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ABSTRAK 

Ridho, Ahmad Choirul. 2018. Aplikasi Pengendalian Kualitas Produksi 

Menggunakan Java NetBeans IDE 8.2. Tugas Akhir. Jurusan Matematika. Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: 

Drs. Arief Agoestanto, M.Si. 

Kata kunci: Proses produksi, Kualitas, Pengendalian kualitas, NetBeans IDE. 

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan 

persaingan bisnis semakin ketat. Dalam persaingan ini, hanya perusahaan yang 

mempunyai daya saing tinggi yang mampu bertahan dengan mengutamakan kualitas 

produk, produktifitas perusahaan serta efisiensi dan partisipasi karyawan dalam 

mengatasi permasalahan dalam perusahaan. Proses produksi yang menerapkan 

program pengendalian kualitas akan menghasilkan produk dengan kerusakan yang 

kecil. Sehingga perusahaan terhindar dari pemborosan dan biaya produksi per unit 

dapat ditekan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengendalian 

kualitas produksi yang diterapkan di PT SAI Apparel Industries Semarang, untuk 

menganalisis proses produksi di PT SAI Apparel Industries Semarang secara statistik, 

dan untuk mengimplementasikan aplikasi  Java NetBeans IDE 8.2 pada pengendalian 

kualitas statistik di PT SAI Apparel Industries Semarang. Variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data hasil produksi celana “KOSMOS” pada 2 Mei–30 Mei 

2018.  

Berdasarkan data produksi celana “KOSMOS” di PT SAI Apparel Industries 

Semarang pada 2 Mei – 30 Mei 2018 dilakukan analisis dan memperoleh hasil bahwa 

proses produksi terkendali menurut ketentuan perusahaan dan secara statistik. Hal ini 

dapat dibuktikan dengan bantuan aplikasi pengendalian kualitas produksi yang dibuat 

menggunakan Java NetBeans IDE 8.2. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah proses pengendalian kualitas 

produksi di PT SAI Apparel Industries dilakukan mulai dari pengendalian kualitas 

bahan baku sampai dengan pengendalian kualitas produk jadi. Selama proses 

pengendalian kualitas tersebut terdapat karyawan khusus yang bekerja mengamati 

kualitas produk selama proses produksi berlangsung. Hasil penerapan aplikasi untuk 

pengendalian kualitas berdasarkan data hasil produksi di PT SAI Apparel Industries, 

aplikasi ini sangat membantu dalam mempermudah proses pengolahan data, dan 

analisis sederhana secara statistik. Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, maka 

disarankan perusahaan sebaiknya melakukan analisis pengendalian kualitas produksi 

secara statistik, dengan tujuan supaya hasil dari pengolahan data produksi teruji secara 

statistik dan perusahaan juga bisa mengetahui waktu ketidaksesuaian terjadi secara 

dominan selama proses produksi melalui diagram kontrol proporsi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan 

persaingan bisnis semakin ketat bagi para produsen untuk menghasilkan produk yang 

berkualitas tinggi. Dalam persaingan ini, hanya perusahaan yang mempunyai daya 

saing tinggi yang mampu bertahan dengan mengutamakan kualitas produk, 

produktifitas perusahaan serta efisiensi dan partisipasi karyawan dalam mengatasi 

permasalahan pada perusahaan tersebut. Menurut Parwati & Sakti (2012) kualitas 

produk merupakan kekuatan terpenting bagi perusahaan untuk bersaing dengan 

perusahaan lain baik di pasar nasional maupun internasional. Hal ini dikarenakan 

kualitas produk merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen 

dalam membeli barang atau jasa. Untuk itu setiap perusahaan harus mempunyai 

program pengendalian kualitas yang efektif untuk menjaga kualitas produknya. 

Dengan adalnya program pengendalian kualitas yang efektif akan menghasilkan 

produktivitas yang tinggi, biaya produksi yang lebih rendah, serta faktor-faktor 

penyebab kegagalan produksi bisa ditekan sekecil mungkin. 

Proses produksi yang menerapkan program pengendalian kualitas akan 

menghasilkan produk dengan kerusakan yang kecil. Sehingga perusahaan terhindar 
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dari pemborosan dan biaya produksi per unit dapat ditekan. Hal ini merupakan salah 

satu cara perusahaan dalam meningkatkan laba. Selain itu pengendalian kualitas juga 

merupakan strategi bisnis untuk meningkatkan keunggulan produk yang sesuai standar 

kualitas yang telah ditentukan sehingga konsumen akan merasa puas. 

Menurut Anjayani (2011) pengendalian kualitas merupakan aktivitas untuk 

mengukur ciri-ciri kualitas dari produk yang ada dan membandingkannya dengan 

spesifikasi serta mengambil tindakan yang sesuai apabila ada perbedaan antara produk 

yang ada dengan standarisasi. Ciri-ciri kualitas dari produk yang memenuhi 

persyaratan disebut karakteristik kualitas. Karakteritik tersebut yakni berupa ukuran, 

sifat fisik dan kimia, daya tahan, dan karakteristik lainnya. 

Hariastuti (2015) menyatakan bahwa kualitas produk perlu ditangani mulai dari 

pengendalian bahan baku, pengendalian proses produksi hingga pemasaran. Kualitas 

produk dan produktivitas merupakan kunci keberhasilan bagi perusahaan. Hal ini 

dikarenakan apabila tidak adal proses pengendalian kualitas perusahaan dapat 

merngalami kerugian yang besar yang disebabkan oleh penyimpangan-penyimpangan 

yang tidak diketahui. Sehingga perusahaan tidak bisa melakukan perbaikan dan 

penyimpangan tersebut akan berkelanjutan. 

