
26 |   M a n k e s t e r - 2  

 

BAB 2    Sistem Manajemen Mutu dan Pengendalian 
Penyakit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.  Pendahuluan 

Fungsi pemerintah dalam sistem keamanan pangan pada hakekatnya adalah 

membina, mengatur dan mengawasi proses produksi dan kualitas produk yang 

dihasilkan.  Fungsi tersebut tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan masyarakat yang 

idealnya berperan serta dalam membina  suatu proses produksi yang kompetitif dan ikut 

dalam mengawasi produk produsen sehingga konsumen memperoleh hak sesuai dengan 

norma yang berlaku.  

Penerapan sistem keamanan pangan yang baik dengan mengacu pada  peraturan yang 

normatif akan memacu produksi dan pada akhirnya nanti akan meningkatkan daya saing.  

Sebagai contoh, dalam perdagangan internasional telah banyak negara yang menentukan 

persyaratan agar produk-produk impor memenuhi standar yang telah ditentukan guna 

melindungi kesehatan masyarakat dan keselamatan manusia serta perlindungan 

lingkungan hidup atau yang biasa disebut dengan perjanjian “Technical Barriers to 

Trade” atau  Perjanjian TBT dan  Perjanjian Sanitary and Phytosanitary. Perjanjian-

perjanjian tersebut walaupun sering dipandang dianggap sebagai “polisi baru dunia” 

namun perlu dilihat secara jernih untuk pengembangan sistem pengamanan hasil 

peternakan di Indonesia. 

Dalam praktek operasional ternyata hanya sedikit sekali pelaku tata niaga yang 

mengetahui secara mendalam esensi dari peraturan perundangan tentang sistem 

Tujuan Instruksional Khusus (TIK) dari pokok 

bahasan ini adalah mahasiswa   dapat (a) mengenal 

beberapa jenis sistem manajemen mutu dan  

menjelaskan konsep dan implementasi sistem 

manajemen mutu dan   keterkaitannya dengan  

pengendalian  penyakit    secara  baik dan benar. 
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keamanan pangan kita. Disamping itu kesadaran pelaku tata niaga dan konsumen pada 

umumnya terhadap sistem keamanan daging relatif masih harus ditingkatkan baik 

melalui penyebaran informasi (buku, leaflet dan sebagainya) dan sosialisasi peraturan 

perundangan yang berlaku, dan (c) Untuk meningkatkan kesadaran pelaku tata niaga dan 

konsumen diperlukan suatu peningkatan pemahaman terhadap berbagai  peraturan 

perundangan yang berlaku baik melalui suatu pelatihan dan pendidikan khususnya dalam 

tata cara produksi dan penanganan hasil ternak.  

Beberapa hal yang masih menjadi kendala untuk memantapkan Siskeswannas antara lain 

adalah (a) lemahnya standarisasi mutu termasuk pengaturan mengenai masalah residu, 

kontaminan, bahan tambahan makanan dan obat hewan, (b) lemahnya pengaturan 

mengenai labelisasi dan kemasan produk, (c) kurangnya kepedulian implementasi 

akreditisasi yang baku meliputi inspeksi, pemeriksaan, dan sertifikasi untuk laboratorium 

diagnosa, (d) belum seragamnya prosedur akreditisasi prasarana dan sarana. 

 

2.1  Beberapa Istilah dalam Sistem Manajemen Mutu (SMM) 

 

Mutu: Tingkat karakteristik yang melekat pada suatu produk yang memenuhi 

preferensi konsumen  

 

Manajemen Mutu:  Filsafat dan budaya organisasi yang menekankan kepada upaya 

menciptakan mutu yang konstan melalui setiap aspek dalam kegiatan organisasi.  

 

Sistem Manajemen Mutu (sering disingkat SMM): diimplementasikan untuk 

mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu. Jadi  sistem 

manajemen mutu merupakan sekumpulan prosedur terdokumentasi dan praktek-

praktek standar untuk manajemen sistem yang menjamin kesesuaian dari suatu 

proses dan produk (barang/ atau jasa) terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu, 

yang ditentukan oleh pelanggan dan organisasi. 

 

Pengendalian Mutu: Usaha untuk menjaga dan mempertahankan kualitas produk 

agar sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan berdasarkan kebijakan puncak 

manajemen  

 

Manual Mutu: okumen yang merincikan Sistem Manajemen Mutu suatu 

Organisasi. 

 

Kebijakan Mutu:  Maksud dan arah menyeluruh sebuah organisasi tentang Mutu 

seperti yang dinyatakan secara resmi oleh Pucuk Pimpinan. 
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Sasaran Mutu:  Sesuatu yang dicari atau dituju, berkaitan dengan Mutu. 

 

Peningkatan Berkelanjutan:  Kegiatan berulang untuk meningkatkan kemampuan 

memenuhi persyaratan. 

 

Penjaminan Mutu:  Bagian dari Manajemen Mutu diarahkan pada pemberian 

keyakinan bahwa persyaratan mutu akan dipenuhi. 

 

Pengendalian Dokumen:  Suatu metode untuk mengendalikan seluruh data dan 

dokumentasi Sistem Penjaminan yang mencakup : Manual Mutu, Prosedur Mutu, 

Instruksi Kerja, Dokumen Pendukung Internal dan Eksternal seta Formulir dan 

Rekaman Mutu. 

 

Pengendalian Catatan 

Suatu metode untuk menetapkan tata cara dan metode pelaksanaan pengendalian, 

penertiban, serta kemudahan evaluasi terhadap rekaman/catatan mutu dan dokumen 

pendukung lainnya termasuk melakukan penelusurannya apabila diperlukan.  

