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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengendalian Kualitas 

2.1.1 Definisi Kualitas 

Istilah kualitas mengandung banyak makan dan definisi. Orang 

berbeda akan mengartikan nya secara berlainan. Beberapa contoh definisi 

yang sering dijumpai tentang kualitas, antara lain :  

- Kesesuaian dengan persyaratan atau tuntutan. 

- Kecocokan untuk pemakaian. 

- Perbaikan atau penyempurnaan yang berkelanjutan. 

- Bebas dari kerusakan atau cacat. 

- Pemenuhan kebutuhan pelangggan semenjak awal dan setiap saat. 

- Melakukan segala sesuatu secara benar semenjak awal, dan 

- Sesuatu yang bisa memuaskan pelanggan. 

Banyak juga yang mendefinisikan bahwa kualitas merupakan 

keseluruhan ciri dan karakteristik produk atau jasa yang kemampuannya 

dapat memuaskan kebutuhan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun 

tersamar. Istilah kebutuhan diartikan sebagai spesifikasi yang tercantum 

dalam kontrak maupun kriteria – kriteria yang harus didefinisikan terlebih 

dahulu. Kualitas juga berarti kecocokan penggunaannya. Kualitas 

merupakan segala sesuatu yang memenuhi keinginan atau memuaskan 

kebutuhan pelanggan.  

Upaya mendefinisikan kualitas dalam organisasi jasa tentu bukanlah 

suatu yang mudah dilakukan. Meski demikian, dari berbagai liberator yang 

dijumpai beberappa definisi kualitas yang banyak dikutip dan diadaptasi. 

Definisi umum tersebut dikemukakan oleh empat pakar tentang kualitas, 

antara lain : 

1. JOSEPH M. JURAN 

Definisi kualitas adalah “kesesuaian dengan penggunaan (fitness 

for use)”. Pendekatan Juran adalah orientasi pada pemenuhan harapan 

pelanggan. Biaya kualitas ditentukan oleh tiga biaya yaitu biaya 
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penilaian, pencegahan, dan kegagalan (internal dan eksternal). Juran 

dalam definisi kualitasnya berpandangan bahwa faktor utama dari 

biaya kualitas adalah biaya penilaian dan pencegahan. Peningkatan 

biaya kualitas akan sejalan dengan peningkatan kualitas. 

2. Philip B. Crosby 

Menurut Philips B. Crosby  definisi kualitas adalah "Zero Defects", 

yaitu kesesuaian seratus persen dengan spesifikasi produk. Crosby juga 

menyatakan bahwa manajemen perusahaan harus mengambil biaya 

kualitas sebagai bagian dari sistem keuangan. 

 

Empat prinsip “Zero Defects” antara lain : 

a. Kualitas adalah kesesuaian dengan persyaratan. Setiap produk 

atau layanan seharusnya merupakan deskripsi dari apa yang 

pelanggan butuhkan. 

b. Pencegahan cacat produk lebih disarankan untuk pemeriksaan 

kualitas dan koreksi. Prinsip kedua ini didasarkan pada 

pengamatan bahwa mencegah kecacatan lebih tidak merepotkan, 

lebih pasti dan lebih murah daripada menemukan dan 

memperbaikinya. 

c. Zero Defect merupakan standar kualitas. Prinsip ketiga didasarkan 

pada sifat normatif persyaratan: jika persyaratan mengungkapkan 

apa yang benar-benar diperlukan, maka setiap unit yang tidak 

memenuhi persyaratan tidak akan memuaskan kebutuhan dan 

tidak baik. Jika unit yang tidak memenuhi persyaratan ternyata 

mampu memuaskan kebutuhan, maka persyaratan harus diubah 

untuk mencerminkan realitas. 

d. Kualitas diukur dalam istilah moneter, harga dari ketidaksesuaian 

(PONC). Prinsip keempat adalah kunci untuk metodologi. Phil 

Crosby percaya bahwa setiap cacat merupakan biaya, yang sering 

tersembunyi. Biaya ini mencakup waktu pemeriksaan, pengerjaan 

ulang, bahan terbuang dan tenaga kerja, pendapatan yang hilang 

dan biaya ketidakpuasan pelanggan. 
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3. W. Edward Deming 

Kualitas ialah kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen. 

Perusahaan yang bermutu ialah perusahaan yang menguasai pangsa 

pasar karena hasil produksinya sesuai dengan kebutuhan konsumen, 

sehingga menimbulkan kepuasan bagi konsumen. Jika konsumen 

merasa puas, maka mereka akan setia dalam membeli produk 

perusahaan baik berupa barang maupun jasa. 