Meskipun proses produksi sudah dilaksanakan dengan baik dan telah 

diterapkan program pengendalian kualitas, tetapi masih sering ditemukan 

ketidaksesuaian produk yang dihasilkan dengan yang diharapkan atau produk yang 
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dihasilkan tidak sesuai standar. Dengan kata lain masih ditemukan hasil produksi yang 

mengalami kerusakan/ cacat produk. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik 

yang berasal dari bahan baku, tenaga kerja, atau kinerja fasilitas mesin yang digunakan 

dalam proses produksi. Dalam kasus seperti ini, pelaksanaan program pengendalian 

kualitas bertujuan untuk menghindari banyaknya produk yang rusak/ cacat ikut terjual 

ke pasar. 

PT SAI Apparel Industries merupakan salah satu industri garment yang berada 

di wilayah Semarang Timur. Lebih tepatnya terletak di wilayah perbatasan antara Kota 

Semarang dan Kabupaten Demak. PT SAI Apparel Industries memproduksi berbagai 

macam jenis model pakaian, seperti celana, kemeja, rok, bahkan pakaian anak-anak. 

Hasil produksi PT SAI Apparel Industries merupakan produk ekspor yang sudah pasti 

kualitas produk sangat diperhatikan. Hal ini bertujuan agar produk yang dihasilkan 

dapat bersaing di pasar internasional. Untuk menghasilkan produk yang berkualitas, 

tentunya suatu industri mempunyai sistem pengendalian kualitas yang sudah 

disesuaikan dengan standar produk yang ada. Sama halnya dengan PT SAI Apparel 

Industries yang mempunyai sistem pengendalian kualitas untuk menjaga kualitas 

produk dan menekan sekecil mungkin resiko terdapat produk rusak/ cacatselama 

produksi serta  mencegah produk rusak/ cacat masuk ke pasar. Pengendalian kualitas 

yang diterapkan dalam industri ini dengan cara menempatkan beberapa karyawan yang 

bekerja secara khusus mengecek hasil produksi dalam satu sektor produksi. Meski 

sudah diterapkan sistem pengendalian kualitas, kemungkinan masih akan terdapat hasil 
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produksi yang rusak/ cacat. Maka dari itu ingin diketahui hasil produksi yang rusak/ 

cacat ini apakah masih dalam batas kendali atau tidak. 

Java NetBeans merupakan salah satu aplikasi yang berbasis objek yang dapat 

digunakan untuk model pemrograman dalam bentuk tabel, operasi matematika dan bisa 

dihubungkan pada suatu basis data. Sehingga pemrograman dengan Java NeatBeans 

bisa digunakan juga untuk aplikasi pengolahan data sederhana. Selain itu Java 

NetBeans merupakan aplikasi pemrograman yang saat ini sering digunakan untuk 

membangun rancang aplikasi dalam suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan lisensi Java 

NetBeans dapat diperoleh secara mudah dan gratis. Adapun bahasa pemrograman yang 

digunakan dalam Java NetBeans juga mudah dipahami, karena aplikasi ini merupakan 

aplikasi Open Source. Untuk kapasitas penyimpanan, Java NetBeans tidak memakan 

banyak ruang penyimpanan, karena aplikasi ini disediakan untuk sistem operasi 

Windows, Mac, Linux, dan Solaris yang umumnya mempunyai kapasitas penyimpanan 

yang relatif kecil. 

Program pengendalian kualitas sudah pasti menghasilkan data serta rincian 

apabila ditemukan produk yang rusak. Dalam bidang statistik, data tersebut dapat 

digunakan sebagai acuan dalam pengendalian kualitas. Pengggunaan data tersebut 

dengan cara melakukan analisis untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

produk rusak. Sehingga faktor-faktor tersebut bisa lebih diperhatikan dan resiko 

terjadinya kerusakan yang berulang bisa dikendalikan. Hingga saat ini masih banyak 
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dijumpai proses menganalisis perincian produk yang dihasilkan dalam pengendalian 

kualitas dilakukan secara manual. Maka dari itu dibuat sebuah aplikasi pengendalian 

kualitas produksi berbasis java sebagai salah satu alat bantu dalam menghitung 

perincian produk yang dihasilkan perusahaan. 

Berdasarkan paparan di atas, maka dilakukan penelitian Tugas Akhir dengan 

judul “Aplikasi Pengendalian Kualitas Produksi Menggunakan Java NetBeans IDE 

8.2”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Masalah yang akan dikaji dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

(a) Bagaimana proses pengendalian kualitas produksi di PT SAI Apparel Industries 

dalam upaya mengendalikan kualitas produknya? 

(b) Apakah proses produksi di PT SAI Apparel Industries terkendali secara statistik? 

(c) Bagaimana implementasi aplikasi pengendalian kualitas produksi menggunakan 

java berdasarkan data produksi PT SAI Apparel Industries? 

1.3. Batasan Masalah 

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, terdapat beberapa batasan 

pada penelitian ini, antara lain: 
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(a) Aplikasi IDE (Integrated Development Environment) yang digunakan untuk 

membuat aplikasi dalam penelitian ini adalah NetBeans IDE 8.2. 

(b) Pengendalian kualitas produksi yang akan dibuat dalam aplikasi ini berupa tabel 

data penelitian dan tampilan hasil penghitungan sebagai pendukung proses analisis. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

(a) Mengetahui proses pengendalian kualitas produksi yang diterapkan di PT SAI 

Apparel Industries. 

