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ABSTRAK 

 

Herjati, Melati Tanda. 2015. Aplikasi Pengendalian Kualitas Produksi dengan 

Menggunakan Chart Control Proporsi pada Industri Fish Fillet di Kota Tegal. 

Tugas Akhir. Jurusan Matematika. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Drs. Sugiman, M.Si.,Prof. 

YL. Sukestiyarno M.S, Ph. D. 

 Pada industri fish fillet di Kota Tegalpengawasan kualitas yang dilakukan 

masih menggunakan cara manual atau yang disebut hitungan mandor. Hal tersebut 

disebabkan oleh keterbatasan ilmu pengawasan kualitas  industri. Ada beberapa 

faktor yang berpengaruh dalam pengawasan kualitas, yaitu faktor internal berasal dari 

cara pengolahan ikan itu sendiri. Faktor eksternalyang berasal dari hal-hal yang 

menunjang produksi. Tugas Akhir ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi 

terhadap kualitas kontrol yang telah ada di perusahaan tersebut.Penerapan sistem 

pengendalian kualitas control chartdilakukan untuk meminimalkan kerusakan 

produksi, menentukan jumlah kerusakan produksi yang terjadi masih dalam toleransi 

standar atau tidak, dan menentukan jumlah kesalahan produk yang dapat ditoleransi. 

Metode pengambilan data yang dipakai (1) metode observasi (2) metode literatur (3) 

metode wawancara (4) metode statistic plan (5) metode statistic Do.Setelah data yang 

dibutuhkan terkumpul selanjutnya perhitungan kualitas kontrol mulai dilakukan, 

kualitas kontrol dihitung menggunakan aplikasi yang dirancang untuk mempersingkat 

waktu perhitungan kualitas kontrol. Secara teori, kualitas kontrol dapat dilihat dari 

grafik yang diperoleh dari perhitungan limit kontrol atas, dan limit kontrol bawah. 

Sedangkan untuk mengetahui produk cacat yang dapat dihitung dari jumlah kecacatan 

maksimal. 

Perhitungan kualitas kontrol menggunakan aplikasi chart control 

mempermudah perhitungan, juga dapat meringkas waktu sehingga dapat dilakukan 

dengan cepat dan efisien dan hasilnya tetap akurat (sama dengan perhitungan 

manual). Dari grafik hasil perhitungan dapat ditarik kesimpulan bahwa produksi yang 

dilakukan berada di dalam kendali kontrol. Sedangkan produk cacat yang dapat 

menanggung biaya kualitas terendah sebanyak 5.275,1 Kg. Ini berarti intensitas 

pengawasan kualitas sudah dilaksanakan dengan baik karena jumlah produk cacat 

yang benar-benar terjadi lebih kecil dari produk cacat yang dikehendaki. 

Kata kunci: Chart control proporsi, limit kontrol atas, limit kontrol bawah,  

intensitas pengawasan kualitas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Pengendalian kualitas harus dapat mengarah kepada beberapa tujuan 

secara terpadu, sehingga para konsumen dapat merasakan kepuasan dalam 

mempergunakan produk atau jasa dari perusahaan tersebut. Harga produk atau 

jasa perusahaan harus dapat ditekan serendah-rendahnya serta proses produksi 

dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan sebelumnya di 

dalam perusahaan bersangkutan. Pengendalian kualitas merupakan suatu 

kegiatan yang sering dilakukan setiap perusahaan. Apabila pengendalian 

kualitas tidak dilakukan dengan baik, bagi perusahaan akan menimbulkan 

tambahan biaya yaitu biaya pengawasan kualitas dan tingkat kerusakan 

produk yang dihasilkan sangat banyak atau produk yang dihasilkan sangat 

sedikit. 

Perusahaan yang tidak/belum memperhatikan pengendalian kualitas, 

dalam jangka pendek perusahaan tersebut tidak perlu mengeluarkan biaya 

pengawasan kualitas, tetapi dalam jangka panjang perusahaan sulit 

memasarkan produk dikarenakan tersaingi perusahaan yang sejenis yang 

kualitas produknya lebih baik. Usaha pengendalian kualitas merupakan usaha 

preventif (penjagaan) perusahaan yang dilaksanakan sebelum kesalahan 
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kualitas produk atau jasa tersebut terjadi. Pengendalian kualitas dilakukan 

agar kesalahan kualitas tidak terjadi pada perusahaan yang bersangkutan. 
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Persoalan pengendalian kualitas adalah bagaimana menjaga dan 

mengarahkan agar produk dan jasa dari perusahaan yang bersangkutan 

tersebut dapat memenuhi kualitas sebagaimana yang telah direncanakan. 

Pengendalian kualitas yang dilakukan dengan baik, maka pimpinan 

perusahaan akan menyusun rencana yang baik untuk masa yang akan datang, 

serta memperbaiki sistem pengendalian atau pengawasan terhadap produk 

yang sudah dilakukan  dengan baik. 

Beberapa teknik pengendalian kualitas diantaranya analisis control charts 

dan analisis intensitas pengawasan kualitas. Analisis tersebut digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar tingkat kerusakan produk yang terjadi dan untuk 

mengetahui biaya pengawasan kualitas yang efisien. 

Pada analisis control charts diperlukan beberapa aspek penilaian kualitas 

untuk dapat mengetahui tingkat kerusakannya. Pada control charts khususnya 

control charts proporsi digunakan data “cacat” atau produk gagal dalam 

perusahaan. Kecacatan pada perusahaan fishfillet digolongkan berdasarkan 

beberapa kriteria, yaitu cacat karena kesalahan dalam pemotongan, cacat 

karena duri ikan terbawa, dan cacat karena daging hancur. 

Untuk mendapatkan data cacat tersebut digunakan diagram check sheet 

untuk membantu dan mempermudah dalam pengumpulan datanya. Diagram 

chek sheet dibuat setelah mengetahui klasifikasi cacat yang ada. 
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Pada perusahaan fish fillet ini belum terlalu maju untuk hal perhitungan 

kualitas kontrol, perhitungan masih dilakukan secara manual menggunakan 

cara yang dibuat oleh perusahaan tersebut. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana penerapan sistem pengendalian kualitas control chart untuk 

meminimalkan kerusakan produk fishfillet di industri fishfillet di Kota 

Tegal? 

2. Apakah jumlah kerusakan produk fishfillet yang terjadi pada perusahaan 

fishfillet di Kota Tegal masih berada pada toleransi standar? 

3. Berapakah jumlah kesalahan produk yang dapat ditoleransi sehingga 

mampu meminimalkan total biaya kualitas? 

 

1.3 BATASAN MASALAH 

Dalam penelitian ini hanya dilakukan pembahasan mengenai pengawasan 

kualitas menggunakan chart control proporsi dan intensitas pengawasan kualitas 

saja. Pengawasan kualitas ini hanya dilakukan pada industri fishfillet yang dimilki 

oleh H. Senno saja, yaitu salah satu makro perusahaan yang bergerak di bidang 

produk fishfillet yang ada di Kota Tegal. 
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1.4 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Menerapkan sistem pengendalian kualitas pada industri fish fillet. 

2. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan kerusakan produk dengan 

menggunakan chart control proporsi kesalahan. 

3. Menentukan jumlah kesalah produk yang dapat meminimalkan biaya 

kualitas total (minimize total cost quality). 

 

1.5 MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat tugas akhir ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagi Mahasiswa 

Manfaat bagi penulis adalah sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang 

telah didapatkan pada saat proses perkuliahan serta menambah bekal untuk 

terjun dalam dunia kerja. 

2. Bagi Jurusan Matematika 

a. Dapat dijadikan sebagai bahan studi kasus bagi pembaca dan acuan bagi 

mahasiswa. 

b. Sebagai bahan referensi bagi pihak perpustakaan dan bahan bacaan yang 

dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca. 
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3. Bagi indsutri fishfilletH. Senno 

Dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk memperbaiki sistem produksi yang 

telah berjalan, dan dapat digunakan untuk menentukan langkah-langkah dalam 

mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh kecacatan produk. 

 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN TUGAS AKHIR 

Secara garis besar, Tugas akhir ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, 

bagian isi, dan bagian akhir. 

1.6.1 Bagian Awal 

Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan, halaman 

pengesahan, motto dan persembahan, abstraksi, kata pengantar, daftar 

isi, daftar lampiran, dan daftar gambar. 