4. Genichi Taguchi 

Taguchi mendefinisikan kualitas dalam cara yang negatif, yaitu 

kerugian pada masyarakat sejak produk dikirimkan. Kerugian ini 

termasuk biaya ketidakpuasan konsumen, yang akan mengakibatkan 

kerugian reputasi dan niat baik perusahaan. Menurut Taguchi, sebuah 

produk menimbulkan kerugian bukan hanya ketika berada di luar 

spesifikasi, tetapi juga ketika produk tersebut menyimpang dari nilai 

targetnya, kerugian ini sebanding dengan kuadrat penyimpangan dari 

target. Kualitas suatu produk adalah (minimasi kerugian yang 

diberikan oleh produk pada masyarakat sejak produk tersebut 

dikirimkan). 

Untuk mengatasi kerugian karena  kualitas yang tidak baik dari 

suatu produk, ada dua kemungkinan kerugian yang terjadi setelah 

produk sampai kepada konsumenya itu : 

1. Jika produk tersebut mendapat garansi maka kerugian tersebut 

ditanggung perusahaan. 

2. Jika produk tersebur tidak bergaransi, konsumen harus 

mengeluarkan biaya untuk memperbaiki. 

Ukuran yang diusulkan Taguchi untuk menghitung 

kerugian secara kuantitatif adalah quality loss function. Dengan 

demikian pendekatan kualitas menurut Taguchi ini merupakan 

inovasi baru dalam bidang kualitas. 
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2.1.2 Konsep Kualitas 

Kualitas barang dan jasa sekarang menjadi prioritas utama dalam 

persaingan, maka sebaiknya kualitas produk dijaga sebaikbaiknya. 

Masalahnya adalah bahwa persepsi konsumen mengenai kualitas suatu 

produk itu selalu berubah-ubah. 

Konsep kualitas harus bersifat menyeluruh, baik produk maupun 

prosesnya. Kualitas produk meliputi kualitas bahan baku dan barang jadi, 

sedangkan kualitas proses meliputi segala sesuatu yang berhubungan 

dengan proses produksi baik proses-proses yang terjadi pada perusahaan 

manufaktur maupun jasa. 

Kualitas pada industri manufaktur selain menekankan pada produk 

yang dihasilkan, juga perlu diperhatikan kualitas pada proses produksi. 

Dengan demikian, produk akhir yang dihasilkan adalah produk yang bebas 

cacat, menghemat biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi maupun 

biaya pengendalian kualitas. 

Ada beberapa dimensi kualitas untuk industri manufaktur dan jasa. 

Yang dimaksud dimensi kualitas tersebut, telah diuraikan Ariani (2004:6) 

untuk industri manufaktur meliputi : 

- Performance : Kesesuaian produk dengan fungsi utama produk itu 

sendiri atau karakteristik operasi dari suatu produk. 

- Feature : Ciri khas yang membedakan dari produk yang lain 

merupakan karakteristik pelengkap dan mampu menimbulkan kesan 

yang baik bagi pelanggan. 

- Reliability : Kepercayaan pelanggan terhadap produk 

karenakeandalannya atau karena kemungkinan kerusakan yang rendah. 

- Conformance : Kesesuaian produk dengan syarat atau ukuran tertentu 

atau sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar 

yang telah ditetapkan 

- Durability : Tingkat ketahanan atau awet produk atau lama umur 

produk. 

- Servicebility : Kemudahan produk itu bila akan diperbaiki atau 

kemudahan memperoleh komponen produk tersebut. 
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- Aesthetic : Keindahan atau daya tarik yang dimiliki oleh produk 

tersebut sehingga memikat konsumen. 

- Perception : Fanatisme konsumen akan merk suatu produk tertentu 

karena citra atau reputasi produk itu sendiri. 

 

2.1.3 Faktor yang mempengaruhi kualitas  

Menurut Suyadi (2002:16) kualitas produk tersebut ditentukan oleh 

beberapa faktor, antara lain : 

1. Bentuk rancangan dari suatu barang atau jasa (designing) 

2. Bahan baku yang digunakan (raw material) 

3. Cara atau proses pembuatannya. 

4. Cara mengirim ke konsumen termasuk cara mengemasnya. 

5. Perkembangan teknologi dan cara pelayanan. 

 

2.1.4 Ruang Lingkup Standart Kualitas 

Berbagai tingkat pengendalian standar kualitas harus sesuai dengan 

standar mutu yang direncanakan. Menurut Suyadi (2002:7) standar mutu 

produk dapat ditentukan hal-hal sebagai berikut : 

1. Standar mutu bahan baku yang akan digunakan. 

2. Standar mutu proses produksi (mesin dan tenaga kerja yang 

melaksanakan). 