(b) Menganalisis secara statistik proses produksi di PT SAI Apparel Industries 

berdasarkan data produksi. 

(c) Penerapan aplikasi dalam melakukan analisis pengendalian kualitas produksi di PT 

SAI Apparel Industries. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

(a) Bagi penulis, untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama 

melaksanakan perkuliahan sehingga menunjang persiapan untuk terjun ke dunia 

kerja serta menambah wawasan yang lebih luas tentang pembuatan aplikasi 

menggunakan NetBeans IDE 8.2. 
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(b) Bagi Jurusan Matematika, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan studi 

kasus bagi pembaca dan acuan bagi mahasiswa serta sebagai bahan referensi bagi 

pihak perpustakaan dan bahan bacaan yang dapat menambah ilmu pengetahuan 

bagi pembaca. 

(c) Bagi PT SAI Apparel Industries, hasil penelitian ini dapat membantu proses 

pengendalian kualitas produksi terutama dalam menghimpun data yang diperoleh. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar, penulisan tugas akhir ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu 

bagian pendahuluan, bagian isi dan bagian penutup. Berikut adalah uraian untuk 

masing-masing bagian tersebut: 

(a) Bagian Pendahuluan 

Bagian pendahuluan ini berisi halaman judul, penyataan keaslian tulisan, 

pengesahan, persembahan, motto, prakata, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar 

gambar, dan daftar lampiran. 

(b) Bagian Isi 

Pada bagian isi, secara garis besar terdiri atas lima bab dengan uraian sebagai 

berikut: 

Bab 1 Pendahuluan yang menyajikan gagasan pokok yang merupakan pengantar ke 

dalam permasalahan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 
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Bab 2 Tinjauan Pustaka berisi kajian teori dan hasil penelitian terdahulu yang 

menjadi kerangka pikir penyelesaian masalah penelitian yang disajikan ke dalam 

beberapa sub-bab. 

Bab 3 Metode Penelitian menyajikan gagasan pokok yang terdiri atas ruang lingkup 

penelitian, desain penelitian, sumber data, variabel penelitian, metode 

pengumpulan data dan penarikan kesimpulan. 

Bab 4 Hasil dan Pembahasan yang berisi hasil analisis dan pembahasan yang 

disajikan dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian. 

Bab 5 Penutup yang berisi simpulan dan saran. 

(c) Bagian Penutup 

Pada bagian penutup ini terdiri atas daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang 

terkait dalam bagian isi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kualitas 

Kualitas produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan merupakan faktor 

utama yang menentukan tingkat keberhasilan suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan 

kualitas suatu produk menjadi bahan pertimbangan yang sangat penting bagi 

perusahaan untuk tetap bisa bersaing di pasar. Fakhri (2010) menjelaskan bahwa 

kualitas mempunyai definisi yang berubah-ubah karena memiliki banyak kriteria dan 

sangat bergantung pada konteks yang dikaitkan terutama jika dilihat dari sisi penilaian 

konsumen dan dari sudut pandang produsen sebagai pihak yang menciptakan 

karakterstik kualitas produk. Namun pada dasarnya konsep kualitas merupakan tingkat 

kesesuaian, keseluruhan ciri-ciri atau karakteristik suatu produk yang diharapkan oleh 

konsumen. 

Nasution (2005) menjelaskan bahwa kualitas adalah suatu hasil produk yang 

sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Sedangkan Prawirosentono (2007) 

menjelaskan bahwa kualitas merupakan keadaan fisik, fungsi, sifat suatu produk yang 

dapat memenuhi selera dan kebutuhan konsumen dengan memuaskan sesuai nilai uang 

yang telah dikeluarkan. 
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Dari sudut pandang produsen, kualitas yang baik yaitu apabila produk yang 

dihasilkan telah sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh perusahaan. Namun, 

dalam menentukan standar produk perusahaan juga memperhatikan keinginan 

konsumen, sebab apabila tidak memperhatikan hal itu produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan tidak akan dapat bersaing dengan produk perusahaan lain yang lebih 

memperhatikan kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Sedangkan kualitas yang baik dari sudut pandang konsumen yakni apabila 

produk yang dibeli sesuai dengan keinginan, mempunyai manfaat sesuai dengan 

kebutuhan dan setara dengan pengorbanan yang dilakukan oleh konsumen untuk 

memperoleh produk tersebut. 

Secara umum, dimensi kualitas menurut Nasution (2005) yang dapat digunakan 

untuk analisis karakteristik kualitas barang adalah sebagai berikut: 

(a) Performa (Performance) yaitu yang berkaitan dengan aspek fungsional dari 

produk dan merupakan karakteristik utama yang dipertimbangkan oleh 

konsumen. 

(b) Keistimewaan (Features) yaitu aspek kedua dari performansi yang menambah 

fungsi dasar, berkaitan dengan pilihan-pilihan dan pengembangan produk. 

(c) Keandalan (Reliability) yaitu yang berkaitan dengan keberhasilan produk 

dalam melaksanakan fungsinya dalam periode waktu tertentu dan di bawah 

kondisi tertentu. 
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(d) Konformasi (Conformance) yaitu yang berkaitan dengan tingkat kesesuaian 

produk terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan 

keinginan konsumen. 

(e) Daya tahan (Durability) yaitu yang berkaitan dengan ukuran masa pakai suatu 

produk. 

(f) Kemampuan pelayanan (Serviceability) yaitu yang berkaitan dengan kecepatan, 

keramahan/ kesopanan, kompetensi, kemudahan serta akurasi dalam perbaikan. 