1.6.2 Bagian Isi 

Bagian isi Tugas akhir terdiri dari lima bab, yaitu: 

Bab I : Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, penegasan istilah/batasan masalah, dan sistematika 

penulisan Tugas Akhir. 

Bab II : Landasan toeri, berisi landasan teori dan penelitian yang 

relevan. 

Bab III: Metode Penelitian, berisi metode penelitian dan metode 

pengumpulan data. 
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Bab IV: Hasil dan pembahasan, berisi hasil penelitian dan 

pembahasan. 

Bab V: Penutup, berisi simpulan dan saran dalam penelitian. 

1.6.3 Bagian Akhir 

Bagian akhir Tugas Akhir, berisi daftar pustaka dan lampiran-

lampiran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

3.1 LANDASAN TEORI 

3.1.1 Pengertian Kualitas 

Kualitas merupakan topik yang hangat di dunia bisnis dan akademik. 

Namun demikian istilah tersebut memerlukan tanggapan secara hati-hati dan 

perlu mendapat penafsiran secara cermat. 

Menurut Feigenbaum (1991:72) kualitas merupakan keseluruhan 

karakteristik produk dan jasa yang meliputi marketing, engineering, 

manufacture dan maintenance, di mana produk dan jasa tersebut dalam 

pemakaiannya akan sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. 

Sedangkan pendapat lain disampaikan oleh Dorothea (2005:5) kualitas 

adalah keseluruhan ciri atau karakteristik produk atau jasa dalam tujuannya 

untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. 

Kualitas memang tidak terlepas dari manajemen kualitas yang 

mempelajari setiap area dari manajemen operasi dari perencanaan produk 

dan fasilitas, sampai penjadwalan dan monitoring hasil. Fungsi dari 

perencanaan ini dijelaskan oleh Hendra (1999:2), pada dasarnya fungsi dasar 

yang harus dipenuhi oleh aktivitas perencanaan dan pengendalian produksi 
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adalah: (1) meramalkan permintaan produk yang dinyatakan dalam jumlah 

produksi 
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sebagai fungsi dari waktu; (2) menetapkan jumlah dan saat pemesanan 

bahan baku serta komponen secara ekonomis dan terpadu; (3) menetapkan 

keseimbangan antara tingkat kebutuhan produksi, teknik pemenuhan 

pesanan, serta monitoring tingkat persediaan produk jadi setiap saat, 

membandingkannya dengan rencana persediaan, dan melakukan revisi atas 

rencana produksi pada saat yang ditentukan, serta; (4) membuat jadwal 

produksi, penugasan, pembenahan mesin dan tenaga kerja yang terperinci 

sesuai dengan ketersediaan kapasitas dan fluktuasi permintaan pada satu 

periode. 

Dalam penelitian ini, yang dimaksudkan dengan pengendalian kualitas 

adalah cara untuk menekan atau memperkecil faktor-faktor yang mungkin 

dapat mempengaruhi terjadinya kerugian yang cukup besar dalam jangka 

waktu yang cukup lama. 

 

3.1.2 Kualitas Kontrol Menggunakan Metode Statistika 

Pengendalian kualitas statistik merupakan teknik penyelesaian 

masalah yang digunakan untuk memonitoring, mengendalikan, menganalisis, 

mengelola dan memperbaiki produk dan proses menggunakan metode-

metode statistik, pengendalian kualitas statistik sering disebut sebagai 

pengendalian proses statistik (statistical quality control) (Dorothea:2005:54) 

Indriyo (1987:243) menjelaskan bahwa pengawasan kualitas 

merupakan alat bagi management untuk memperbaiki kualitas produk bila 
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diperlukan, mempertahankan kualitas yang sudah tinggi dan mengurangi 

jumlah bahan yang rusak. 

Pendapat lain mengenai pengawasan kualitas kontrol statistik 

dijelaskan oleh Handoko (1984:434), pengawasan kualitas statistika, atau 

statistical quality control (SQC)  menerapkan teori probabilitas dalam 

pengujian atau pemeriksaan sampel. SQC  merupakan metode statistik untuk 

mengumpulkan dan menganalisis data hasil pemeriksaan terhadap sampel 

dalam kegiatan pengawasan kualitas produk. SQC dilakukan dengan 

pengambilan sampel (sampling) dari “populasi” dan menarik kesimpulan 

berdasar karakteristik-karakteristik sampel tersebut secara statistik (statistical 

inference). 

Pada pokoknya pengawasan kualitas menentukan ukuran, cara dan 

persyaratan fungsional lain suatu produk dan menspesifikasikannya untuk 

maksud-maksud produksi. Indriyo (1987:244) menjelaskan bahwa ada 

beberapa langkah-langkah dalam menentukan standar kualitas, antara lain: 

(1) mempertimbangkan persaingan dan kualitas produk pesaing; (2) 

mempertimbangkan kegunaan terakhir produk; (3) kualitas harus sesuai 

dengan harga jual; (4) perlu tim yang terdiri dari mereka-mereka yang 

berkecimpung dalam bidang penjualan, teknik, pembelian, dan produksi. 

Secara keseluruhan pengertian kualitas kontrol adalah teknik atau cara 

yang diambil untuk mensiasati kekurangan atau kelemahan dalam proses 

produksi agar tidak terlalu fatal dan menyebabkan kerugian yang besar. 
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3.1.3 Chart Contol Proporsi 

Dalam pengawasan kualitas kontrol menggunakan metode statistik, 

ada beberapa cara yang dapat digunakan sesuai dengan fungsinya, seperti 

dijelaskan oleh  L. Grant (1988:238). Ada beberapa jenis bagan kendali 

yang dapat digunakan dalam kasus-kasus statistik, antara lain: (1) bagan p, 

bagan untuk bagian yang ditolak karena tak sesuai terhadap klasifikasi; (2) 

bagan np, bagan kendali untuk banyak butir yang tak sesuai; (3) bagan c, 

bagan kendali untuk banyaknya ketidaksesuaian; (4) bagan u, bagan 

kendali untuk banyaknya ketaksesuaian persatuan. 

Seperti yang telah diungkap oleh L. Grant bahwa bagan kendali p 

digunakan untuk bagian yang ditolak, Elwood (1996:493) juga 

mengungkapkan pendapat yang serupa: bagan pengendalian untuk 

proporsi atau fraksi cacat yang terjadi dinamakan bagan –p, mereka 

didasarkan pada distribusi binomial. Dorothea (2005:132) juga 

memperkuat teori tentang chart control p, yaitu pengendali proporsi 

kesalahan (p-chart) digunakan untuk mengetahui apakah cacat produk 

yang dihasilkan masih dalam batas yang disyaratkan. 

L. Grant memperkuat pandangan tentang chart control p dengan 

pendapatnya mengenai chart control p, ia mengatakan: bagan kendali 

yang paling serbaguna dan sering digunakan adalah bagan p. Bagan ini 

adalah bagan untuk bagian yang ditolak kerena tidak memenuhi 
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spesifikasi (disebut bagan yang cacat). Bagan tersebut dapat diterapkan 

untuk karakteristik mutu  yang dapat diamati hanya sebagai atribut. 

Dalam penerapannya chart control p dirumuskan seperti berikut : 

Bila digunakan model dengan menggunakan limit 3σ, maka:  

            

            

Keterangan: 

    = rata-rata populasi 

    = standar deviasi 

     = Limit kontrol batas atas cacat 

     = Limit kontrol batas bawah cacat 

Karena setiap produk diklasifikasikan menjadi dua macam, “diterima dan 

ditolak” maka distribusi banyaknya cacat dibanding dengan seluruh 

pengamatan mengikuti distribusi binomial. Secara umum apabila  sampel 

acak yang  berdistribusi Binomial  dengan parameter n dan p, atau 

    (   ). Maka   ( )      dan     ( )         (  

 )  Misalkan    adalah parameter populasi, dari pelajaran metode statistika 

diperoleh bahwa: 

     
         

  

 
 

    ( )         (   ) 
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   (
  

 
) (  

  

 
) 

  
  (    )

 
 

  √
  (    )

 
 

Sehingga diperoleh:  

         √
  (    )

 
 

         √
  (    )

 
 

Karena p’ harga yang didapat dari populasi sedangkan yang ada hanya 

sampel, maka harga p’ diestimasi berdasarkan harga yang didapatkan dari 

sampel. Harga p’ diestimasikan oleh  ̅ = perbandingan antara banyaknya 

yang ditolak atau cacat dengan banyaknya pengamatan dalam sampel atau 

besar sampel (n).(Praptono:3.32) 

 

      ̅   √
 ̅(   ̅)

 ̅
 

      ̅    √
 ̅(   ̅)

 ̅
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Keterangan: 

 ̅     nilai pusat cacat/rata-rata cacat. 