 

 

2.2.  Evolusi Sistem Manajemen Mutu 

 

Tahun 1924, Dr.Walter Shewhart memperkenalkan bagan kendali kontrol (control chart) 

yang bermanfaat untuk mengetahui apakah mutu produk yang dihasilkan berada pada 
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batas yang dikehendaki, sehingga inspeksi dilakukan hanya pada sampel barang dan 

dapat mengurangi biaya. Fungsi pengendalian mutu ini mulai dikembangkan dalam 

berbagai perusahaan. 

Pada tahun 1950, Dr.W. Edward Deming memperkenalkan konsep pengendalian mutu 

menyeluruh dalam perusahaan. Deming menekankan pentingnya statistik kontrol 

dalam proses produksi dan perbaikan mutu produksi. Deming memberikan kontribusi 

dengan teori“14 Butir untuk Manajemen” 

Deming dan Schewart mengembangkan konsep siklus PDCA (plan-do-check-action). 

Plan meliputi identifikasi masalah,memperoleh data, dan mengembangkan rekomendasi. 

Do meliputi penerapan solusi berbagai percobaan. Check berupa pengamatan setelah 

penerapan untuk memastikan apakah hasil yang diperoleh sesuai rencana.Act melibatkan 

kegiatan perubahan permanen jika hasilnya efektif bagi peningkatan atau kembali pada 

kondisi sebelumnya jika penerapannya bermasalah. 

Pada tahun1961, Dr. AV Feigenbaum memperkenalkan konsep make it right at the 

first time. Konsep ini akan berkembang dan menjadi salah satu dasar Total Quality 

Management (TQM). 

Pada Tahun 1967, Dr. Kaoru Ishikawa memperkenalkan diagram sebab akibat yang 

merupakan teknik skematis yang digunakan untuk menemukan lokasi yang mungkin 

pada permasalahan kualitas. Diagram Ishikawa merupakan salah satu dalam“7 tools” 

Pada tahun 1979, Phillips B.Crosby menekankan pentingnya pimpinan puncak untuk 

menciptakan iklim kerja yang nyaman dan meyakinkan bahwa mutu adalah misi pokok 

yang harus dicapai oleh organisasi. Dan bahwa karyawan disemua tingkatan dapat 

dimotivasi untuk mengejar peningkatan tetapi motivasi tersebut tidak akan berhasil 

kecuali jika disediakan alat untuk meningkatkannya. 

Pada tahun 1980, Dr. Genichi Taguchi memperkenalkan model Taguchi. Taguchi juga 

memperkenalkan konsep robust design dan fungsi kehilangan dalam mutu. Konsep 

robust design menyebutkan bahwa produk harus dirancang untuk meningkatkan kinerja 

dengan meminimalkan efek dari penyebab variasi tanpa menghilangkan penyebabnya. 

Fungsi Kehilangan mutu menyatakan bahwa setiap produk harus memenuhi spesifikasi 

yang telah ditetapkan, setiap penyimpangan dalam target merupakan kehilangan 
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Pada tahun 1987, lahirlah suatu standar tentang sistem manajemen mutu yaitu ISO 9000, 

Quality Management System. Dalam perkembangannya terkait ISO 9000  menjadi ISO 

9001:2008, ISO IEC 9001: 2008, ISO 14001, ISO 22000, dan lain-lain.  Berkembang 

pula sistem manajemen mutu yang lain seperti HACCP, Six Sigma, OHSAS,  BRC, SQF 

Budaya Kerja K3, Sertifikat halal  dan sebagainya. 

 

 

 

Beberapa contoh logo terkait SMM: 

 

Di dunia peternakan sistem manajemen mutu diaplikasikan dalam berbagai bidang 

bahkan beberapa perusahaan yang mengimplementasikan secara silang sistem 

manajemen mutumisalnya antara HACCP dengan ISO 9001 atau dengan ISO 

17025:2008. 

Dalam suatu usaha peternakan Sistem manajemen mutu (SMM) didefinisikan sebagai 

suatu sistem manajemen yang terdiri dari struktur organisasi, tanggungjawab, prosedur-

prosedur, proses-proses dan beragam sumberdaya yang digunakan untuk mencapai 

standar yang telah disyaratkan atau ditentukan oleh perusahaan yang bersangkutan untuk 

memenuhi kepuasan pelanggan.  

Konsep mutu : 

 Quality as excellence.  Mutu sebagai keunggulan baik komparatif maupun 

kualitatif. 

 Quality as fitness of & for purpose. Mutu sebagai upaya untuk pencapaian 

tujuan/maksud dan pewujudan maksud, konsep proses, pencapaian tujuan & 

perbaikan mutu.  

 Quality as a threshold. Mutu Sebagai  ambang minimal yang harus dicapai. 

 Quality as added value. Mutu sebagai  penambahan nilai.  

 Quality as value for money. Mutu sebagai nilai nilai uang 

 Satisfaction of the client. Mutu sebagai kepuasan pelanggan. 
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Siste manajemen mutu  menjadi kerangka bagi suatu perusahaan  dalam menerapkan 

praktik-praktik manajemen mutu secara konsisten untuk memenuhi kebutuhan pengguna 

dan pasar. Pelaksanaan dan pengelolaan manajemen mutu mencakup berbagai aspek 

manajemen / tatakelola. Di dalam praktiknya, terdapat delapan prinsip yang menjadi 

dasar pelaksanaan dan pengelolaan sistem manajemen mutu tersebut.  