(g) Estetika (Esthetics) yang merupakan karakteristik yang bersifat subjektif dan 

berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi dari pilihan individual. 

(h) Kualitas yang dipersepsikan (Percieved quality) yaitu berkaitan dengan 

perasaan konsumen dalam mengkonsumsi produk. 

2.2. Pengendalian Kualitas 

Pengendalian kualitas merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh 

perusahaan agar dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang 

diinginkan dan direncanakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas 

produk dengan tujuan produk yang dihasilkan tetap mampu bersaing di pasar. 

Assauri (1998) menjelaskan bahwa pengendalian kualitas adalah usaha untuk 

mempertahankan kualitas dari barang yang dihasilkan agar sesuai dengan spesifikasi 

produk yang telah ditetapkan berdasarkan kebijakan pimpinan perusahaan. Menurut 

Anjayani (2011) pengendalian kualitas merupakan aktivitas untuk mengukur ciri-ciri 
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kualitas dari produk yang ada dan membandingkannya dengan spesifikasi serta 

mengambil tindakan yang sesuai apabila ada perbedaan antara produk yang ada dengan 

standarisasi. 

Pengendalian kualitas, tidak menjamin bahwa produk yang dihasilkan sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan secara menyeluruh. Untuk memperoleh hasil 

pengendalian kualitas yang efektif, maka pengendalian kualitas dapat dilaksanakan 

menggunakan teknik-teknik pengendalian kualitas. Prawirosentono (2007) 

menyebutkan beberapa standar/ karakteristik kualitas yang bisa diterapkan oleh 

perusahaan dalam menjaga hasil produksinya, antara lain: 

(a) Standar kualitas bahan baku yang akan digunakan. 

(b) Standar kualitas proses produksi. 

(c) Standar kualitas barang setengah jadi. 

(d) Standar kualitas barang jadi. 

(e) Standar administrasi, pengepakan, dan pengiriman produk akhir sampai ke 

tangan konsumen. 

Prawirosentono (2007) juga menjelaskan bahwa pengendalian kualitas di suatu 

perusahaann dilakukan secara bertahap yang meliputi hal-hal berikut: 

(a) Pemeriksaan dan pengawasan kualitas bahan mentah, kualitas bahan dalam 

proses dan kualitas produk jadi. 



13 

 

 

 

(b) Pemeriksaan atas produk sebagai hasil proses produksi. Pemeriksaan ini 

dilakukan dengan memberi gambaran apakah proses produksi berjalan sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan. 

(c) Pemeriksaan cara pengepakan dan pengiriman barang ke konsumen. 

(d) Mesin, tenaga kerja, dan fasilitas lain yang dipakai dalam proses produksi juga 

diawasi sesuai dengan standar kebutuhan. 

2.3. Tujuan Pengendalian Kualitas 

Menurut Ratnadi & Suprianto (2016) tujuan utama dari pengendalian kualitas 

adalah menghasilkan produk yang sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan 

dan menekan serendah mungkin biaya yang dikeluarkan perusahaan selama proses 

produksi sehingga lebih ekonomis.  

Fakhri (2010) menjelaskan bahwa tujuan dari pengendalian kualitas yaitu: 

(a) Barang hasil produksi dapat mencapai standar kualitas yang telah ditetapkan. 

(b) Biaya inspeksi dapat menjadi sekecil mungkin. 

(c) Biaya desain dari produk dan proses dengan menggunakan kualitas produksi 

tertentu dapat menjadi sekecil mungkin. 

(d) Biaya produksi dapat menjadi serendah mungkin. 
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2.4. Pengendalian Kualitas Statistik 

Andriani (2017) menjelaskan bahwa pengendalian kualitas stastistik merupakan 

penerapan metode-metode statistik agar dapat membuat produk sesuai dengan spesifikasi 

sejak dari awal proses produksi hingga akhir. Sasaran dari pengendalian proses statistik 

adalah mengadakan pengurangan terhadap variasi atau kesalahan-kesalahan proses produksi. 

Sedangkan menurut Natasya (2012) pengendalian kualitas statistik adalah 

sistem kualitas modern yang berorientasi pada tindakan pencegahan kerusakan yang 

tidak berfokus pada upaya mendeteksi kerusakan saja tetapi juga menjaga supaya 

produk yang dihasilkan tetap pada standar kualitas. 

Menurut Octaviana (2015) pengendalian kualtas statistik sering disebut 

pengendalian proses statistik. Akan tetapi, pengendalian kualitas statistik mempunyai 

cakupan yang lebih luas karena di dalam pengendalian kualitas statistik terdapat 

pengendalian proses statistik, pengendalian produk, dan analisis kemampuan proses. 

Adapun sasaran pengendalian proses statistik adalah mengurangi penyimpangan 

karena penyebab khusus dalam proses dan dengan mencapai stabilitas dalam proses. 

Penyelesaian masalah dengan statistik mencakup dua hal, seperti melebihi batas 

pengendalian bila proses dalam kondisi terkendali atau tidak melebihi batas 

pengendalian bila proses diluar kendali. 
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2.5. Diagram Kontrol (Control Chart) 

Diagram kontrol merupakan salah satu alat yang digunakan untuk melihat dan 

mengevaluasi suatu proses berada dalam pengendalian kualitas atau tidak. Sehingga 

dapat digunakan sebagai acuan perbaikan kualitas. Diagram kontrol adalah alat grafis 

yang menunjukkan adanya perubahan data dari waktu ke waktu tetapi tidak 

menunjukkan penyimpangan yang terjadi. 

