Packing List yang harus didahulukan pemeriksaannya. 

3. Sesuai arahan manajemen, khusus untuk part-part yang datang dari 

anak perusahaan PT. Kencana Gemilang tidak dilakukan 

pemeriksaan Incoming karena di anak perusahaan tersebut telah 

dilakukan sistem pengendalian mutu yang sama seperti di PT. 

Kencana Gemilang. Jika diperlukan inspeksi, maka Manager QA 

dapat memberi instruksi pengecualian untuk poin ini. 

4. Untuk Incoming produk CBU, inspeksi dilakukan oleh Inspektor QC 

 Outgoing dan Supervisor QC Outgoing bertanggung jawab dalam 

 pengontrolan inspeksi tersebut mengacu kepada prosedur ini. 
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➢ Inspeksi dan Disposisi Part 

1. Inspector QC Incoming memeriksa part tersebut sesuai urutan 

prioritas dan berpedoman pada Instruksi Kerja Inspeksi, Checksheet 

part dan Tabel Sampling update terbaru. Untuk pengambilan sample, 

Inspektor juga mengacu ke Tabel Pengajuan Sampling Plan Part 

Lokal dan Import yang di update tiap bulan oleh Supervisor QC. 

 

2. Inspektor QC Incoming membuat laporan hasil pemeriksaan dengan 

mengisi lengkap Form Checksheet Part Incoming yang telah 

disediakan dan meminta persetujuan Supervisor QC Incoming 

berkaitan dengan status barang yang diperiksa, yaitu OK atau NG. 

 

3. Bila barang tersebut OK, maka Inspektor QC Incoming memberi 

status part yang dibubuhi stempel ”OK” dan dilekatkan pada 

packagingpart. Inspektor menandatangani surat jalan dan 

memberitahukan kepada bagian gudang bahwa status part yang 

bersangkutan adalah OK. 

 

4. Bila ditemukan barang yang NG (cacat), maka : 

1. Inspektor QC Incoming memberi status part yang dibubuhi 

stempel ”NG” dan dilekatkan pada packaging part lalu 

memberitahukan kepada bagian gudang bahwa status part yang 

bersangkutan adalah NG. 
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2. Untuk barang yang hasil inspeksinya NG, maka Supervisor / 

Leader QC Incoming mengisi Form Reject Part Information 

(RPI) untuk part lokal atau Form Rejected Import Part Report 

(RIPR) untuk part impor. Khusus untuk part impor yang NG, 

QA Engineer akan menentukan part yang perlu diberikan Part 

Trouble Information (PTI) berdasarkan jenis defect yang 

ditemukan, proses perbaikan yang sedang dilakukan oleh 

supplier part impor tersebut, dan lain sebagainya. 

3. Supervisor / leader QC Incomingakan melaporkan RPI/RIPR ke 

PPIC untuk tindakan berikutnya yang akan diambil. 

4. Manager QA berkoordinasi dengan Manager PPIC, Manager 

Produksi, dan Supervisor PD terkait untuk analisis bisa tidaknya 

barang digunakan dan urgensi part NG tersebut. Hasil analisis 

akan menentukan disposisi part terkait beserta tindakan yang 

diambil, yaitu sebagai berikut : 

a) Part dikembalikan ke Supplier (khusus untuk part lokal) 

b) Special Accept dengan proses tambahan 

c) Special Accept tanpa proses tambahan 

 

5. Part NG dikembalikan ke Supplier, Supervisor / Leader QC 

Incoming menginformasikan ke staf gudang bahwa part NG tersebut 

harus dikembalikan ke supplier. 
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6. Special Accept dengan proses tambahan : 

1. Special Accept dengan proses tambahan, yaitu rework atau sortir. 

PPIC (Planner) akan mengisi form Special Accept (SA) dengan 

petunjuk kerja untuk proses tambahan. Setelah Form SA 

didistribusikan ke semua bagian terkait, PPIC (Planner) 

kemudian mengatur planning proses tambahan yang akan 

dilakukan baik oleh supplier maupun oleh PT. Kencana 

Gemilang. 

2. Berdasarkan planning PPIC dan petunjuk kerja yang tercantum 

dalam form SA, pelaksana reworkakan melaksanakan proses 

rework tersebut. 

3. Hasil reworkakan diperiksa oleh Inspector QC rework/sortir. 

Bila memenuhi persyaratan, Inspector QC akan membubuhi 

Label Status Part yang sebelumnya “NG” dengan 

stempel ”Special Accept”. 

4. Inspector QC memberitahu PPIC dan Warehouse bahwa barang 

tersebut berstatus Special Accept dan bisa ditarik untuk disimpan 

di gudang. Setiap Reject part import hasil sortir yang tidak bisa 

di proses lagi, admin QC akan membuat Claim Part Import 

dengan aturan sebagai berikut : 

1. Claim reject part ≥ 0.5 %, berlaku untuk Part Motor (Blender, Kipas 

Angin, Mixer) dan Total Heating Plate Assy (All Type). 
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2. Claim reject part ≥ 1 %, berlaku untuk part selain Motor Assy, Heating 

Plate dan Part Printing. Contoh : Center Thermostat, Power Cord, 

Aluminium Circle, Wiring Assy dan part lainnya. 

3. Claim reject part ≥ 4 %, berlaku untuk part printing, seperti Tin Plate, 

Front Indicator, Inner / Master Box dan part printing lainnya. 

Dokumen Claim Part Import diberikan ke Purchasing 

Import untuk ditindaklanjuti terkait penggantian part oleh 

supplier(Free of Charge). 