Prinsip-prinsip tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut ini. 

a. Berorientasi kepada pengguna jasa (costumer focus). Keberlangsungan suatu 

lembaga sangat tergantung pada pengguna jasanya. Oleh karena itu, suatu lembaga 

selayaknya dapat memahami dan memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna 

jasanya pada saat ini atau pun pada masa yang akan datang. 

b. Manajemen kepemimpinan (leadership). Lembaga merupakan sebuah unit kerja 

yang terdiri dari berbagai/ banyak pihak. Di dalam konteks ini, manajemen 

kepemimpinan akan sangat berperan dalam menciptakan lingkungan internal yang 

memungkinkan pihak-pihak tersebut dapat secara penuh berperan serta di dalam 

pencapaian tujuan dari perusahaan yang bersangkutan. 

c. Peran serta berbagai pihak (involvement of people). Peran serta dan keterlibatan dari 

setiap pihak yang berada di dalam suatu perusahaan  merupakan esensi dari 

keberhasilan pencapaian tujuan perusahaan bersangkutan. 

d. Pendekatan proses (process approach). Setiap kegiatan yang  diselenggarakan oleh 

suatu lembaga selayaknya dipandang sebagai sebuah proses, yang mengaitkan antara 

sumberdaya yang dimiliki dan hasil yang diharapkan dari setiap kegiatan tersebut. 

e. Pendekatan sistem di dalam pelaksanaan manajemen (system apporach to 

management). Efektivitas dan efisiensi perusahaan di dalam mencapai tujuannya 

akan sangat ditentukan oleh kemampuan untuk mengelola secara sistemik seluruh 

proses yang berlangsung di dalam perusahaan  tersebut. 

f. Peningkatan kinerja yang berkesinambungan (continual improvement). Peningkatan 

kinerja secara berkesinambungan selayaknya menjadi sasaran utama dari suatu 

perusahaan. 

g. Pendekatan faktual di dalam proses pengambilan keputusan (factual apporach to 

decision making). Setiap pengambilan keputusan di dalam perusahaan  selayaknya 

didasarkan atas analisis data dan informasi yang faktual. 

h. Hubungan kemitraan yang saling menguntungkan (mutually beneficial  supplier 

relationships). Suatu perusahaan, pada hakekatnya, juga bergantung pada pihak-

pihak eksternal. Di dalam konteks ini, hubungan antara perusahaan dan pihak 

eksternal tersebut seharusnya didasarkan atas hubungan yang saling menguntungkan 

yang dapat menciptakan nilai tambah bagi keduanya. 
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2.4.  Pengendalian Penyakit pada Hewan dan Manajemen resiko 

Keberhasilan program pengendalian penyakit pada hewan baik di suatu perusahaan 

mapun dalam konteks yang lebih luas yaitu program pengendalian penyakit yang 

dilakukan oleh suatu pemerintah daerah sangat ditentukan oleh sejauhmana pengelola 

lembaga/perusahaan dan pimpinan daerah memiliki komitmen untuk menerapkan sistem 

manajemen mutu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan manajemen risiko haruslah menjadi bagian integral dari pelaksanaan sistem 

manajemen perusahaan/ organisasi. Proses manajemen risiko Ini merupakan salah satu 

langkah yang dapat dilakukan untuk terciptanya perbaikan berkelanjutan (continuous 

improvement). Proses manajemen risiko juga sering dikaitkan dengan proses 

pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. 

Risiko berhubungan dengan ketidakpastian ini terjadi oleh karena kurang atau tidak 

tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti 

(uncertain) dapat berakibat menguntungkan atau merugikan.menurut Wideman, ketidak 

pastian yang menimbulkan kemungkinan menguntungkan dikenal dengan istilah peluang 

(Opportunity), sedangkan ketidak pastian yang menimbulkan akibat yang merugikan 

dikenal dengan istilah risiko (Risk).  Hubungan antara manajemen risiko dan 

pengendalian penyakit dapat dilihat pada  Ilustrasi 2.1. Bagan Alir Manajemen Resiko 

Pengendalian Penyakit 

Tiga hal yang harus diperhatikan dalam 

kaitannya dengan  manajemen  resiko dan 

sistem keamanan pangan: 

 

a. keadaan dan kondisi yang mungkin dapat 

menimbulkan kerugian,  

b. keadaan atau kondisi yang memperbesar 

kemungkinan terjadinya kerugian,  

c. keadaan dan kondisi yang tidak dapat 

dihindarkan untuk bisa diatasi atau 

dihilangkan.   
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Ilustrasi 2.1.  Bagan Alir Manajemen Resiko Pengendalian Penyakit 

Pengendalian Penyakit 
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Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur/metodologi dalam mengelola 

ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman; suatu rangkaian aktivitas manusia 

termasuk: Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi 

risiko dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya.  

Sasaran dari pelaksanaan manajemen risiko adalah untuk mengurangi risiko yang 

berbeda-beda yang berkaitan dengan bidang yang telah dipilih pada tingkat yang dapat 

diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat berupa berbagai jenis ancaman yang disebabkan 

oleh lingkungan, teknologi, manusia, organisasi dan politik. Di sisi lain pelaksanaan 

manajemen risiko melibatkan segala cara yang tersedia bagi manusia, khususnya, bagi 

entitas manajemen risiko (manusia, staff, dan organisasi). 