 ̅= banyaknya sampel dibagi banyaknya hari. 

Apabila ukuran sampel penelitian jumlahnya berbeda setiap harinya, 

maka perlu diperhatikan jumlah sampelnya. Ini akan menentukan jumlah 

sampel yang akan digunakan sebagai sampel tetap dalam penelitian. 

Seperti yang diungkapkan oleh L. Grant (1988:241). 

Sebagai hal yang praktis, bilamana ukuran subgrup diharapkan akan 

bervariasi, suatu keputusan harus dibuat mengenai cara batas-batas kendali 

diperlihatkan pada bagan p. Ada tiga jawaban umum untuk permasahalan 

ini, sebagai berikut: 

1. Hitunglah batas kendali baru untuk setiap subgrup, dan perhatikan 

batas-batas yang fluktuasi ini pada bagan kendali. 

2. Dugalah ukuran subgrup rata-rata untuk waktu berikutnya. Hitunglah 

satu himpunan batas untuk rata-rata ini dan lukiskan batas-batas 

tersebut pada bagan kendali. Bilamana ukuran subgrup yang aktual 

amat berbeda dari rata-rata yang diduga ini, batas-batas yang tersendiri 

dapat dihitung untuk setiap subgrup. Hal ini diperlukan khususnya jika 

satu titik pada satu subgrup yang luar biasa kecilnya berada di luar 

batas kendali. 
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3. Gambarkanlah beberapa himpunan batas kendali pada bagan sesuai 

dengan ukuran subgrupnya yang berbeda-beda. Sebuah rencana yang 

baik haruslah menggunakan tiga batas, satu untuk ukuran rata-rata 

subgrup yang diharapkan, satu mendekati minimum yang diharapkan, 

dan satu lagi mendekati maksimum yang diharapkan. 

Dalam penelitian ini chart control proporsi berarti salah satu metode 

statistika yang digunakan untuk memperkirakan proses produksi berjalan 

sesuai kendali atau bahkan jauh dari perkiraan kendali.  

 

3.1.4 Formulir Check Sheet 

Check sheet merupakan formulir di mana item-item yang akan 

diperiksa dicetak dalam formulir, agar data dikumpulkan secara mudah dan 

ringkas (Meirilyn:2012:4). 

Sedangkan tujuan dari pembuatan lembar pengecekan adalah 

menjamin bahwa data dikumpulkan secara teliti dan akurat oleh karyawan 

operasional untuk diadakan pengendalian proses dan penyelesaian masalah 

(Dorothea:2005:22) 

Dalam penelitian ini formulir check sheet merupakan alat bantu yang 

sangat praktis untuk membantu mengidentifikasi permasalahan utama 

penyebab kerusakan/cacat pada produksi fish fillet. 
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3.1.5 Intensitas Pengawasan Kualitas 

Intensitas pengawasan kualitas meliputi beberapa aspek, diantaranya 

adalah mengenai biaya pengawasan kualitas. Intensitas pengawasan kualitas 

merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui jumlah produk “rusak” 

atau “cacat” dengan biaya pengawasan kualitas yang efisien. 

Menurut Rusel (1996), secara keseluruhan, biaya kualitas tersebut 

meliputi: 

1. Biaya untuk menghasilkan produk yang berkualitas (cost of achieving 

good quality) yaitu biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk 

membuat produk yang berkualitas sesuai dengan keinginan pelanggaan, 

meliputi: 

a. Biaya pencegahan (prevention cost) yaitu biaya untuk mencegah 

kerusakan atau cacat produk yang terdiri dari: 

(1) Biaya perencanaan kualitas (quality planning costs) yaitu biaya 

yang harus dikeluarkan untuk membuat perencanaan akan 

produk yang baik yang akan dihasilkan. 

(2) Biaya perancangan produksi (production design costs) yaitu 

biaya yang harus dikeluarkan untuk merancang produk sehingga 

produk yang dihasilkan benar-benar berkualitas. 

(3) Biaya pemrosesan (process costs) yaitu biaya yang harus 

dikeluarkan untuk dapat menjalankan proses produksi sehingga 

menghasilkan produk yang berkualitas. 
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(4) Biaya pelatihan (training costs) yaitu biaya yang harus 

dikeluarkan untuk mengadakan pelatihan bagi karyawan 

sehingga karyawan bertanggungjawab untuk selalu membuat 

produk yang baik. 

(5) Biaya informasi akan kualitas produk yang diharapkan 

pelanggan (information costs)  yaitu biaya yang harus 

dikeluarkan untuk mengadakan survey pelanggan tentang 

kualitas produk yang diharapkan pelanggan. 

b. Biaya penilaian (apprasial costs) yaitu biaya yang harus dikeluarkan 

untuk mengadakan pengujian terhadap produk yang dihasilkan, 

meliputi: 

(1) Biaya untuk mengadakan inspeksi dan pengujian (inspection and 

testing costs), yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk 

mengadakan pengujian terhadap produk yang dihasilkan. 

(2) Biaya peralatan pengujian (test equipment costs) yaitu biaya 

yang harus dikeluarkan untuk pengadaan alat untuk pengujian 

terhadap kualitas produk. 

(3)  Biaya operator (operator costs) yaitu biaya yang dikeluarkan 

untuk memberikan upah pada orang yang bertanggungjawab 

dalam pengendalian kualitas. 
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2. Biaya yang harus dikeluarkan karena perusahaan mengeluarkan produk 

cacat (costs of poor quality), meliputi: 

a. Biaya kegagalan internal (internal failure costs) yaitu biaya yang 

harus dikeluarkan karena perusahaan telah menghasilkan produk yang 

cacat tetapi cacat produk tersebut telah diketahui sebelum produk 

tersebut sampai kepada pelanggan. Biaya ini meliputi: 

(1) Biaya yang dikeluarkan karena produk harus dibuang (scrap 

costs), yaitu biaya yang telah dikeluarkan perusahaan tetapi produk 

yang dihasilkan ternyata produk cacat sehingga harus dibuang dan 

adanya biaya untuk membuang produk tersebut. 

(2) Biaya pengerjaan ulang (rework costs), yaitu biaya untuk 

memperbaiki produk yang cacat. 

(3) Biaya kegagalan proses (process failure costs) yaitu biaya yang 

harus dikeluarkan dalam proses produksi tetapi ternyata produk 

yang dihasilkan adalah produk cacat. 

(4) Biaya yang harus dikeluarkan karena proses produksi tidak dapat 

berjalan sebagaimana mestinya (process downtime costs). 

(5) Biaya yang harus dikeluarkan karena perusahaan terpaksa harus 

menjual produk di bawah harga patokannya karena produk yang 

dihasilkan cacat (price-downgrading costs). 



18 
 

 
 

b. Biaya kegagalan eksternal (external failure costs), yaitu biaya yang 

harus dikeluarkan karena menghasilkan produk cacat dan produk ini 

telah diterima oleh konsumen, meliputi: 

(1) Biaya untuk memberikan pelayanan terhadap keluhan pelanggan 

(costumer complaint costs). 

(2) Biaya yang harus dikeluarkan karena produk yang telah 

disampaikan kepada konsumen dikembalikan karena produk 

tersebut cacat (product return costs). 

(3) Biaya yang harus dikeluarkan untuk menangani tuntutan 

konsumen terhadap adanya jaminan kualitas produk (warranty 

claims costs). 

(4) Biaya yang dikeluarkan karena perusahaan harus memberikan 

jaminan atau garansi bagi konsumen bahwa produk yang 

dihasilkan adalah baik (product liability costs). 