Fakhri (2010) menjelaskan beberapa manfaat dari diagram kontrol yaitu 

sebagai berikut: 

(a) Memberikan informasi apakah suatu proses produksi masih berada di dalam 

batas-batas kendali/ kontrol kualitas atau tidak terkendali. 

(b) Memantau proses produksi secara terus- menerus agar tetap stabil. 

(c) Menentukan kemampuan proses (capability process). 

(d) Mengevaluasi performance pelaksanaan dan kebijaksanaan pelaksanaan proses 

produksi. 

(e) Membantu menentukan kriteria batas penerimaan kualitas produk sebelum 

dipasarkan. 

Dalam diagram kontrol ditetapkan batas-batas kendali/ kontrol yang digunakan 

untuk membantu mendeteksi adanya penyimpangan. Batas-batas tersebut yakni: 
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(a) Batas Kendali Atas/ Upper Control Limit (UCL) yang merupakan garis batas 

atas untuk suatu penyimpangan yang masih ditoleransi. 

(b) Garis Pusat/ Central Line (CL) yang merupakan garis lambing tidak adanya 

penyimpangan karakteristik produk. 

(c) Batas Kendali Bawah/ Lower Control Limit (LCL) yang merupakan garis batas 

bawah untuk penyimpangan karakteristik produk. 

Fakhri (2010) juga menjelaskan bahwa terdapat 2 kondisi yang terjadi pada saat 

berada dalam proses pengendalian kualitas yaitu: 

(a) Proses Terkendali 

Suatu proses dapat dikatakan terkendali apabila pola nilai variasi yang diplot 

pada diagram kontrol mempunyai pola: 

− Terdapat 2 atau 3 titik yang dekat dengan garis pusat. 

− Sedikit titik-titik yang dekat dengan batas kendali. 

− Titik-titik terletak bolak-balik di antara garis pusat. 

− Jumlah titik-titik pada kedua sisi dari garis pusat seimbang. 

− Tidak ada yang melewati batas-batas kendali. 

(b) Proses Tidak Terkendali 

Suatu proses dapat dikatakan tidak terkendali apabila pola nilai variasi yang 

diplot pada diagram kontrol mempunyai pola tertentu yang memperlihatkan 
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kemungkinan nilai-nilai tersebut dapat menjadi penyebab terjadinya penyimpangan 

pada proses berikutnya. Pola tersebut yaitu: 

− Deret. Apabila terdapat 7 titik berturut-turut pada diagram kontrol yang 

selalu berada di atas atau di bawah garis tengah secara berurutan. 

− Kecenderungan. Bila dari 7 titik berturut-turut cenderung menuju ke atas 

atau ke bawah garis tengah atau membentuk sekumpulan titik yang 

membentuk garis yang naik atau turun. 

− Perulangan. Dari sekumpulan titik terdapat titik yang menunjukkan pola 

yang hampir sama dalam selang waktu yang sama. 

− Terjepit dalam batas kendali. Apabila dari sekelompok titik terdapat 

beberapa titik pada diagram kontrol cenderung selalu jatuh dekat garis 

tengah atau batas kendali/ kontrol atas maupun bawah (CL/Central Line, 

UCL/Upper Control Limit, LCL/Lower Control Limit). 

− Pelompatan. Apabila beberapa titik yang jatuh dekat batas kendali/ kontrol 

tertentu secara tiba-tiba titik selanjutnya jatuh di dekat batas kendali/ 

kontrol yang lain. 

2.6. Diagram Kontrol Proporsi 

Octaviana (2015) menjelaskan bahwa diagram kontrol proporsi merupakan 

atribut yang paling luas penggunaannya dalam pengendalian kualitas yaitu dengan 

membandingkan banyaknya cacat dengan semua pengamatan. Setiap produk 
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diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu diterima atau ditolak sehingga distribusi 

banyak cacat dibandingkan dengan seluruh pengamatan mengikuti distribusi binomial. 

Praptono (1986) menjelaskan pengendali proporsi kesalahan (p-chart) dan 

banyaknya kesalahan (np-chart) digunakan untuk mengetahui apakah cacat produk 

yang dihasilkan masih dalam batas yang disyaratkan. Bila sampel yang diambil untuk 

setiap kali melakukan observasi jumlahnya sama maka digunakan peta pengendali 

proporsi kesalahan (p-chart) maupun banyaknya kesalahan (np-chart). Namun bila 

sampel yang diambil bervariasi untuk setiap kali observasi berubah-ubah jumlahnya 

maka cukup menggunakan peta pengendali proporsi kesalahan (p-chart). 

(a) Besaran Sampel Konstan 

Sampel konstan artinya sampel yang diambil saat observasi jumlahnya sama. 

Untuk banyaknya sampel konstan dapat digunakan peta pengendali proporsi kesalahan 

(p-chart) maupun banyaknya kesalahan (np-chart). 