Strategi yang dapat diambil antara lain adalah memindahkan risiko kepada pihak lain, 

menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau 

semua konsekuensi risiko tertentu. Manajemen risiko tradisional terfokus pada risiko-

risiko yang timbul oleh penyebab fisik atau legal (seperti bencana alam atau kebakaran, 

kematian, serta tuntutan hukum. Manajemen risiko keuangan, di sisi lain, terfokus pada 

risiko yang dapat dikelola dengan menggunakan instrumen-instrumen keuangan. 

Proses ini dapat diterapkan di semua tingkatan kegiatan, jabatan, program, produk 

ataupun asset. Manajemen risiko dapat memberikan manfaat optimal jika diterapkan 

sejak awal kegiatan. Walaupun demikian manajemen risiko seringkali dilakukan pada 

tahap pelaksanaan ataupun operasional kegiatan.  

 

2.3.    Pengendalian Penyakit dalam Perspektif Masyarakat Global 

Dalam tren globalisasi saat ini, tindakan kesehatan hewan telah meningkatkan 

pentingnya untuk memfasilitasi perdagangan internasional yang aman hewan dan produk 

hewan sambil menghindari hambatan perdagangan yang tidak perlu. Dalam hal ini, 

Perjanjian tentang Penerapan Sanitary Phytosanitary Measures dan (Persetujuan SPS) 

mendorong para anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) ke arah tindakan-

tindakan kesehatan mereka pada standar internasional, pedoman dan rekomendasi. OIE 

sebagai organisasi referensi WTO untuk standar yang berkaitan dengan kesehatan hewan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Metodologi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penilaian_risiko&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mitigasi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sasaran&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan
http://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi
http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Politik
http://id.wikipedia.org/wiki/Bencana_alam
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dan zoonosis telah  menerbitkan 2 kode (Terestrial dan Akuatik) dan 2 manual (Terestrial 

dan Akuatik) sebagai acuan utama bagi anggota WTO. 

Kegiatan manusia dan perubahan lingkungan mengakibatkan terjadinya  penyakit, 

penularan penyakit-penyakit baru serta  dinamika dan pola baru pertukaran penyakit. 

Ketika berhadapan dengan isu-isu pertanian dan perdagangan pertanian terkait dan 

masyarakat internasional secara keseluruhan harus mempertimbangkan  pencegahan dan 

pengendalian penyakit hewan sebagai komponen penting dari menjaga industri 

peternakan global dan kesehatan masyarakat.  

Dalam era globalisasi ini, memastikan bahwa makanan tersebut sehat dan bebas dari 

bahaya merupakan isu penting bagi semua negara.  Untuk memastikan keamanan pangan 

produk hewani, diperlukan kebijakan tindakan pencegahan terhadap penyakit dan 

praktek baik sesuai rekomendasi OIE. Dalam kaitannya dengan keamanan pangan asal 

hewan, OIE  bahkan sejak tahun 2002 telah membentuk kelompok kerja permanen yang  

mempersiapkan standar  berbasis ilmu pengetahuan/teknologi dan pedoman keamanan 

pangan produk hewani. 

Pemahaman yang lebih baik dari penyebab di balik munculnya dan penyebaran penyakit 

menular yang berasal dari hewan telah  direkomendasikan dalam konteks Strategi  "One 

Health".  Ketiga badan teknis internasional utama yang terkait   menerbitkan “Tripartit 

Concept Note” pada bulan April 2010: FAO-OIE-WHO  telah melakukan kolaborasi, 

berbagi tanggung jawab dan mengkoordinasikan  kegiatan global untuk mengatasi risiko 

kesehatan pada hewan. 

Strategi tersebut  berkaitan dengan pencegahan dan pengendalian terhadap munculnya   

penyakit menular di hewan/manusia: bukan hanya terhadap orang-orang dengan  potensi 

menyebabkan epidemi dan pandemi, tetapi juga  penyakit hewan yang mempunyai 

dampak terhadap ketahanan pangan,  kesehatan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. 

Adanya standar merupakan hal penting terkait dengan  undang-undang kesehatan hewan 

atau veteriner. Standar merupakan komponen penting dari tata kelola yang baik dari 

Dinas Peternakan. Adanya standar akan memberikan dukungan yang kuat untuk 

implementasi kebijakan sehingga dapat meningkatkan  efektivitas layanan kesehatan 

hewan nasional. Standar yang dikembangkan OIE dan diadopsi oleh berbagai negara 
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dipercaya akan meningkatkan kualitas layanan kedokteran hewan dan memperkuat 

kontribusi mereka terhadap ketahanan pangan, keamanan pangan hewani produksi, 

kesehatan masyarakat dan pengurangan risiko biologis, khususnya dengan meningkatkan 

keandalan sertifikasi dan keselamatan perdagangan pada hewan dan produk hewan.  

Direktorat Kesehatan Hewan dan jajarannya bertanggung jawab terhadap keamanan 

pangan sepanjang rantai makanan (pertanian,  rumah potong hewan, transportasi, 

distribusi, katering). Surveilans di semua tahapan produksi ternak 

menjadi tugas mereka. Layanan keswan tersebut akan membantu mengurangi risiko 

terhadap hewan kesehatan dan kesehatan masyarakat dengan melakukan pemeriksaan 

secara rutin di onfarm dan RPH/RPU. 

Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit melalui layanan kedokteran hewan di 

seluruh dunia secara positif  berdampak pada berbagai macam sektor penting untuk 

kesehatan hewan dan manusia. Selama 20 tahun terakhir  krisis sanitasi yang disebabkan 

oleh BSE, H5N1 serta  penyakit kaki dan mulut telah menunjukkan bagaimana negara-

negara  di berbagai belahan dunia terus bergulat dengan dampak sanitasi dan sosio-

ekonomi penting ketika penanganan pencegahan penyakit hewan yang tepat  dan 

tindakan pengendalian tidak diimplementasikan dengan baik. 