(5) Biaya yang harus dikeluarkan karena perusahaan tidak dipercaya 

oleh konsumen sehingga tidak mau lagi membeli produk ke 

perusahaan tersebut (lost sales costs) 

Apabila ditinjau kembali biaya kualitas, sebenarnya ada sisi lain 

yang belum atau jarang ditinjau, yaitu nilai kualitas yang melekat  

pada produk atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan. Pelanggan 

yang membayar produk atau jasa yang ditawarkan tentu 

mengharapkan akan medapatkan produk atau jasa yang kualitasnya 
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sebanding dengan nilai yang telah mereka wujudkan dalam membayar 

produk atau jasa tersebut. 

Biaya-biaya yang diperhitungkan adalah: 

1. Biaya pengawasan kualitas 

     
   

 
  (Indriyo :1933:142) 

Keterangan: 

QCC  = total biaya pengawasan kualitas 

R   = jumlah produk dites 

o  = biaya pengetesan setiap kali tes 

q  = jumlah produk rusak 

2. Biaya jaminan mutu/kualitas 

         

Keterangan:  

QAC  =  total biaya jaminan mutu 

c    = biaya jaminan mutu tiap unit 

q    = jumlah produk rusak selama satu periode 

 

3. Total biaya atas kualitas 
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Keterangan: 

TQC  = total biaya kualitas 

QCC  = total biaya pengawasan kualitas 

QAC  = total biaya jaminan mutu/kualitas 

4. Dari kedua biaya tersebut di atas yaitu biaya pengawasan kualitas 

(QCC) dan biaya jaminan mutu (QAC), maka dapat dicari titik 

kedua biaya tersebut dan menemukan jumlah produk rusak yang 

menanggung total biaya kualitas yang rendah. Titik temu itu ada 

pada: 

   √
   

 
 

 

 

 

Keterangan: 

   = jumlah produk optimal 

  = jumlah produk ditest 

  = biaya pengetesan setiap kali test 

  = biaya jaminan mutu tiap unit 

Keterangan: 
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1.    untuk mengetahui jumlah produk rusak yang menanggung 

biaya terendah 

2. Intensitas pengawasan kualitas sudah berjalan baik jika produk 

rusak yang benar-benar terjadi (Q) lebih kecil dari produk yang 

dikehendaki (  ). 

Secara keseluruhan intensitas pengawasan kualitas dalam penelitian ini 

berarti teknik yang digunakan untuk memprediksi kegagalan produksi 

maksimal untuk  menentukan kerugian yang ditanggung oleh kecacatan 

produk tersebut. 

 

3.1.6 Diagram Cause and Effect 

Diagram cause and effect atau diagram sebab akibat disebut juga 

diagram Ishikawa. Diagram sebab akibat merupakan diagram yang 

digunakan untuk menggambarkan suatu akar permasalahan pada kejadian 

yang menyebabkan terjadinya kecacatan suatu produk.  

Seperti yang disampaikan oleh Dorothea (2005:24), diagram sebab 

akibat menggambarkan garis dan simbol-simbol yang menunjukkan 

hubungan antara akibat dan penyebab suatu masalah. Diagram tersebut 

memang digunakan untuk mengetahui akibat dari suatu masalah untuk 

selanjutnya diambil tindakan perbaikan. 
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Selain digunakan untuk mencari penyebab utama suatu masalah, 

diagram sebab-akibat juga dapat digunakan untuk mencari penyebab minor 

yang merupakan bagian dari penyebab utamanya. 

Adapun langkah-langkah untuk menganalisis diagram cause and effect 

disampaikan oleh L. Grant (1988:287). Langkah-langkah dalam analisis 

diagram sebab akibat adalah: 

1. Definisikan permasalahannya. Langkah ini dapat menggunakan hasil-

hasil histogram data, bagan kendali, diagram pareto, dan sebagainya. 

2. Seleksi metode analisis. Seringkali metode analisis itu meliputi 

barupa sumbangan sumbangsaran bersama suatu tim yang mewakili 

bagian produksi, rekayasa, pemeriksaan dan yang lainnya yang 

terlibat secara potensial mengenai masalah yang sedang dipelajari. 

3. Gambarkan kotak masalah dan panah utama (pusat). 

4. Spesifikasikan kategori utama sumber-sumber yang mungkin 

menyumbang terhadap masalah. 

5. Identifikasikan kemungkinan sebab-akibat masalah ini. 

6. Analisis sebab-sebabnya dan ambilah tindakan karektif. 

Bilamana suatu bentuk dari sumbangan akan digunakan untuk 

mengungkapkan sebab-sebab masalah, maka alangkah lebih baiknya bila 

disusun terlebih dahulu struktur pembahasan dengan cara menggambarkan 

kategori utama dari sebab munculnya masalah tersebut.  
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Sedangkan manfaat diagram sebab-akibat anatara lain 

(Dhorothea:2005:24): 

1. Dapat menggunakan kondisi yang sesungguhnya untuk tujuan 

perbaikan kualitas produk atau jasa, lebih efisisen dalam penggunaan 

sumber daya, dan dapat mengurangi biaya. 

2. Dapat mengurangi dan menghilangkan kondisi yang menyebabkan 

ketidaksesuaian produk atau jasa dan keluhan pelanggan. 

3. Dapat membuat suatu standarisasi operasi yang ada maupun yang 

direncanakan. 

4. Dapat memberikan pendidikan dan penelitian bagi karyawan dalam 

kegiatan pembuatan keputusan dan melakukan tindakan perbaikan. 

 Dalam penelitian ini, diagram cause and effect adalah diagram yang 

dapat memecahkan permasalahan yang menyebabkan terjadinya cacat pada 

proses produksi. 

 

3.1.7 Industri  fishfillet 

Industri adalah bidang yang menggunakan ketrampilan dan ketekunan 

kerja (bahasa Inggris: industrious) dan penggunaan alat-alat di bidang 

pengolahan hasil-hasil bumi, dan distribusinya sebagai dasarnya. Maka 

industri umumnya dikenal sebagai mata rantai selanjutnya dari usaha-usaha 

mencukupi kebutuhan (ekonomi) yang berhubungan dengan bumi, yaitu 
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sesudah pertanian, perkebunan, dan pertambangan yang berhubungan erat 

dengan tanah (Wikipedia:2015). 

Pada praktiknya industri digolongkan atas beberapa kriteria 

diantaranya(Wikipedia:2015) : 

a. Industri rumah tangga, adalah industri yang jumlah karyawan / tenaga 

kerjanya berjumlah antara 1-4 orang. 

b. Industri kecil, adalah industri yang jumlah karyawan / tenaga kerja 

berjumlah antara 5-19 orang. 

c. Industri sedang atau industri menengah, adalah industri yang jumlah 

karyawan / tenaga kerja berjumlah antara 20-99 orang. 

d. Industri besar, adalah industri yang jumlah karyawan / tenaga kerja 

berjumlah antara 100 orang atau lebih. 

Industri fish fillet adalah industri yang bergerak di bidang produksi, yaitu 

produksi ikan laut. Industri fish fillet merupakan industri yang menghasilkan 

ouput potongan ikan yang diiris tipis dan dibekukan menggunakan es batu. 

Fillet merupakan bahan setengah jadi dari daging ikan yang nantinya akan 

diolah menjadi makanan lain seperti abon, bakso, sosis, dan juga dapat 

digunakan untuk fortifikasi berbagai aneka produk olahan. Fillet memiliki 

beberapa keuntungan sebagai bahan baku olahan, antara lain bebas duri dan 

tulang, dapat disimpan lebih lama, serta dapat menghemat waktu dan tenaga 

kerja karena penanganannya lebih mudah sehingga akan memudahkan dan 

mengefesienkan proses produksi serta meningkatkan mutu produk olahannya.   

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Industri_rumah_tangga&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Industri_kecil&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Industri_sedang&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Industri_besar&action=edit&redlink=1
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Pada industri fishfilletH. Seno tergolong ke dalam industri sedang, karena 

memiliki sekitar 55 pegawai. Industi fishfilletini biasanya bekerja dari pagi 

hingga pukul 17.00 WIB. Kegiatan yang dilakukan mulai dari menyortir ikan 

yang akan di fillet, mencuci ikan, pemotongan dan penimbangan ikan, hingga 

pengecekan kualitas fishfillet. 

Pada perusahaan industri fishfillet milik H. Senno, hasil ikan fillet  

digolongkan atas kecacatan yang terjadi, yaitu cacat berdasarkan kesalahan 

dalam pemotongan, cacat karena duri terbawa, dan cacat karena hancur. 