− Peta pengendali proporsi kesalahan (p-chart) 

(1) Proporsi 

𝑝 =
𝑥

𝑛
 .................................................................................................... (2.1) 

Keterangan 

𝑝 = proporsi kesalahan dalam sampel 
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𝑥 = banyak produk yang salah dalam setiap sampel 

𝑛 = banyak sampel yang diambil 

(2) Garis Pusat 

𝐺𝑃 = �̅� =
∑ 𝑝𝑖
𝑔
𝑖=1

𝑔
=

∑ 𝑥𝑖
𝑔
𝑖=1

𝑛.𝑔
 .................................................................... (2.2) 

Keterangan 

�̅� = garis pusat diagram kontrol 

𝑝𝑖 =proporsi kesalahan dalam sampel untuk setiap observasi 

𝑔 = banyaknya observasi yang dilakukan 

(3) Batas Kendali Atas dan Batas Kendali Bawah 

𝐵𝐾𝐴 = �̅� + 3√
�̅�(1−�̅�)

𝑛
 ........................................................................... (2.3) 

𝐵𝐾𝐵 = �̅� − 3√
�̅�(1−�̅�)

𝑛
 .......................................................................... (2.4) 

− Peta kendali banyaknya kesalahan (np-chart) 

(1) Proporsi 

𝑝 =
𝑥

𝑛
 .................................................................................................... (2.5) 

Keterangan 

𝑝 = proporsi kesalahan dalam sampel 

𝑥 = banyak produk yang salah dalam setiap sampel 

𝑛 = banyak sampel yang diambil 
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(2) Garis Pusat 

𝐺𝑃 = 𝑛�̅� = 3√
∑ 𝑥𝑖
𝑔
𝑖=1

𝑔
 ........................................................................... (2.6) 

Keterangan 

𝑛�̅� = garis pusat diagram kontrol banyaknya kesalahan 

𝑥𝑖 = banyaknya kesalahan dalam sampel untuk setiap observasi 

𝑔 = banyaknya observasi yang dilakukan 

(3) Batas Kendali Atas dan Batas Kendali Bawah 

𝐵𝐾𝐴 = 𝑛�̅� + 3√
𝑛�̅�(1−�̅�)

𝑛
 ...................................................................... (2.7) 

𝐵𝐾𝐵 = 𝑛�̅� − 3√
𝑛�̅�(1−�̅�)

𝑛
 ...................................................................... (2.8) 

(b) Besaran Sampel Bervariasi 

Sampel bervariasi artinya sampel yang diambil saat observasi jumlahnya tidak 

sama. Untuk sampel bervariasi hanya menggunakan peta pengendali p-chart. 

− Proporsi 

𝑝 =
𝑥

𝑛
 .................................................................................................... (2.9) 

Keterangan 

𝑝 = proporsi kesalahan dalam sampel 
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𝑥 = banyak produk yang salah dalam setiap sampel 

𝑛 = banyak sampel yang diambil 

− Garis Pusat 

𝐺𝑃 = �̅� =
∑ 𝑝𝑖
𝑔
𝑖=1

𝑔
=

∑ 𝑥𝑖
𝑔
𝑖=1

∑𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙
 ............................................................... (2.10) 

Keterangan 

�̅� = garis pusat diagram kontrol banyaknya kesalahan 

𝑝𝑖 = proporsi kesalahan dalam sampel untuk setiap observasi 

𝑥𝑖 = banyaknya kesalahan dalam sampel untuk setiap observasi 

𝑔 = banyaknya observasi yang dilakukan 

− Batas Kendali Atas dan Batas Kendali Bawah 

𝐵𝐾𝐴 = �̅� + 3√
�̅�(1−�̅�)

𝑛𝑖
 ......................................................................... (2.11) 

𝐵𝐾𝐵 = �̅� − 3√
�̅�(1−�̅�)

𝑛𝑖
 ........................................................................ (2.12) 

Keterangan 

𝑛𝑖 = banyaknya sampel yang diambil pada setiap observasi 

2.7. NetBeans IDE 

Menurut Kurniawan (2017) NetBeans IDE (Integrated Development 

Environment) adalah sebuah lingkungan pengembangan terintegrasi yang tersedia 

untuk Windows, Mac, Linux, dan Solaris. Suatu IDE adalah lingkup pemrograman 
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yang diintegrasikan kedalam suatu aplikasi perangkat lunak yang menyediakan 

pembangun Graphic User Interface (GUI), suatu text atau kode editor, suatu compiler 

atau interpreter dan suatu debugger. NetBeans merupakan software development yang 

Open Source, dengan kata lain software ini di bawah pengembangan bersama dan 

bebas biaya. Hal ini memungkinkan pengembang untuk secara cepat membuat web, 

enterprise, desktop, dan aplikasi mobile menggunakan platform Java, serta JavaFX, 

PHP, JavaScript dan Ajax, Ruby dan Ruby on Rails, Groovy dan Grails, dan C/C++. 

Dalam NetBeans IDE terdapat beberapa paket tambahan. Paket-paket tambahan 

tersebut antara lain: 

(a) NetBeans Mobility Pack 

NetBeans Mobility Pack adalah alat untuk mengembangkan aplikasi yang 

berjalan pada perangkat bergerak (mobile), umumnya pada telepon seluler. Dengan 

kata lain NetBeans Mobility Pack dapat digunakan untuk menulis, menguji, dan 

debugging aplikasi untuk perangkat bergerak yang menggunakan teknologi 

berplatform Java Micro Edition (platform Java ME). 

(b) NetBeans Profiler 

NetBeans Profiler adalah alat untuk mengoptimalkan aplikasi Java, membantu 

menemukan kebocoran memori dan mengoptimalkan kecepatan. Profiler ini 

berdasarkan sebuah proyek riset Sun Laboratories yang dahulu bernama Jfluid. Riset 
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tersebut mengungkap teknik tertentu yang dapat digunakan untuk menurunkan 

overhead proses profiling aplikasi Java. Salah satu dari teknik tersebut adalah 

instrumentasi kode byte dinamis, yang berguna untuk profiling aplikasi Java yang 

besar. Dengan menggunakan instrumentasi kode byte dinamis dan algoritma-algoritma 

tambahan, Netbeans Profiler mampu mendapatkan informasi runtime aplikasi yang 

terlalu besar atau kompleks bagi profiler lain. 