Awal  dari semua tindakan dalam mencegah dan mengendalikan hewan  penyakit adalah 

surveilans aktif atau pasif yang efektif. Hal ini hanya dapat   dapat dijamin jika ada 

semangat terhadap kesadaran semua pelaku  di semua tingkatan mata rantai produksi 

ternak  baik petani-peternak, dokter hewan dan laboran dan, para otoritas veteriner 

pemerintah maupun swasta.   

OIE mendefinisikan pengawasan atau surveilans sebagai "tindakan perbaikan terus 

menerus  dan sistematis  terhadap pengumpulan, pemeriksaan, dan analisis data, dan 

tepat waktu  serta penyebaran informasi kepada orang-orang yang perlu tahu sehingga  

tindakan dapat diambil "(OIE Terrestrial Code Kesehatan Hewan, 2012). 

Salah satu tujuan utama dari Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan (OIE) adalah 

memberikan kualitas informasi mengenai penyakit hewan kepada berbagai pemangku 

kepentingan termasuk: semua negara dan berbagai organisasi  pelayanan kesehatan 

hewan di seluruh dunia, organisasi internasional yang relevan, pemilik ternak, industri,  
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akademisi, media dan masyarakat umum. Anggota OIE memiliki kewajiban hukum 

untuk melaporkan situasi penyakit hewan mereka  - termasuk penyakit zoonosis - dengan 

cepat, tepat, dan transparan. Dalam rangka membantu  anggota memenuhi tugas ini, OIE 

mengembangkan Hewan Sistem Informasi Kesehatan Dunia (WAHIS). Adanya database 

merupakan sebuah tonggak sejarah dalam upaya OIE untuk meningkatkan transparansi, 

efisiensi dan kecepatan informasi kesehatan global yang disebarluaskan ke seluruh dunia. 

Agen penyakit hewan termasuk yang menular ke manusia  (zoonosis) memiliki potensi 

untuk digunakan sebagai senjata biologis karena adanya kepentingan ekonomi, kesehatan 

dan sosial.  Negara-negara yang menerapkan tata kelola hewan  yang baik diposisikan 

lebih baik untuk mendeteksi wabah penyakit secara dini dan merespon dengan cepat, 

apakah mereka disebabkan oleh  alami, atau karena kesengajaan. 

Sesuai sistem kesehatan hewan nasional harus dapat memastikan: (a) melakukan deteksi 

dini penyakit, transparansi dan langsung memberitahukan jika ada  wabah, (b) merespon 

dengan cepat terhadap wabah penyakit hewan, termasuk vaksinasi yang diperlukan jika 

sesuai; (c) Penerapan biosekuriti dan langkah-langkah biocontainment; dan (d) 

merencanakan strategi untuk menyediakan kompensasi kepada para petani/peternak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokter hewan memainkan peran penting dalam melindungi  kesejahteraan hewan, 

kesehatan hewan, kesehatan masyarakat sebagai serta lingkungan dan menyediakan 

berbagai  layanan.  Dengan demikian petugas keswan harus dengan baik 

mengimplementasikan Kode Etik dan  Praktek  Baik Veteriner (GVP) yang berlaku. 

 

OIE RECOMMENDATIONS ISSUED TO VETERINARY 

SERVICES:  

 Appropriate legislation, satisfactorily applied;  

 Network throughout the entire territory for all animal 

diseases (based on a key “tripod” for effective surveillance, 

composed of official veterinarians, private veterinarians 

and animal owners);  

 Early detection, rapid response to animal disease 

outbreaks;  

 Biosecurity and biocontainment measures;  

 Financial compensation mechanisms in the event of sanitary 

measures affecting livestock producers;  

 Vaccination, if necessary. 
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2.4.  Sistem Manajemen Mutu Bidang Kesehatan Hewan 

Secara umum konsep dasar  sistem manajemen mutu dapat di lihat sebagai berikut 

pada Ilustrasi 2.2.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrasi 2.2.  Sistem Manajemen Mutu  

 

Pengendalian penyakit merupakan bagian penting dalam keberhasilan suatu industri 

peternakang. Oleh karena itu, pengendalian penyakit secara sistematis harus dirancang 

dan dikendalikan dengan baik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah  melalui 

implementasi sistem manajemen mutu terpadu dengan sistem lain dalam satu sistem 

produksi. 