 

3.1.8 Pengertian Visual Basic 6.0 

VisualBasic merupakancara termudahdantercepatuntuk 

membuataplikasiyang dijalankan disistem operasiMicrosoftWindows® 

(Egiadhitya:2010).Kata “Visual” 

merujukkepadametodeyangdigunakanuntukmembuatantarmuka 

yangbersifatgrafis GraphicalUserInterface (GUI). 

Kata “Basic”merujuk kepadabahasa BASIC (Beginners All-Purpose 

Symbolic Instruction 

Code),sebuahbahasayangdigunakanolehbanyakprogrammerdibandingkan 

denganbahasalainnyadalam 

sejarahkomputer.VisualBasictelahberubahdaribahasaasli BASIC 

dansekarangmemilikiratusanpernyataan(statements),fungsi (functions), 
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dankata kunci (keywords), dan kebanyakan di antaranya terkait dengan antar 

muka grafis diWindows.  

Bahasa pemrograman Visual Basic tidaklah hanya identik dengan 

Visual Basic saja. Sistem PemrogramanVisualBasicdalam 

bentukEdisiAplikasi,telahdimasukkankedalam MicrosoftExcel, 

MicrosoftAccess, dan banyak aplikasiWindows lainnya juga menggunakan 

bahasayangsama.VisualBasicScriptingEdition(VBScript)adalahsebuahbahasas

krip yangdigunakansecaralebihumumdanmerupakanbagian daribahasa 

VisualBasic. 

 

3.2 PENELETIAN TERDAHULU YANG RELEVAN 

Penelitian pengawasan kualitas yang meneliti tentang pengawasan kualitas 

menggunakan proporsi sangat sulit ditemui. Penelitian-penelitian yang banyak 

dilakukan pada umumnya mengenai peramalan hasil produksi yang akan 

datang. 

 Peneliti mengambil judul penelitian tentang Pengendalian Kualitas 

Produksi dengan Menggunakan Chart Control Proporsi pada Industri 

FishFIlletdi Kota Tegal. Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian 

tersebut dapat dijadikan sebagai bahan tinjauan pustaka, antara lain Herry dkk 

(2005), Nusa (2006), Sutrisno (2009), Meirilyn dkk (2012). 

Herry dkk (2005) melakukan penelitian kualitas kontrol menggunakan 

metode statistika yang berjudul Sistem Pengendalian Kualitas dengan Bantuan 
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Expert System untuk Menurunkan Tingkat Kecacatan Produk (Studi Kasus di 

Perusahaan Pembuatan Filaman Lampu). Dengan subjek penelitian adalah 

produk filaman lampu. Penelitian ini dilakukan untuk dapat menurunkan 

tingkat kecacatan yang diinginkan perusahaan dan merancang expert system 

yang dapat membantu operator produksi mendeteksi kecacatan dan penyebab 

dan dapat diambil tindakan perbaikan yang tepat. 

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Herry dkk (2005) dalam penelitian 

adalah: (1) membuat peta kontrol atribut (control chart), yaitu salah satu alat 

yang digunakan untuk pengendalian kualitas, di mana peta kontrol dapat 

digunakan untuk : mengetahui apakah telah terjadi perubahan proses produksi, 

mendeteksi  adanya penyebab-penyebab yang mempengaruhi proses, dan 

untuk membuat standar suatu proses. (2) membuat sistem pakar (expert 

system), adalah sebuah program yang didesain untuk memodelkan/ membuat 

simulasi kemampuan seorang expert dalam memecahkan masalah. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Herry dkk 

(2005) terletak pada bagian tujuan penelitian, yaitu ingin memperkecil tingkat 

kecacatan suatu produk. 

Nusa (2006) dalam penelitian kualitas kontrol yang berjudul Pengendalian 

Kualitas Kontrol  dengan Menggunakan Metode Control Chart pada PT. XYZ 

dijelaskan ada kecenderungan bahwa perusahaan dalam menjalankan produksi 

lebih mementingkan kuantitas, hal ini dilakukan dengan alasan mengejar 

target keuntungan yang ditetapkan konsumen yang membeli sebuah produk 
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atau jasa mempunyai harapan yang apabila kinerja produk atau jasa tersebut 

memenuhi bukan saja satu kali tapi berulang kali, sehingga memberikan 

kepuasan, maka persepsi konsumen tersebut ialah bahwa dia memperoleh 

produk atau jasa yang mempunyai kualitas.   

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nusa (2006) menjelaskan bahwa 

dengan menggunakan peta kendali dapat dilihat bahwa dikatakan hampir 

sempurna walaupun terdapat 4 bulan (September, Oktober, November dan 

Desember) berada di luar daerah kendali statistik. 

Dalam penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Nusa (2006), yaitu sama-sama dapat mengambil kesimpulan 

statistik untuk hasil produksi berjalan sesuai dengan recana atau melampaui 

batas kendali statistik. 

Sutrisno (2009) dalam penelitiannya yang berkaitan dengan kualitas 

kontrol statistika dengan judul Pengendalian Kualitas Kontrol Produk dengan 

Pendekatan Model SQC (Statistical Quality Control) Aplikasi Model Pada 

Perusahaan Furniture, mengungkapkan bahwa intensitas pengawasan kualitas 

pada Perusahaan furniture digunakan untuk mengetahui besarnya biaya yang 

timbul akibat adanya kerusakan produk yang optimal. biaya yang 

diperhitungkan dalam pengawasan kualitas antara lain: (1)  biaya kerusakan 

bahan baku dan bahan penolong (2) biaya tenaga kerja yang terlibat dalam 

proses pengawasan kualitas, (3) biaya jaminan mutu/kualitas yang meliputi 

biaya perbaikan produk yang rusak, biaya penggantian produk rusak dan 
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cacat, dan biaya atas ditanggungnya resiko yang menyebabkan berkurangnya 

volume penjualan karena biaya produk yang rusak atau cacat telah dibeli oleh 

konsumen. 

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Sutrisno (2009) terletak pada beberapa proses perhitungan biaya. Pada 

penelitian ini dihitung biaya jaminan mutu dan  pada penelitian yang 

dilakukan Sutrisno (2009) biaya jaminan mutu merupakan biaya yang cukup 

penting, karena di dalamnya terdapat biaya perbaikan produk karena objek 

penelitiannya adalah furniture. 

Meirilyn dkk (2012) dalam penelitian yang ditulisnya dalam judul 

Implementasi Pengendalian Kualitas dengan Menggunakan Metode Statistik 

pada PT Industri  Marmer Indonesia Tulungagung. Memaparkan 

penelitiannya dengan menggunakan check sheet dan diagram cause and effect.  

Check sheet merupakan formulir di mana item-item yang akan diperiksa, 

dicetak dalam formulir, agar data dapat dikumpulkan secara mudah dan 

ringkas. Setelah diketahui jumlah cacat dengan diagram check sheet, maka 

langkah berikutnya dapat dianalisis dengan menggunakan histogram atau 

bagan kontrol. Sedangkan diagram sebab-akibat cause and effect adalah 

diagram yang menampilkan akar permasalahan atau sebab dan akibat dari 

suatu permasalahan yang timbul dari suatu proses produksi. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Meirilyn (2012) terdapat persamaan 

perlakuan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dengan menggunakan 
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check sheet dan diagram cause and effect, dapat mempermudah dalam 

mengidentifikasi masalah untuk menentukan kualitas kontrol untuk suatu 

produksi.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 RUANG LINGKUP 

 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari di industri fish fillet di 

Kota Tegal. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil 

produksi berupa ikan fillet di industri fish fillet.Pembuatan aplikasi chart 

control ini menggunakan bahasa pemrograman visual basic 6.0 dengan 

database Msc. Accses. 