(c) NetBeans C/C++ Pack 

NetBeans C/C++ Pack menambahkan dukungan terhadap pengembang C/C++ 

mulai NetBeans IDE 5.5. Paket ini memperbolehkan pengembang menggunakan 

sekumpulan kompiler bersama dengan NetBeans IDE untuk membangun aplikasi 

native untuk MS Windows, Linux, dan Solaris. Paket ini membuat editor mengenali 

bahasa C/C++ dan menyediakan project template, browser kelas yang dinamis, 

dukungan pembuatan file dan fungsionalitas debugger. 

(d) NetBeans Enterprise Pack 

NetBeans Enterprise Pack memperluas dukungan terhadap pengembangan 

aplikasi perusahaan dan web service mulai NetBeans IDE 5.5. Enterprise Pack ini 

mengembangkan kemampuan untuk menulis, menguji, dan debug aplikasi dengan 

arsitektur berorientasi layanan (Service-Oriented Architecture) menggunakan XML, 

BPEL, dan Java web service. Paket ini menambahkan alat desain visual untuk 
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pemodelan UML, skema XML, dan web service orchestration, juga dukungan untuk 

web service dengan menggunakan identitas yang aman. Paket ini juga menginstal dan 

mengkonfigurasi runtime yang diperlukan, termasuk mesin BPEL dan server 

manajemen identitas yang terintegrasi dengan Sun Java System Application Server. 

(e) NetBeans Ruby Pack 

Versi NetBeans 6.0 mengijinkan pengembangan IDE menggunakan Ruby dan 

Jruby, sebagaimana Rails untuk dua implementasi Ruby yang lain. Preview NetBeans 

Ruby Pack tersedia sejak rilis Milestone 7 NetBeans 6. 

Ruby Pack memasukkan fungsionalitas editor seperti: 

− Pengeditan dasar 

− Pewarnaan sintaks untuk Ruby 

− Pelengkapan kode 

− Occurence highlighting 

− Pop-up dokumentasi yang terintegrasi untuk pemanggilan Ruby API 

− Analisis semantik dengan highlighting parameter dan variabel lokal yang 

tidak terpakai 

(f) NetBeans JavaScript Editor 

NetBeans JavaScript Editor menyediakan perluasan dukungan terhadap 

JavaScript dan CSS. Fitur-fiturnya antara lain: 
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(1) Editor JavaScript 

− syntax highlighting 

− pelengkapan kode untuk objek dan fungsi native 

− semua fitur dalam editor NetBeans 

− pembuatan kerangka kelas JavaScript secara otomatis 

− pembuatan pemanggilan AJAX dari template 

(2) Ekstensi editor CSS 

− pelengkapan kode untuk nama-nama style 

− navigasi cepat melalui panel navigator 

− penampilan deklarasi aturan CSS di List View 

− penampilan struktur file di Tree View 

− mengurutkan outline view berdasarkan nama, tipe, atau urutan deklarasi 

(List & Tree) 

− pembuatan deklarasi aturan (hanya Tree) 

− pemfaktoran kembali sebagian nama rule (hanya Tree) 

2.8. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian pengendalian kualitas produksi saat ini sudah cukup banyak ditemui. 

Penelitian tersebut banyak dilakukan oleh mahasiswa yang ingin mengetahui 

bagaimana penerapan pengendalian kualitas produksi secara statistik dibeberapa 

industri. Akan tetapi, masih jarang dijumpai penelitian yang menghasilkan sebuah 

aplikasi pengendalian kualitas produksi secara statistik baik dalam bentuk aplikasi 



26 

 

 

 

sederhana atau aplikasi dalam skala besar. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan 

penelitian dengan tujuan menghasilkan aplikasi sederhana untuk melakukan analisis 

pengendalian kualitas produksi. Penelitian tersebut berjudul “Aplikasi Pengendalian 

Kualitas Produksi Menggunakan Java NetBeans 8.2”. 

Penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dan dapat dijadikan sebagai bahan 

tinjauan pustaka dalam penelitian ini. Salah satunya Astutik (2015) dalam 

penelitiannya yang berjudul “Kendali Mutu pada Proses Produksi Veneer Kering di PT 

Kayu Lapis Indonesia Mengunakan Diagram Kontrol Proporsi” menjelaskan bahwa PT 

Kayu Lapis Indonesia sangat memperhatikan kualitas barang yang dihasilkan. Hal itu 

nampak dari upaya yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara meningkatkan kualitas 

veneer dan selalu berusaha untuk mempertahankan kestabilan kualitas produk yang 

dihasilkan. Penelitian ini juga menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

produksi tidak sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Faktor-faktor tersebut 

sebagian disebabkan oleh kulaitas bahan baku seperti jenis kayu, warna kayu, dan 

kondisi kayu. 

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Aviyani (2016) di PT Kebon Agung 

PG Trangkil Kabupaten Pati dengan tujuan mengetahui pengendalian kualitas produksi 

gula di perusahaan tersebut. Penelitian ini menjelaskan bahwa suatu perusahaan 

mempunyai karakteristik/ standar masing-masing untuk menentukan kualitas 

produksinya. Proses pengendalian kualitas dilakukan mulai dari pemeriksaan bahan 
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baku, pengamatan proses produksi hingga proses pengemasan. Meskipun sudah 

dilakukan proses pengendalian kualitas, masih sering dijumpai produk yang tidak 

sesuai dengan karakteristik atau rusak/ cacat. 