Sistem 
Serangkaian elemen yang 

saling berkaitan 

Manajemen 
Aktifitas terkoordinasi untuk 

mengarahkan dan 

mengendalikan organisasi 

Manajemen Puncak 
Orang atau sekelompok orang yang 

mengarahkan dan mengendalikan 

organisasi pada tingkatan tertinggi 

Manajemen Mutu 
Aktifitas terkoordinasi untuk 

mengarahkan dan mengendalikan 
organisasi berkenaan dengan mutu 

Kebijakan Mutu 
Keseluruhan maksud dan arah 

organisasi terkait mutu yang 
dinyatakan secara formal oleh 

manajemen puncak 

Sasaran Mutu Mutu 
Sesuatu untuk dicapai atau dituju 

terkait  dengan mutu 

Sistem Manajemen 
Sistem untuk menetapkan 

kebijakan dan  sasaran mutu 

Peningkatan Berkelanjutan 
Aktifitas berulang untuk meningkatkan 

kemampuan memenuhi persyaratan 

Sistem Manajemen Mutu 
Sistem manajemen untuk 

mengarahkan dan mengendalikan 

organisasi berkenaan dengan mutu 

Perencanaan Mutu 
Bagian manajemen mutu untuk 

menetapkan sasaran mutu dan 

menentukan proses operasional 
yang diperlukan serta 

sumberdaya untuk memenuhi 

sasaran mutu 

Jaminan Mutu 
Bagian manajemen mutu 

untuk memberikan 

keyakinan bahwa 

persyaratan mutu dapat 
dipenuhi 

Pengendalian Mutu 
Bagian manajemen mutu  

dengan fokus pada  
pemenuhan persyaratan 

 mutu 

Peningkatan Mutu 
Bagian manajemen mutu 

untuk meningkatkan 
kemampuan memenuhi 

persyaratan mutu 

Efektifitas 
Sejauhmana kegiatan yang 

direncanakan dapat 

direalisasikan dan hasil yang 
direncanakan dapat dicapai 

Efisiensi 
Hubungan antara hasil yang 

dicapai dan sumberdaya yang 

digunakan 
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Seperti telah dijelaskan di depan bahwa masalah pengendalian penyakit bisa bersifat 

makro antar negara, regional dan secara mikro dalam ruang ruang lingkup perusahaan. 

Namun demikian dampaknya bisa sangat luas. Oleh karenanya manajer yang baik harus 

juga memahami masalah-masalah makro dan mikro terkait pengembangan epidemiologi 

penyakit dalam ruang lingkup lokal, regional, nasional dan global sebagaimana dapat 

dilihat pada Ilustrasi 2.3.  

 

Ilustrasi 2.3. Komponen-komponen terkait surveilans epidemiologi Penyakit 

Secara normatif, agar sistem manajemen mutu yang akan dikembangkan dan atau 

diimplementasikan diperlukan dokumen mutu. Tujuan dibuatnya dokumen mutu adalah 

untuk menjamin bahwa para pengelola dan karyawan memiliki komitmen yang sama 

sehingga kebijakan mutu yang dikembangkan organisasi bisa dipahami dan 

dilaksanakan. 

Dokumen mutu disusun  dibuat agar komitmen karyawan terhadap pekerjaannya bisa 

tumbuh berkembang dan secara profesional gampang diukur. Semua organisasi 

membutuhkan karyawan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi  agar 
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organisasi dapat terus bertahan serta meningkatkan jasa dan produk yang  dihasilkannya. 

Karyawan yang memiliki  komitmen organisasi yang tinggi adalah karyawan yang lebih 

stabil dan lebih produktif  sehingga pada akhirnya juga lebih menguntungkan bagi 

organisasi. Karyawan yang memiliki  komitmen organisasi yang tinggi akan lebih 

termotivasi untuk hadir dalam organisasi dan berusaha mencapai tujuan organisasi. 

Komitmen  organisasi berkaitan dengan keinginan yang tinggi untuk berbagi dan 

berkorban bagi  organisasi.  

Di sisi lain, komitmen organisasi yang tinggi memiliki hubungan yang negatif dengan 

tingkat absensi dan tingkat turnover dan dengan tingkat kelambanan dalam bekerja.  

Komitmen berkaitan dengan intensi untuk bertahan dalam organisasi, tetapi tidak secara 

langsung berkaitan dengan unjuk kerja karena unjuk kerja berkaitan pula dengan 

motivasi, kejelasan peran, dan kemampun karyawan.  

Untuk memastikan tercapainya setiap persyaratan mutu pada layanan akademik dan 

proses-prosesnya disusun rencana mutu yang konsisten terhadap persyaratan sistem 

manajemen mutu terdokumentasi (manual mutu, prosedur mutu, dan SOP). 

 

Manual mutu biasanya disusun 

berdasarkan ketentuan format tertentu 

misalnya ruang Lingkup, referensi, 

kebijakan Sistem Manajemen Mutu, dan 

dokumen Terkait).   

Manual mutu adalah dokumentasi sistem 

manajemen mutu tingkat pertama yang 

menjabarkan mengenai kebijakan, 

tanggung jawab, dan sistem.   

Prosedur mutu disusun berdasarkan ketentuan format tertentu pula misalnya (Tujuan, 

Ruang Lingkup,  Uraian Umum, Prosedur,  Formulir Terkait dan Lampiran Terkait). 

Prosedur mutu adalah dokumentasi sistem manajemen mutu tingkat ke dua yang 

menjabarkan proses manajemen mengenai pelaksanaan kebijakan  dan hubungan 

antarpersonel, fungsi jabatan, dan antar bagian. 

Falsafah Sistem Manajemen Mutu  

 Say what You Do.   

Tulis apa yang anda kerjakan. 

 

 Do What You Say   

Kerjakan apa yang andatulis. 

 

 Record For All Your Activity.   

Rekam semua kegiatan anda.      

 

 Action Any Different. (Continous 

Improvement). 

 Perbaikan terus menerus. 
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Standard Operating Procedure adalah dokumentasi sistem manajemen mutu tingkat ke 

tiga yang menjabarkan uraian rinci mengenai bagaimana kegiatan / proses / operasi 

dijalankan di area kerja.  Standard Operating Procedure disusun berdasarkan ketentuan 

format tertentu misalnya (tujuan, ruang lingkup,  pelaksana SOP, peralatan dan bahan/ 

material (jika dipersyaratkan), tahapan dan target,  formulir terkait dan lampiran terkait. 