3.2 METODE PENGAMBILAN DATA 

Dalam penelitian ini dilakukan dengan beberpa metode penelitian, 

yaitu: 

1. Metode Observasi 

Metode observasi ini dilakukan untuk mendapatkan data-data dengan 

melakukan penelitian secara langsung di perusahaan fish fillet sehingga 

dapat mendukung dalam pembuatan Tugas Akhir 

2. Metode Literatur 

Metode ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang metode 

statistik chart control proporsi kerusakan, yang selanjutnya metode 

literatur ini akan dijadikan sebagai acuan untuk menunjang teori dalam 

penyusunan Tugas Akhir.
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3. Metode Statistic Plan 

Metode plan ini merupakan metode perancangan awal untuk sebuah 

penelitian, seperti: 

a. Melakukan observasi tempat yang akan dijadikan objek penelitian. 

b. Company Policy and Collecting Data 

 Menanyakan kriteria kecacatan, batas toleransi kecacatan, data  

produksi dan data kecacatan produksi. 

c. Fokus Obyek Penelitian 

 Memfokuskan penelitian pada produk yang memiliki jumlah cacat 

dan produksi paling banyak. 

4. Metode Statistic Do 

Metode statisticDo dibagi menjadi 2  tahapan, yaitu: 

a. Mengolah data jumlah dan jenis kecacatan dengan menggunakan 

Check Sheet. 

b. Mengolah data mentah dari Check Sheet untuk dimasukkan ke 

dalam peta kendali. 

5. Metode Chart Control Proporsi 

Dalam penyelesaian metode statistik chart control proporsi ada 

beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu: 

a. Melakukan metode statistic plan: 

(1) melakukan observasi tempat yang akan dijadikan tempat 

pengambilan data. 
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(2) Melakukan wawancara mengenai produk “cacat” yang terjadi 

pada industri bersangkutan. 

(3) Membuat formulir Check Sheet 

(4) Mengamati proses pembuatan fishfilletagar mengetahui keadaan 

“cacat” yang ada di lapangan. 

b. Melakukan metode statistic do, yaitu mengolah data dari formulir 

check sheet sampai dengan menarik kesimpulan. 

 

3.3 METODE ANALSIS DATA 

metode analisis data pada penelitian ini dapat digambarkan melalui flow 

chart dibawah ini : 
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1. Flowchart Penyusunan Program 

 

Gambar 3.1 Flowchart kegiatan 
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2. Flowchart Program Aplikasi Perhitungan 

Mulai

Jml xi:=0

Jml ni:=0

For N:=1 to N

For i1:=1 to 3

For i2:=1 to 3

Jml xi:=jml xi+i1

Jml ni:=jml ni+i2

Next i1,i2

P=jml xi/ jml ni

Next N

Input 

tanggal,data 

produksi,data 

misdruk Jml xj:=0

Jml nj:=0

For j1:=1 to N

For j2:=1 to N

Jml xj:=jml xj+j1

Jml nj:=jml nj+j2

Next j1,j2

Pbar:=jml xj / jml nj

BKA:=pbar+3sqrt((pbar(1-pbar)/jml ni)

BKB:=pbar-3sqrt((pbar(1-pbar)/jml ni)

Cetak hasil

selesai

 

Gambar 3.2 Flowchart program aplikasi perhitungan chart control 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 KESIMPULAN 

 Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

1) Perhitungan kualitas kontrol menggunakan aplikasi chart control 

mempermudah dalam perhitungan dalam menentukan apakah produksi ikan 

fillet  yang terjadi berjalan sesuai kontrol atau tidaknya. Aplikasi perhitungan 

chart control juga dapat meringkas waktu perhitungan sehingga perhitungan 

dilakukan dengan cepat dan efisien dan hasilnya tetap akurat (sama dengan 

perhitungan manual) 

2) Diperoleh hasil  ̅       dengan jumlah cacat dari keseluruhan produksi ikan 

fillet  sebesar 1.245 (dalam satuan kg). Dengan sentral = 0,10 ; LKA = 0,23 

dan LKB = -0,03.Dari grafik terlihat bahwa semua titik proporsi berada di 

antara LKA dan LKB. Ini berarti produksi ikan fillet yang dilakukan berada di 

dalam kendali kontrol. Dengan demikian perusahaan ikan fillet masih dapat 

meneruskan produksinya tanpa mengadakan revisi pengawasan kualitas. 

3) Analisis intensitas pengawasan kualitasuntuk produksi ikan fillet sebagai 

berikut: 

a.  Produk rusak yang benar-benar terjadi sebanyak 1.245 kg.
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b. Jumlah produk rusak yang dikehendaki yaitu yang menanggung 

biayakualitas terendah (q*) sebanyak 5.275,1kg 

c. Total biaya atas kualitasnya sebesar Rp. 23. 254. 918, 3 yang terdiri 

dariQCC sebesar Rp. 23.231.707.9 dan QAC sebesar Rp. 23.210,44 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa intensitas pengawasan kualitas 

terhadap produksi ikan fillet sudah dilaksanakan dengan baik, karena 

jumlah produk rusak yang benar benar terjadi sebanyak 1.245 kg lebih 

kecil dari jumlah produkrusak yang dikehendaki sebanyak 5.275,1 kg. 

 

5.2  SARAN 

Dari hasil analisis tersebut, maka penulis memberikan saransebagai berikut: 

1) Perusahaan disarankan melakukan kontrol kualitas menggunakan 

teknologi komputerisasi seperti aplikasi chart control, dengan alasan: 

a. Mempermudah perhitungan dalam menyelesaikan kualitas kontrol di 

perusahaan fish fillet. 

b. Mempersingkat waktu pengecekan kualitas kontrol sehingga lebih 

cepat dan efisien. 

c. Hasil dari perhitungan kualitas kontrol lebih meyakinkan karena 

dengan menggunakan aplikasi sama dengan menghindari human error 

yang akan terjadi. 
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2) Dalam penelitian ini belum mampu mengungkap fakto-faktor yang 

dominan mempengaruhi kecacatan, maka diperlukan penelitian lanjutan 

untuk mengetahui pengaruh masing-masing. 
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LAMPIRAN 

 

 

Lampiran 1 Formulis Check Sheet 

 

Hari/tanggal : 1 ferb 2015 

Jenis Cacat Jumlah Kesalahan (dalam Kg) total (dalam Kg) 

Potongan tidak sesuai IIIII IIIII I 11 

Duri Terbawa IIIII IIIII IIIII IIIII  I 21 

Daging hancur IIIII IIIII III 13 

 

 

Hari/tanggal : 2 feb 2015 

Jenis Cacat 

Jumlah Kesalahan (dalam 

Kg) total (dalam Kg) 

Potongan tidak sesuai IIIII IIIII III 13 

Duri Terbawa IIIII IIIII IIIII IIIII  II 21 

Daging hancur IIIII IIIII IIIII IIII 20 

 

 

Hari/tanggal : 

Jenis Cacat Jumlah Kesalahan (dalam Kg) total (dalam Kg) 

Potongan tidak sesuai IIIII IIII 9 

Duri Terbawa II 2 

Daging hancur  -  0 
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Hari/tanggal : 

 

Jenis Cacat Jumlah Kesalahan (dalam Kg) total (dalam Kg) 

Potongan tidak sesuai  -  0 

Duri Terbawa  -  0 

Daging hancur IIIII IIIII IIIII IIII 19 

 

 

 

Hari/tanggal : 

Jenis Cacat Jumlah Kesalahan (dalam Kg) total (dalam Kg) 

Potongan tidak sesuai IIIII IIIII IIIII IIIII I 21 

Duri Terbawa IIIII IIIII I 11 

Daging hancur IIIII IIIII IIIII I 16 

 

 

 

Hari/tanggal : 

Jenis Cacat Jumlah Kesalahan (dalam Kg) total (dalam Kg) 

Potongan tidak sesuai IIIII IIIII IIII 14 

Duri Terbawa IIIII IIIII I 11 

Daging hancur IIIII IIIII 10 
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Hari/tanggal : 

Jenis Cacat Jumlah Kesalahan (dalam Kg) total (dalam Kg) 

Potongan tidak sesuai IIIII IIIII III 13 

Duri Terbawa IIIII IIIII IIIII IIIII IIII 29 

Daging hancur  -  0 

 

 

 

Hari/tanggal : 

Jenis Cacat Jumlah Kesalahan (dalam Kg) total (dalam Kg) 

Potongan tidak sesuai IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII I 31 

Duri Terbawa IIIII IIIII II 12 

Daging hancur IIIII IIIII II 12 

 

 

 

Hari/tanggal : 

Jenis Cacat Jumlah Kesalahan (dalam Kg) total (dalam Kg) 