Fakhri (2010) menjelaskan bahwa setiap perusahaan pasti berupaya untuk 

menghasilkan produk yang baik dan menekan kerusakan produk dalam proses 

produksi. Bahkan terdapat perusahaan yang menetapkan standar toleransi kerusakan 

produk dengan nilai tertentu dari jumlah produksi.  Lukman & Natalina (2017) 

menjelaskan bahwa terdapat beberapa alat bantu yang digunakan dalam analisis 

pengendalian kualitas. Alat bantu tersebut antara lain: check sheet, histogram, diagram 

kontrol p, diagram pareto dan diagram sebab akibat. Check sheet dan histogram 

digunakan untuk menyajikan data agar lebih mudah dipahami. Diagram kontrol p 

digunakan untuk melihat apakah produk masih berada dalam batas kontrol statistik. 

Diagram pareto digunakan untuk mengidentifikasi jenis kerusakan/ cacat yang 

dominan dan menentukan prioritas perbaikan. Sedangkan diagram sebab akibat 

digunakan untuk mencari faktor-faktor penyebab terjadinya kerusakan produk. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Hapsari (2011) memberikan penjelasan 

bahwa pengendalian kualitas bertujuan untuk mengamati dan meningkatkan 

performansi proses dalam menghaslkan produk yang berkualitas. Sama seperti yang 

dijelaskan oleh Fakhri (2010) pengendalian kualitas statistik dilakukan dengan cara 

menerapkan teknik statistik seperti diagram pareto, diagram kontrol dan diagram sebab 



28 

 

 

 

akibat. Hapsari (2011) juga menjelaskan bahwa analisis pengendalian kualitas dapat 

digunakan untuk memprediksi resiko kerugian yang dapat dialami oleh perusahaan. 

Hal ini dilakukan dengan cara menentukan persamaan regresi berdasarkan data produk 

rusak/ cacat terhadap faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi produk rusak/ 

cacat. 

Octaviana (2015) dalam penelitian yang berjudul “Aplikasi Pengendalian 

Kualitas Statistik pada Percetakan PT Masscom Graphy Semarang Menggunakan 

Diagram Kontrol Proporsi” menjelaskan bahwa tahapan pengendalian kualitas terbagi 

atas 3 tahapan yaitu pengendalian terhadap bahan baku, pengendalian terhadap proses 

produksi dan pengendalian terhadap hasil produksi. Dalam penelitian Octaviana (2015) 

dilakukan analisis pengendalian kualitas dengan dua cara yaitu analisis secara statistik 

dan analisis secara komputasi. Analisis secara statistik dilakukan dengan cara 

menganalisis data pengendalian kualitas statistik seperti umumnya. Sedangkan analisis 

secara komputasi dilakukan dengan cara membuat aplikasi pengendalian kualitas 

statistik. Analisis secara komputasi ini menghasilkan sebuah aplikasi pengendalian 

kualitas dengan bahasa pemrograman Personal Home Page (PHP). Aplikasi yang 

dibuat ini merupakan aplikasi yang terhubung dengan database dan berfungsi untuk 

mempermudah proses penyimpanan data hasil produksi di perusahaan tersebut. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

(a) Pengendalian kualitas produksi di PT SAI Apparel Industries dilakukan mulai 

dari pengendalian kualitas bahan baku sampai dengan pengendalian kualitas 

produk jadi. Selama proses pengendalian kualitas tersebut terdapat karyawan 

khusus yang bekerja mengamati kualitas produk selama proses produksi 

berlangsung. Adapun proses pengendalian kualitas produksi di PT SAI Apparel 

Industries masih menggunakan sistem manual dengan membandingkan 

persentase cacat produksi dengan batas toleransi persentase cacat yang sudah 

ditentukan. 

(b) Proses produksi di PT SAI Apparel Industries sudah terkendali secara statistik. 

Hal ini dikarenakan proporsi cacat untuk setiap satuan waktu produksi masih 

berada dalam batas kendali yang dihitung secara statistik. Meskipun masih 

berada dalam batas kendali, perusahaan tetap memberikan pengarahan apabila 

terdapat karakteristik cacat tertentu yang dominan atau top defect. Hal ini 

bertujuan untuk mengantisipasi ketidaksesuaian yang berlanjut. 
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(c) Dari hasil penerapan aplikasi untuk pengendalian kualitas berdasarkan data 

hasil produksi di PT SAI Apparel Industries, aplikasi ini sangat membantu 

dalam mempermudah proses pengolahan data dan analisis sederhana. Sehingga 

dalam melakukan analisis proses pengendalian kualitas produksi mengganakan 

data hasil produksi tidak perlu menghitung secara manual. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penarikan kesimpulan di atas, saran yang mungkin dapat 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

(a) Proses pengendalian kualitas peoduksi di PT SAI Apparel Industries sebaiknya 

dilakukan analisis secara statistik, hal ini bertujuan supaya hasil dari 

pengolahan data produksi teruji secara statistik. Selain itu, perusahaan juga bisa 

mengetahui waktu dimana ketidaksesuaian terjadi secara dominan selama 

proses produksi melalui diagram kontrol proporsi. 

(b) Kekurangan dari aplikasi dalam penelitian ini yaitu dari segi tampilan yang 

masih sederhana, khususnya pada tampilan output grafik. Dari kekurangan ini 

dapat dikembangkan oleh para peneliti selanjutnya agar aplikasi ini menjadi 

lebih baik dan sempurna. Pengembangan yang diharapkan yaitu aplikasi yang 

dibangun dapat digunakan dalam perangkat mobile. 
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