3. Standar mutu barang setengah jadi. 

4. Standar muru barang jadi. 

5. Standar administrasi, pengepakan, dan pengiriman produk akhir 

tersebut sampai ke tangan konsumen. 

 

2.1.5 Pengertian Pengendalian Kualitas 

Pengendalian kualitas adalah proses yang digunakan untuk menjamin 

tingkat kualitas dalam produk atau jasa. Mendefinisikan pengendalian 

kualitas tidak terlepas dari apa yang telah didefinisikan ole pakar kualitas 

sebelumnya seperti Montgomery, D.C (1995) mendefinisikan bahwa 

pengendalian kualitas adalah aktivitas keteknikan dan manajemen, yang 
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dengan aktivitas itu kita ukur ciri – ciri kualitas produk, 

membandingkannnya dengan spesifikasi atau persyaratan dan mengambil 

tindakan penyehatan yang sesuai apabila ada perbedaan antara penampilan 

yang sebenarnya dan yang standar. Pengendalian kualitas adalah 

kombinasi semua alat dan teknik yang digunakan untuk mengontrol 

kualitas suatu produk dengan biaya seekonomis mungkin dan memenuhi 

syarat pemesan.  

Dalam konteks pengendalian kualitas melalui penurunan variasi 

karakteristik kualitas dari suatu produk (barang atau jasa) yang dihasilkan, 

agar memenuhi kebutuhan yang telah dispesifikasikan, guna meningkatkan 

kepuasan pelanggan. Variasi yang berlebihan seringkali mengakibatkan 

adanya pemborosan (waste), misalnya berupa uang, waktu, dan usaha. 

Sehingga, peningkatan kualitas juga merupakan cara mengurangi 

pemborosan. Oleh karena itu, peran pengendalian kualitas statistic tidak 

terlepas dari pemenuhan kebutuhan dalam meningkatkan kepuasan 

konsumen. 

Mengendalikan proses dapat diselidiki dengan cepat apabila terjadi 

gangguan proses dan tindakan pembetulan dapat segera dilakukan sebelum 

terlalu banyak unit yang tidak sesuai dengan standar produksi. Faktor – 

faktor yang mempengaruhi dalam pengendalian kualitas, antara lain : 

1. Segi operator, yaitu keterampilan dan keahlian dari manusia yang 

menangani produk. 

2. Segi bahan baku, yaitu bahan baku yang dipasok oleh penjual. 

3. Segi mesin, yaitu jenis mesin dan elemen – elemen mesin yang 

digunakan dalam proses produksi. 

 

2.1.6 Tujuan Pengendalian Kualitas 

Prinsip dasar dalam penerapan statistika adalah penggunaan rata – rata 

(mean) sebagai target, dan pengurangan variasi (standar deviasi) untuk 

peningkatan atau perbaikan. Metode statistika yang sederhana untuk 

mengendalikan kualitas dikenal dengan tujuh alat, yaitu diagram pareto, 

diagram sebab akibat, stratifikasi, lembar periksa, histogram, diagram 
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penyebaran, grafik, dan diagram pengendalian. Ketujuh alat pengendalian 

kualitas tersebut digunakan dalam berbagai divisi, tidak hanya pada divisi 

perekayasaan, tetapi juga pada divisi lain, yaitu perencanaan, desain, 

pemasaran, pembelian dan teknologi. 

Pengendalian kualitas merupakan kegiaan yang terpadu dalam 

perusahaan untuk menjaga dan menengahkan kualitas produk yang 

dihasilkan agar dapat berjalan baik dan hasil sesuai standar yang 

ditetapkan. Menurut Ahyari (2002:230) ada 3 tujuan pengendalian 

kualitas, yaitu : 

1. Peningkatan kepuasan pelanggan. 

2. Penggunaan biaya yang serendah-rendahnya. 

3. Selesai tepat pada waktunya. 

Sedangkan menurut Suyadi (2002:76) tujuan pokok pengendalian 

kualitas adalah, untuk mengetahui sampai sejauh mana proses dan hasil 

produk (jasa) yang dibuat sesuai dengan standar yang ditetapkan 

perusahaan. Adapun tujuan pengendalian kualitas secara umum sebagai 

berikut : 

1.  Produk akhir mempunyai spesifikasi sesuai dengan standar mutu atau 

kualitas yang telah ditetapkan. 