Potongan tidak sesuai IIIII IIIII IIIII II 17 

Duri Terbawa IIIII IIIII IIIII II 17 

Daging hancur IIIII IIIII I 11 
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Hari/tanggal : 

Jenis Cacat Jumlah Kesalahan (dalam Kg) total (dalam Kg) 

Potongan tidak sesuai IIIII IIIII IIIII III 18 

Duri Terbawa IIIII IIIII IIIII IIIII 20 

Daging hancur IIIII IIIII I 11 

 

 

 

Hari/tanggal : 

Jenis Cacat Jumlah Kesalahan (dalam Kg) total (dalam Kg) 

Potongan tidak sesuai IIIII IIIII III 13 

Duri Terbawa IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII II 32 

Daging hancur IIIII IIII 9 

 

 

 

Hari/tanggal : 

Jenis Cacat Jumlah Kesalahan (dalam Kg) total (dalam Kg) 

Potongan tidak sesuai IIIII IIIII I 11 

Duri Terbawa IIIII IIIII IIIII IIIII I 21 

Daging hancur IIIII IIIII II 12 
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Hari/tanggal : 

Jenis Cacat Jumlah Kesalahan (dalam Kg) total (dalam Kg) 

Potongan tidak sesuai IIIII IIIII IIII 14 

Duri Terbawa IIIII IIIII IIIII IIIII I 21 

Daging hancur IIIII IIIII 10 

 

 

 

Hari/tanggal : 

Jenis Cacat Jumlah Kesalahan (dalam Kg) total (dalam Kg) 

Potongan tidak sesuai IIIII IIIII IIIII IIIII I 21 

Duri Terbawa IIIII IIIII IIIII IIIII IIII 24 

Daging hancur III 3 

 

 

 

Hari/tanggal : 

Jenis Cacat Jumlah Kesalahan (dalam Kg) total (dalam Kg) 

Potongan tidak sesuai IIIII IIIII IIIII  15 

Duri Terbawa IIIII IIIII IIIII IIIII III 23 

Daging hancur IIIII III 8 
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Hari/tanggal : 

Jenis Cacat Jumlah Kesalahan (dalam Kg) total (dalam Kg) 

Potongan tidak sesuai IIIII IIIII III  13 

Duri Terbawa IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII I 26 

Daging hancur IIIII IIIII IIIII I 16 

 

 

 

Hari/tanggal : 

Jenis Cacat Jumlah Kesalahan (dalam Kg) total (dalam Kg) 

Potongan tidak sesuai IIIII IIIII IIIII IIII 19 

Duri Terbawa IIIII IIIII IIIII IIIII I 21 

Daging hancur IIIII IIIII IIIII I 16 

 

 

 

Hari/tanggal : 

Jenis Cacat Jumlah Kesalahan (dalam Kg) total (dalam Kg) 

Potongan tidak sesuai IIIII IIIII IIIII IIIII 20 

Duri Terbawa IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII III 33 

Daging hancur IIIII IIIII II 16 
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Hari/tanggal : 

Jenis Cacat Jumlah Kesalahan (dalam Kg) total (dalam Kg) 

Potongan tidak sesuai IIIII IIIII IIIII II 17 

Duri Terbawa 

IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII 

I 36 

Daging hancur  -  0 

 

 

 

Hari/tanggal : 

Jenis Cacat Jumlah Kesalahan (dalam Kg) total (dalam Kg) 

Potongan tidak sesuai IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII II 27 

Duri Terbawa 

IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII 

IIIII 40 

Daging hancur IIIII IIIII  10 

 

 

 

Hari/tanggal : 

Jenis Cacat Jumlah Kesalahan (dalam Kg) total (dalam Kg) 

Potongan tidak sesuai IIIII IIIII IIIII 15 

Duri Terbawa IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII II 32 

Daging hancur IIIII IIIII 9 
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Hari/tanggal : 

Jenis Cacat Jumlah Kesalahan (dalam Kg) total (dalam Kg) 

Potongan tidak sesuai IIIII IIIII IIIII IIII 19 

Duri Terbawa IIIII IIIII IIIII IIIII IIII 24 

Daging hancur IIIII IIIIII I 11 

 

 

 

Hari/tanggal : 

Jenis Cacat Jumlah Kesalahan (dalam Kg) total (dalam Kg) 

Potongan tidak sesuai IIIII IIIII IIIII III 18 

Duri Terbawa IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII I 31 

Daging hancur IIIII IIIIII IIIII III 18 

 

 

 

Hari/tanggal : 

Jenis Cacat Jumlah Kesalahan (dalam Kg) total (dalam Kg) 

Potongan tidak sesuai IIIII IIIII IIIII I 16 

Duri Terbawa IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIII 29 

Daging hancur IIIII II 7 
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Hari/tanggal : 

Jenis Cacat Jumlah Kesalahan (dalam Kg) total (dalam Kg) 

Potongan tidak sesuai IIIII IIIII II 12 

Duri Terbawa 

IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII 

III 38 

Daging hancur IIIII IIIII II 12 
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Lampiran 2 

Source code tampilan home 

Private Sub Command1_Click() 

Form4.Show 

Form1.Hide 

End Sub 

Private Sub Command2_Click() 

Form3.Show 

Form1.Hide 

End Sub 

Private Sub Command3_Click() 

Form2.Show 

Form1.Hide 

Form2.Data1.Recordset.AddNew 

End Sub 

Private Sub Command4_Click() 

End 

End Sub 

 

Lampiran 3 

Source code tampilan input data 

Dim nilaisampel, nilaicacat, nilaiproporsi, hasilsampel 

As Double 

Dim totalsampel, totalcacat, totalproporsi As Double 

Dim LKBatas, LKBbawah As Double 

Private Sub Command1_Click() 

Text3 = Format(Text2 / Text1, "##0.00") 

Text4 = Format(Date, "dd/mmmm/yyyy") 
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data1.Recordset.Update 

data1.Refresh 

End Sub 

Private Sub Command2_Click() 

Form2.Hide 

Form1.Show 

End Sub 

Private Sub Command3_Click() 

data1.Refresh 

DataGrid1.Refresh 

End Sub 

Private Sub Command4_Click() 

End 

End Sub 

Private Sub Command5_Click() 

data1.Recordset.Delete 

End Sub 

Private Sub Command6_Click() 

Form2.Hide 

Form4.Show 

End Sub 

 

Lampiran 4 

Source code tampilan petunjuk penggunaan 

Private Sub Command1_Click() 

Form2.Show 

Form3.Hide 
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End Sub 

Private Sub Command2_Click() 

Form3.Hide 

Form1.Show 

End Sub 

 

Lampiran 5 

Source code tampilan hitung 

Public conn As ADODB.Connection 

Public rs As ADODB.Recordset 

Private Sub cmdgrafik_Click() 

Form5.Show 

With Form5.MSChart1 

    .ColumnCount = 4 

    .RowCount = MSFlexGrid1.Rows - 1 

For i = 1 To MSFlexGrid1.Rows - 1 

    .Row = i 

    .Column = 1 

    .ColumnLabel = "Proporsi" 

    .RowLabel = i 

    .Data = MSFlexGrid1.TextMatrix(i, 3) 

    .Row = i 

    .Column = 2 

    .ColumnLabel = "LKA" 

    .RowLabel = i 

    .Data = Text5 

    .Row = i 
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    .Column = 3 

    .ColumnLabel = "LKB" 

    .RowLabel = i 

    .Data = Text6 

    .Row = i 

    .Column = 4 

    .ColumnLabel = "Sentral" 

    .RowLabel = i 

    .Data = Text4 

Next 

End With 

End Sub 

Private Sub Combo1_Click() 

If Combo1.Text = "all" Then 

Call tampilgrid 

Else 

Dim baris As Integer 

Set rs = New ADODB.Recordset 

If Combo2.Text = "all" Then 

Text7.Text = "/" & Combo1.Text & "/" 

rs.Open "select * from data where waktu like '%" & 

Text7.Text & "%'", conn, adOpenDynamic, adLockOptimistic 

With MSFlexGrid1 

.Cols = 5 

.ColWidth(0) = 400 

.ColWidth(1) = 1100 

.ColWidth(2) = 1700 

.ColWidth(3) = 3000 
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.ColWidth(4) = 3000 