 

4. Khusus part Special Accept dan tanpa proses tambahan, part yang 

sebelumnya berstatus NG akan dibubuhi stempel “Special Accept” 

oleh Inspektor QC Incoming. Selanjutnya Inspektor QC Incoming 

menginformasikan kepada staf PPIC (Gudang) bahwa part terkait 

berstatus Special Accept dan bisa dipindahkan ke gudang. 

  

  Berikut adalah proses Flow Chart QC incoming PT. Kencana Gemilang 

yang akan di jelaskan pada gambar 4.6. 
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Gambar 4.6 Incoming Inspection Flow Chart 

 

➢ Instrusi Kerja QC Incoming 

Prosedur pengecekan yang dilakukan di PT. Kencana Gemilang 

sudah diatur dan di dokumentasikan oleh bagian dokumen kontrol. 

Berikut adalah lampiran prosedur pengecekan yang dilakukan oleh QC 

Incoming. Data instruksi kerja QC Incoming (terlampir). 
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4.4. Analisa penentuan Lot dalam penginspeksian 

Penelitian sampling ini dilakukan untuk part Power Cord Assy dari 

suplier TIANJU dengan nomor PO OOO20 dan nomer kontainer K160572. 

Lot dalam penelitian ini yaitu 1 lot total pengiriman berisi 8000 pcs. Jumlah 

sample untuk atribute test sesuai dengan sample tabel AQL MIL STD 105 E 

level 2, untuk variable dan fuction test sesuai dengan sample table MIL STD 

414 level 3. Pengambilan sample sampling secara acak (atas, tengah, bawah). 

Sehingga dari ketetapan di atas kita dapat menentukan kode ukuran sample 

yang akan kita teliti nanti tiap lotnya dengan tabel berikut (lihat gambar di 

bawah).  

 

Gambar 4.7 Sampling Tabel For Attribute Test, MIL STD 105 E Level II, Single 

Sampling Plan For Normal Inspection 
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Gambar 4.8 Sampling Table For Variable & Fitting Function Test, MIL STD 414 

Level III, Single Specification Limit For Normal Inspection 

 

Setelah kode ukuran di ketahui, selanjutnya adalah pengukuran part 

sesuai dengan standar Drawing yang di pakai. Dari gambar dan data diatas 

untuk pengambilan sample dari jumlah 1 lot = 8000 pcs maka, kita 

mengambil sample secara acak dengan jumlah 200 pcs untuk attribute test. 

Dan pengambilan sample untuk pengukuran variable dan fitting function 

dengan jumlah 13 pcs. Ketentuan standar pengukuran berpedoman dengan 

standar drawing yang sudah ada, berikut adalah gambar power cord assy dan 

hasil pengukurannya. 
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Gambar 4.9 Drawing Power Cord Assy HR-200 
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Setelah mengambil sampel dan melakukan pengukuran Variable 

Inspection dan Fuction Inspections berikut adalah checksheet data dari 

pengkuran tersebut : 

Tabel 4.1 Hasil Pengukuran Variable Inspection 

 

 

Tabel 4.2 Hasil Pengukuran Function Inspection 

 

 

Adapun ketentuan untuk Attribut Inspections agar sampling yang 

dihasilkan benar-benar akurat. Berikut adalah checksheet hasil dari inspeksi 

lanjutan :  
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Tabel 4.3 Hasil Pengukuran Attribute Inspection 

 

 

 
Dari data diatas maka dapat disimpulkan bahwa jumlah sample yang 

dilakukan penginspeksian hasil yang didapat adalah Lolos. Untuk 

memudahkan dalam pendataan maka dibuatkan tabel remark inspeksi seperti 

berikut. 

Tabel 4.4 Hasil Kesimpulan  

REMARKS              

 

SAMPLE 

SIZE 
  

CRITICAL 

( 0 ) 

MAJOR 

( 1 % ) 

MINOR 

( 4 % ) 

V 13 AQL 0 5 14 

A 200 QTY DEFECT - - - 

  
CRITICAL : BERHUBUNGAN DENGAN KESELAMATAN 

MAJOR 
: BERHUBUNGAN DENGAN KETIDAKBERFUNGSIAN     

DARI SUATU PART 

MINOR : YANG BERSIFAT OUTLOOK 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Setelah penulis melaksanakan kerja Praktek di PT. Kencana Gemilang 

dan menyusun laporan dengan judul “Pengendalian Mutu Dengan Metode 

Acceptance Sampling”. Penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, 

antara lain : 

1. Dibanding dengan menggunakan metode inspeksi 100 %, inspeksi dengan 

metode sampling jelas lebih efisien untuk diterapkan. 

2. Karena menggunakan metode sampling, dimana pengambilan samplingnya 

dilakukan secara acak, maka dapat beresiko menerima barang cacat dan 

menolak barang dengan kondisi baik. 

3. Proses inspeksi untuk Power Cord Assy pada lot pertama dengan kapasitas 

8000 pcs dinyatakan lolos / OK. Dan kemudian di serahkan ke bagian 

PPIC untuk dibuatkan job produksi. 

 

5.2. Saran 

1. Perlu adanya peningkatan kompetensi inspektor QC Incoming, agar barang 

yang masuk dapat terjamin kualitasnya. 

2. Memperketat proses inspeksi, agar resiko terjadi kelolosan dapat 

diminimalisir. 

3. Menanamkan pemahaman kepada personel QC Incoming akan pentingnya 

menjaga kualitas suatu produk. 
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