2.  Agar biaya desain produk, biaya inspeksi, dan biaya proses produksi 

dapat berjalan secara efisien. 

3.  Dari pendapat ahli tersebut, dapat disimpulakan bahwa prinsipprinsip 

pengendalian kualitas merupakan upaya untuk mencapai dan 

meningkatkan proses dilakukan secara terus-menerus untuk dianalisis 

agar menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk 

mengendalikan dan meningkatkan proses, sehingga proses tersebut 

memiliki kemampuan (kapabilitas) untuk memenuhi spesifikasi produk 

yang diinginkan oleh pelanggan. 

 

2.1.7 Pemeriksaan ( Inspection ) 

Inspeksi atau pemeriksaan merupakan bagian penting dari 

pengendalian kualitas. Inspeksi mencakup penentuan mengenai apakah 
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suatu input atau output memenuhi standar kualitas perusahaan tersebut. 

Tujuan dari kegiatan tersebut adalah menghentikan pembuatan komponen-

komponen yang rusak atau menghentikan jasa yang tidak berguna. 

Inspeksi dapat dilakukan di tempat pekerjaan (inspeksi floor) maupun 

dalam suatu tempat pemeriksaan pusat. Baik inspeksi floor maupun 

inspeksi terpusat mempunyai berbagai kelemahan dan kelebihan. 

 

2.1.8 Teknik Perbaikan Kualitas 

Dibawah merupakan teknik perbaikan dalam usaha pengendalian 

kualitas yaitu : 

1. Diagram Sebab Akibat (cause-and-effect diagram)  

Juga dikenal sebagai diagram tulang ikan (fishbone chart) yaitu 

sebuah alat untuk mengenal elemen proses (penyebab) yang 

mungkin memberikan pengaruh pada hasil. Diagram ini 

menggambarkan sebuah diagram (bentuknya menyerupai tulang 

ikan) untuk masalah pengendalian kualitas sehari-hari pelanggan 

perusahaan yang tidak puas. Setiap “tulang” mewakili sumber 

kesalahan. Manajer Operasi memulai dengan empat kategori yaitu 

material, mesin atau peralatan, manusia dan metode, inilah yang 

disebut sebagai 4M yang merupakan penyebab. 

 

 

Gambar 2.1 : Contoh Diagram Sebab Akibat 

 

2. Diagram Pareto ( Pareto charts ) 

Diagram pareto merupkan sebuah metode untuk mengelola 

kesalahan, masalah, atau cacat untuk membantu memusatkan 

perhatian pada usaha penyelesaian masalah. Setelah diagram pareto 
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dibuat maka langkah selanjutnya adalah mencari penyebab 

keruskan serta mencari cara-cara untuk mengurangi kerusakan 

produk tersebut. 

 

Gambar 2.2 : Contoh Diagram Pareto 

 

2.2 Pengendalian Kualitas dengan Six Sigma 

2.2.1 Pengertian Six Sigma 

Menurut pendapat Pande (2002:11) Six Sigma adalah sistem yang 

komprehensif dan fleksibel untuk mencapai, mempertahankan dan 

memaksimalkan sukses bisnis. Six Sigma secara unik dikendalikan oleh 

pemahaman yang kuat terhadap fakta, data, dan analisis statistik, serta 

perhatian yang cermat untuk mengolah, memperbaiki, dan menanamkan 

proses bisnis. 

 

2.2.2 Tahap – Tahap Implementasi Pengendalian Kualitas Six Sigma 

Menurut Gasperz (2005:322-330), tahap-tahap implementasi 

peningkatan kualitas Six Sigma terdiri dari lima langkah yaitu 

menggunakan metode DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, and 

Control). 

1. Define 

Define adalah penetapan sasaran dari aktivitas peningkatan 

kualitas Six Sigma. Langkah ini untuk mendefinisikan rencana-
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rencana tindakan yang harus dilakukan untuk melaksanakan 

peningkatan dari setiap tahap proses bisnis kunci (Gasperz, 

2005:322). Tanggung jawab dari definisi proses bisnis kunci 

berada pada manajemen. 