 

Tujuan Pembuatan SOP 

a. Agar setiap individu dalam organisasi mengetahui dengan jelas peran dan fungsi 

tiap-tiap posisi dalam organisasi.  

b. Agar petugas menjaga konsistensi dan tingkat kinerja staff atau operator dalam 

organisasi atau unit 

c. Melindungi organisasi dan staf dari malapraktek atau kesalahan administrasi lainnya.  

d. Untuk menghindari kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi dan inefisiensi.  

e. Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari staff atau operator 

terkait.  
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2.5.   Beberapa Sistem Manajemen Mutu Bidang Peternakan 

Pangan yang aman, bermutu, bergizi, beragam, dan tersedia secara cukup 

merupakan persyaratan utama yang harus dipenuhi dalam upaya terselenggaranya suatu 

sistem pangan yang memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan serta makin 

berperan dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pangan sebagai 

komoditas dagang memerlukan dukungan sistem perdagangan pangan yang jujur dan 

bertanggung jawab terhadap kualitas produk yang dihasilkan. 

Sistem ketahanan dan keamanan pangan merupakan masalah esensiil pembangunan 

peternakan. Sistem pangan produk ternak yang meliputi segala sesuatu yang 

berhubungan dengan pengaturan, pembinaan, dan atau pengawasan terhadap kegiatan 

atau proses produksi dan perdaran sampai dengan siap dikonsumsi manusia masih perlu 

ditingkatkan. Begitu pula keamanan pangan atau kondisi dan upaya yang diperlukan 

untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang 

dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia masih menjadi 

masalah mendasar dalam pembangunan peternakan berkelanjutan yang berbasis pada 

produk pangan asal ternak yang ASUH. 

Tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pangan asal temak, terutama di 

daerah perkotaan disertai dengan meningkatnya daya beli masyarakat, merupakan dua 

faktor ekonomi yang memberikan andil terhadap makin besarnya permintaan bagi 

produk petemakan. Disamping itu industri di sektor hutu dan hilir beberapa bidang 

usaha, seperti bidang perunggasan (ayam ras), sapi perah dan sapi potong, telah 

berkembang dan menjadi industri yang relatif sudah mapan. Sehingga  penyediaan 

pangan temak secara nasional, tidak semata-mata persoalan peningkatan penyediaan 

pangan dan kualitas gizi masyarakat, namun telah merupakan persoalan kelangsungan 

suatu industri, yang didalamnya terdiri dari pelaku-pelaku usaha, mulai dari perusahaan-

perusahaan besar, pekerja di sektor jasa maupun produksi, hingga petani kecil yang 

tersebar di berbagai daerah pedesaan. 

Dalam kaitannya dengan sistem keamanan pangan, berbagai perusahaan yang bergerak 

dalam komoditas peternakan secara mandiri melakukan perbaikan internal khususnya 

sistem produksi dan penanganan pasca panen melalui pengembangan sistem manajemen 

mutu. Selain masalah efisiensi dan kualitas, mereka juga dihadapkan pada sejauhmana 
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daya saing produk. Kualitas produk secara langsung maupun tidak langsung terkait 

dengan branding perusahaan yang menghasilkan produk tersebut.  

Sejalan dengan waktu beberapa perusahaan di Indonesia mulai menerapkan Sistem 

Manajemen Mutu.  Sebagian besar walaupun belum mendapatkan sertifikat namun telah 

menerapkan standart-standart yang diinginkan dalam sistem manajemen mutu. 

Standarisasi meliputi  kegiatan perumusan/membuat standar, menerbitkan standar, 

penerapan, pengujian, inspeksi, audit dan sertifikasi.  

Tingkatan standar : 

   1. Internasional   : ISO, HACCP, Six Sigma, SIPOC, SMART, BMP dan lain-lain 

   2. Regional     : Peraturan di Uni Eropa, Asia 

   3. Nasional   : SNI, SMK3, JIS, BS, DIN 

 

A.  HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)  

HACCP merupakan Suatu system yang mengidentifikasi Bahaya Spesifik yang 

mungkin timbul dan cara pencegahannya untuk mengendalikan bahaya tersebut. Tujuan 

Umum HACCP yaitu  meningkatkan kesehatan masyarakat dengan cara mencegah atau 

mengurangi kasus keracunan dan penyakit melalui makanan (“Food born disease”).  

 

Tujuan khususnya yaitu: 

 Mengevaluasi cara produksi makanan   bahaya ? 

 Memperbaiki cara produksi makanan  critical process? 

 Memantau & mengevaluasi penanganan, pengolahan, sanitasi   

 Meningkatkan inspeksi mandiri  

 

Kegunaan HACCP diantaranya yaitu : 

 Mencegah penarikan makanan  

 Meningkatkan jaminan Food Safety 

 Pembenahan & “pembersihan” unit pengolahan (produksi) 

 Mencegah kehilangan konsumen / menurunnya  pasien  

 Meningkatkan kepercayaan konsumen / pasien  

 Mencegah pemborosan biaya  
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Prinsip-prinsip HACCP adalah 

 Identifikasi bahaya 

 Penetapan CCP 

 Penetapan batas / limit kritis 

 Pemantauan CCP 

 Tindakan koreksi terhadap  

penyimpangan 

 Verifikasi 

 Dokumentasi 

 

 