.ColAlignment(0) = flexAlignCenterCenter 

.TextMatrix(0, 0) = "no" 

.TextMatrix(0, 1) = "sampel" 

.TextMatrix(0, 2) = "cacat" 

.TextMatrix(0, 3) = "proporsi" 

.TextMatrix(0, 4) = "waktu" 

For baris = 1 To rs.RecordCount 

DoEvents 

.Rows = baris + 1 

.TextMatrix(baris, 0) = baris 

.TextMatrix(baris, 1) = _ 

rs.Fields(0) 

.TextMatrix(baris, 2) = _ 

rs.Fields(1) 

.TextMatrix(baris, 3) = _ 

rs.Fields(2) 

.TextMatrix(baris, 4) = _ 

rs.Fields(3) 

rs.MoveNext 

Next baris 

End With 

Else 

Text7.Text = Combo1.Text & "/" & Combo2.Text 

rs.Open "select * from data where waktu like '%" & 

Text7.Text & "%'", conn, adOpenDynamic, adLockOptimistic 

With MSFlexGrid1 

.Cols = 5 



74 
 

 

.ColWidth(0) = 400 

.ColWidth(1) = 1100 

.ColWidth(2) = 1700 

.ColWidth(3) = 3000 

.ColWidth(4) = 3000 

.ColAlignment(0) = flexAlignCenterCenter 

.TextMatrix(0, 0) = "no" 

.TextMatrix(0, 1) = "sampel" 

.TextMatrix(0, 2) = "cacat" 

.TextMatrix(0, 3) = "proporsi" 

.TextMatrix(0, 4) = "waktu" 

For baris = 1 To rs.RecordCount 

DoEvents 

.Rows = baris + 1 

.TextMatrix(baris, 0) = baris 

.TextMatrix(baris, 1) = _ 

rs.Fields(0) 

.TextMatrix(baris, 2) = _ 

rs.Fields(1) 

.TextMatrix(baris, 3) = _ 

rs.Fields(2) 

.TextMatrix(baris, 4) = _ 

rs.Fields(3) 

rs.MoveNext 

Next baris 

End With 

End If 
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End If 

End Sub 

Private Sub Combo2_Click() 

If Combo2.Text = "all" Then 

Call tampilgrid 

Else 

Dim baris As Integer 

Set rs = New ADODB.Recordset 

If Combo1.Text = "all" Then 

Text7.Text = "/" & Combo2.Text 

rs.Open "select * from data where waktu like '%" & 

Text7.Text & "%'", conn, adOpenDynamic, adLockOptimistic 

With MSFlexGrid1 

.Cols = 5 

.ColWidth(0) = 400 

.ColWidth(1) = 1100 

.ColWidth(2) = 1700 

.ColWidth(3) = 3000 

.ColWidth(4) = 3000 

.ColAlignment(0) = flexAlignCenterCenter 

.TextMatrix(0, 0) = "no" 

.TextMatrix(0, 1) = "sampel" 

.TextMatrix(0, 2) = "cacat" 

.TextMatrix(0, 3) = "proporsi" 

.TextMatrix(0, 4) = "waktu" 

For baris = 1 To rs.RecordCount 

DoEvents 

.Rows = baris + 1 
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.TextMatrix(baris, 0) = baris 

.TextMatrix(baris, 1) = _ 

rs.Fields(0) 

.TextMatrix(baris, 2) = _ 

rs.Fields(1) 

.TextMatrix(baris, 3) = _ 

rs.Fields(2) 

.TextMatrix(baris, 4) = _ 

rs.Fields(3) 

rs.MoveNext 

Next baris 

End With 

Else 

Text7.Text = "/" & Combo1.Text & "/" & Combo2.Text 

rs.Open "select * from data where waktu like '%" & 

Text7.Text & "%'", conn, adOpenDynamic, adLockOptimistic 

With MSFlexGrid1 

.Cols = 5 

.ColWidth(0) = 400 

.ColWidth(1) = 1100 

.ColWidth(2) = 1700 

.ColWidth(3) = 3000 

.ColWidth(4) = 3000 

.ColAlignment(0) = flexAlignCenterCenter 

.TextMatrix(0, 0) = "no" 

.TextMatrix(0, 1) = "sampel" 

.TextMatrix(0, 2) = "cacat" 

.TextMatrix(0, 3) = "proporsi" 
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.TextMatrix(0, 4) = "waktu" 

For baris = 1 To rs.RecordCount 

DoEvents 

.Rows = baris + 1 

.TextMatrix(baris, 0) = baris 

.TextMatrix(baris, 1) = _ 

rs.Fields(0) 

.TextMatrix(baris, 2) = _ 

rs.Fields(1) 

.TextMatrix(baris, 3) = _ 

rs.Fields(2) 

.TextMatrix(baris, 4) = _ 

rs.Fields(3) 

rs.MoveNext 

Next baris 

End With 

End If 

End If 

End Sub 

Private Sub Command1_Click() 

a = Val(Text1) 

b = Val(Text2) 

c = Val(Text3) 

e = Val(Text8) 

pbar = b / e 

Text4 = Format(pbar, "##0.00") 

d = Text4 



78 
 

 

Text5 = Format(d + (3 * Sqr((d * (1 - d)) / a)), 

"##0.00") 

Text6 = Format(d - (3 * Sqr((d * (1 - d)) / a)), 

"##0.00") 

End Sub 

Private Sub Command2_Click() 

Call Combo1_Click 

For m = 1 To rs.RecordCount 

jn = jn 

jn = jn + Val(Me.MSFlexGrid1.TextMatrix(m, 1)) 

jc = jc 

jc = jc + Val(Me.MSFlexGrid1.TextMatrix(m, 2)) 

jp = jp 

jp = jp + Val(Me.MSFlexGrid1.TextMatrix(m, 3)) 

Next m 

Text1 = jc / rs.RecordCount 

Text2 = jc 

Text3 = Format(jp, "##0.0000") 

Text8 = jn 

End Sub 

Private Sub Command3_Click() 

Form4.Hide 

Form1.Show 

End Sub 

Private Sub Command4_Click() 

End 

End Sub 
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Private Sub Form_Load() 

Set conn = New ADODB.Connection 

conn.CursorLocation = adUseClient 

conn.Provider = "microsoft.jet.oledb.4.0" 

conn.Open App.Path & "\db_proporsi.mdb" 

Call tampilgrid 

Combo1.AddItem "all" 

Combo1.AddItem "1" 

Combo1.AddItem "2" 

Combo1.AddItem "3" 

Combo1.AddItem "4" 

Combo1.AddItem "5" 

Combo1.AddItem "6" 

Combo1.AddItem "7" 

Combo1.AddItem "8" 

Combo1.AddItem "9" 

Combo1.AddItem "10" 

Combo1.AddItem "11" 

Combo1.AddItem "12" 

Combo2.AddItem "all" 

Combo2.AddItem "2011" 

Combo2.AddItem "2012" 

Combo2.AddItem "2013" 

Combo2.AddItem "2014" 

Combo2.AddItem "2015" 

Combo2.AddItem "2016" 

End Sub 
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Private Sub tampilgrid() 

Dim baris As Integer 

Set rs = New ADODB.Recordset 

rs.Open "select * from data", conn, adOpenDynamic, 

adLockOptimistic 

With MSFlexGrid1 

.Cols = 5 

.ColWidth(0) = 400 

.ColWidth(1) = 1100 

.ColWidth(2) = 1700 

.ColWidth(3) = 3000 

.ColWidth(4) = 3000 

.ColAlignment(0) = flexAlignCenterCenter 

.TextMatrix(0, 0) = "no" 

.TextMatrix(0, 1) = "sampel" 

.TextMatrix(0, 2) = "cacat" 

.TextMatrix(0, 3) = "proporsi" 

.TextMatrix(0, 4) = "waktu" 

For baris = 1 To rs.RecordCount 

DoEvents 

.Rows = baris + 1 

.TextMatrix(baris, 0) = baris 

.TextMatrix(baris, 1) = _ 

rs.Fields(0) 

.TextMatrix(baris, 2) = _ 

rs.Fields(1) 

.TextMatrix(baris, 3) = _ 

rs.Fields(2) 
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.TextMatrix(baris, 4) = _ 

rs.Fields(3) 

rs.MoveNext 

Next baris 

End With 

End Sub. 