Menurut Pande dan Cavanagh (2003:166) tiga aktivitas utama 

yang berkaitan dengan mendefinisikan proses inti dan para 

pelanggan adalah : 

a. Mendefinisikan proses inti mayor dari bisnis. 

b. Menentukan output kunci dari proses inti tersebut, dan para 

pelanggan kunci yang mereka layani. 

c. Menciptakan peta tingkat tinggi dari proses inti atau proses 

strategi. 

Termasuk dalam langkah definisi ini adalah menetapkan 

sasaran dari aktivitas penigkatan kualitas Six Sigma itu. Pada 

tingkat manajemen puncak, sasaran-sasaran yang ditetapkan akan 

menjadi tujuan strategi dari organisasi seperti: meningkatkan return 

on investement (ROI) dan pangsa pasar. Pada tingkat operasional, 

sasaran mungkin untuk meningkatkan output produksi, 

produktivitas, menurunkan produk cacat, biaya operasional. Pada 

tingkat proyek, sasaran juga dapat serupa dengan tingkat 

operasional, seperti: menurunkan tingkat cacat produk, 

menurunkan downtime mesin, meningkatkan output dari setiap 

proses produksi. 

2. Measure 

Measure merupakan tindak lanjut logis terhadap langkah define 

dan merupakan sebuah jembatan langkah berikutnya. Menurut 

Pande dan Holpp (2005:48) langkah measure mempunyai dua 

sasaran utama yaitu : 

a. Mendapatkan data untuk menvalidasi dan mengkualifikasikan 

masalah dan peluang. Biasanya ini merupakan informasi kritis 

untuk memperbaiki dan melengkapi anggaran dasar proyek 

yang pertama. 
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b. Memulai menyentuh fakta dan angka-angka yang memberikan 

petunjuk tentang akar masalah. 

3. Analyze 

Merupakan langkah operasional yang ketiga dalam program 

peningkatan kualitas Six Sigma. Ada beberapa hal yang harus 

dilakukan pada tahap ini yaitu : 

a. Menentukan stabilitas dan kemampuan (kapabilitas) proses. 

Proses industri dipandang sebagai suatu peningktan terus 

menerus (continuous improvement) yang dimulai dari sederet 

siklus sejak adanya ide untuk menghasilkan suatu produk 

(barang atau jasa), pengembangan produk, proses 

produksi/operasi, sampai kepada distribusi kepada pelanggan. 

Target Six Sigma adalah membawa proses industry yang 

memiliki stabilitas dan kemampuan sehingga mencapai zero 

defect. Dalam menentukan apakah suatu proses berada dalam 

kondisi stabil dan mampu akan dibutuhkan alat-alat statistik 

sebagai alat analisis. Pemahaman yang baik tentang metode - 

metode statistik dan perilaku proses industri akan 

meningkatkan kinerja sistem industry secara terus-menerus 

menuju zero defect. 

b. Menetapkan target kinerja dari karakteristik kualitas (CTQ) 

kunci. 

Secara konseptual penetapan target kinerja dalam proyek 

peningkatan kualtas Six Sigma merupakan hal yang sangat 

penting dan harus mengikuti prinsip. 

1. Spesific, yaitu target kinerja dalam proyek peningkatan 

kualitas Six Sigma harus bersifat spesifik dan dinyatakan 

secara tegas. 

2. Measureable, target kinerja dalam proyek peningktan 

kualitas Six Sigma harus dapat diukur menggunakan 

indikator pengukuran (matrik) yang tepat, guna 
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mengevaluasi keberhasilan, peninjauan ulang, dan tindakan 

perbaikan diwaktu mendatang. 

3. Achievable, target kinerja dalam proyek peningkatan 

kualitas harus dapat dicapai melalui usaha yang menantang 

(challenging efforts). 

4. Result-Oriented, yaitu target kinerja dalam proyek 

peningkatan kualitas Six Sigma harus berfokus pada hasil 

hasil berupa peningkatan kinerja yang telah didefinisikan 

dan ditetapkan. 

5. Time-Bound, target kinerja dalam proyek peningkatan 

kualitas Six Sigma harus menetapkan batas waktu 

pencapaian target kinerja dari setiap karakteristik kualitas 

(CTQ) kunci itu dan target kinerja harus dicapai pada 

dibatas waktu yang telah ditetapkan (tepat waktu). 

c. Mengidentifikasi sumber-sumber dan akar penyebab masalah 

kualitas. 

Untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan sumber 

penyebab masalah kualitas, digunakan alat analisis diagram 

sebab akibat atau diagram tulang ikan. Diagram ini menbentuk 

cara-cara membuat produk-produk yang lebih baik dan 

mencapai akibatnya (hasilnya). 

4. Improve 

Pada langkah ini diterapkan suatu rencana tindakan untuk 

melaksanakan peningkatan kualitas Six Sigma. Rencana tersebut 

mendeskripkan tentang alokasi sumber daya serta prioritas atau 

alternatif yang dilakukan. Tim peningkatan kualitas Six Sigma 

mengidentifikasikan sumber-sumber dan akar penyebab masalah 

kualitas sekaligus memonitor efektifitas dari rencana tindakan yang 

akan dilakukan di sepanjang waktu. Efektivitas dari rencana 

tindakan yang dilakukan akan tampak dari penurunan persentase 

biaya kegagalan kualitas (COPQ) terhadap nilai penjualan total 

sejalan dengan meningkatnya kapabilitas Sigma. Setidaknya setiap 
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rencana tindakan yang diimplementasikan harus dievaluasi tingkat 

efektivitasnya melalui pencapaian target kinerja dalam program 

peningkatan kualitas. Six Sigma yaitu menurunkan DPMO menuju 

target. 

5. Control 

Merupakan tahap operasional terakhir dalam upaya 

peningkatan kualitas berdasakan Six Sigma. Pada tahap ini hasil 

peningkatan kualitas didokumentasikan dan disebarluaskan, 

praktik-praktik terbaik yang sukses dalam peningkatan proses 

distandarisasikan dan disajikan sebagai pedoman standar, serta 

kepemilikan atau tanggung jawab di transfer dari tim kepada 

pemilik atau penanggung jawab proses. Terdapat dua alasan dalam 

melakukan standarisasi, yaitu: 

a. Apabila tindakan peningkatan kualitas atau solusi masalah itu 

tidak distandarisasikan. Terdapat kemungkinan bahwa setelah 

periode waktu tertentu, manajemen dan karyawan akan 

menggunakan kembali cara kerja yang lama sehingga 

memunculkan kembali masalah yang telah terselesaikan itu. 

b. Apabila tindakan peningkatan kualitas atau solusi masalah itu 

tidak distandarisasikan dan didokumentasikan, maka terdapat 

kemungkinan setelah periode waktu tertentu apabila terjadi 

pergantian manajemen dan karyawan terdahulu. 

 

2.3 Kapabilitas Proses 

2.3.1 Definisi kapabilitas Proses  

Definisi Kapabilitas Proses adalah kemampuan suatu proses untuk 

menghasilkan suatu produk/jasa yang sesuai dengan kebutuhan/syarat dari 

konsumen atau spesifikasi yang diharapkan. Jadi Analisis kapabilitas 

proses merupakan suatu tahapan yang harus dilakukan ketika melakukan 

pengendalian kualitas proses. 
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2.3.2 Syarat – syarat pelaksanaan analisis proses kapabilitas 

- Jika kita sudah mengetahui bagaimana kinerja proses kita (voice of 

process), tentunya kita ingin membandingkannya dengan specifikasi 

yang ditentukan pelanggan (voice of customer) 

- Analisis kemampuan proses (process capability analysis) 

menggambarkan performansi proses dalam menghasilkan produk yang 

sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan 

- Analisis kemampuan proses dapat dinyatakan sebagai probabilitas 

menghasilkan karakteristik yang tidak sesuai, pada saat proses in-

control 

 

2.3.3 Berbagai Process Capability Ratio 1 

- Cara yang lebih umum untuk menyatakan kapabilitas proses adalah 

dengan menggunakan process capability ratio 

- Rasio kemampuan proses yang setangkup ( mempunyai distribusi yang 

simetris ) 

-     
        

  
  

Dimana : 

- Cp             = nilai rasio kemampuan proses yang setangkup 

- USL           = batas spesifikasi atas 

- LSL            = batas spesifikasi bawah 

- σ                 = nilai standar deviasi proses 

- µ                 = nilai rata-rata proses 

- Nilai Cp > 1 artinya natural tolerance limit berada di dalam USL dan 

LSL.. 

 

2.3.4 Uji Normalitas 

Adalah sebuah uji yang dilakukan untuk menilai sebaran data pada 

sebuah kelompok data, dimana apakah data tersebut berdistribusi normal 

atau tidak. Dalam hasil perhitungan, apabila nilai P-value lebih besar dari 

0,05 maka data tersebut dapat dikatakan berdistribusi normal 