Pemahaman Dasar 7 Prinsip HACCP 

1. Lakukan Identifikasi bahaya untuk produk tersebut 

2. Tetapkan CCP untuk  produk tersebut (bahan, proses, atau formulasi) 

3. Tetapkan  batas / limit  kritis untuk CCP yang telah diidentifikasi  

4. Tetapkan  langkah  pemantauan  CCP sesuai batas limit yang telah ditentukan 

5. Tetapkan tindakan koreksi jika ditemukan CCP yang melebihi batas kritis dari 

hasil pemantauan 

6. Tetapkan langkah-langkah verifikasi dari hasil tindakan koreksi CCP 

7. Jelaskan kegiatan dokumentasi yang diperlukan untuk penerapan HACCP 

 

Prinsip – 1 : Identifikasi Bahaya 

Jenis Bahaya 

 Kimia 

 Fisik 

 Biologis (mikrobiologis) 

 

 

 

 

 

 

 

Cemaran Utama Produk , misalnya: 

 Kimia (obat hewan, residu pestisida, residu 

untuk  sanitasi,  kontaminasi bahan pakan dan 

kimia pada    air)  

 Fisik (sedimen, debu, rambut, lalat dan lain 

 Biologi (bakteri, parasit, dan mikroorganisme 

lainnya) 
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Formulir identifikasi Bahaya dan Cara Pencegahan 

 

Formulir Analisa Resiko 

No  Bahan /  

Ingridien 

Kel. Bahaya Kategori 

Resiko 
A  B  C  D  E  F  

1.          

2.          

3.          

 

Prinsip – 2 : Penetapan Critical Control Point (CCP) 

CCP  adalah  titik, prosedur atau tahap operasional yang dapat dikendalikan untuk    

menghilangkan atau mengurangi kemungkinan terjadinya bahaya. 

Pengelompokan dan Cara penetapan CCP     

CCP1 :  menghilangkan atau mencegah bahaya 

CCP2 :  mengurangi bahaya (bahaya yang tak dihilangkan, hanya dikurangi) 

 

CCP Decission Tree (Setiap Tahapan Proses) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.  Bahan Mentah / 

Ingridien / Bahan 

Tambahan  

Bahaya  

 B (M)/K/F  

Jenis Bahaya  Cara Pencegahan  

1     

2     

Apakah tahap ini khusus ditujukan untuk menghilangkan 

atau mengurangi bahaya sampai batas aman 

Apakah Kontaminasi bahaya dapat terjadi/ meningkat 

sampai melebihi batas 

Apakah tahap proses selanjutnya dapat menghilangkan/ 

mengurangi bahaya sampai batas aman 

Tidak 

Ya Tidak 

Tidak Ya 

Ya 

CCP 

CCP 

Bukan CCP 

Bukan CCP 
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Prinsip – 3 : Penetapan Batas / Limit Kritis 

Suatu nilai yang merupakan batas antara keadaan dapat diterima dan tidak 

dapat diterima,  ditetapkan pada setiap CCP yang ditentukan.  

 

Contoh Penentuan Kriteria Batas / Limit Kritis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penentuan standar batas /limit kritis biasanya mengacu pada 

peraturan/norma dan standar yang berlaku umum sebagaimana diatur oleh 

FAO/WHO/OIE dan atau SNI namun perusahaan dapat menentukan 

kriterianya sendiri sejauh tidak dibawah batas/limit kritis yang berlaku. 

 

Prinsip – 4 : Pemantauan Batas Kritis 

Contoh: 

Kondisi/konsekuensi Contoh 

Terjadi bahaya bagi kesehatan Ditemukannya pecahan  tulang  pada makanan dan  

ditemukan mikroba patogen pada makanan. 

Kemungkinan bahaya dapat 

meningkat / berkembang 

 Pemanasan yang kurang 

 Suhu pendinginan yang kurang 

 Sarana penyajian-Distribusi-Konsumsi 

Produk diolah pada kondisi 

yang tidak menjamin 

kesehatan 

 Pencatat suhu rusak 

 Pencatat waktu rusak 

 H-S alat, ruang, tenaga  

Mutu bahan mentah tidak 

memenuhi syarat 

Adanya residu pestisida pada daging/susu,    logam 

berat, formalin, Boraks    angka kuman, mikroba 

patogen, mikotoksin  dan  racun alami 

 

 

Kriteria Batas / Limit Kritis 
 Suhu 

 Waktu 

 Kelembaban (RH) 

 Nilai Aw 

 Nilai pH 

 Kualitas & Kuantitas MO 

 Konsentrasi bahan pengawet 

 Konsentrasi  Garam 

 Klorin bebas 

 Viskositas 

 Nilai kimia 

 Cemaran (jenis & jumlah) 

 Kondisi fisik terdeteksi (warna, bau, 

tekstur) 



47 |   M a n k e s t e r - 2  

 

Prinsip-5 : Tindakan Koreksi 

Tingkat resiko Tindakan koreksi / perbaikan 

Makanan beresiko tinggi  Makanan tidak boleh diproses/diolah sebelum 

semua penyimpangan dikoreksi / diperbaiki.  

 Makanan ditahan / tidak didistribusikan dan diuji 

keamanannya 

 Jika keamanan makanan tidak memenuhi syarat, 

perlu dilakukan tindakan koreksi yang tepat. 

Makanan beresiko sedang  Makanan dapat diproses/diolah, tetapi 

penyimpangan harus dikoreksi dalam waktu singkat 

 Pemantauan khusus diperlukan sampai semua 

penyimpangan dikoreksi 

Makanan beresiko rendah  Makanan dapat diolah (diteruskan), penyimpangan 

harus dikoreksi / diperbaiki jika waktu 

memungkinkan.  

 Pengawasan rutin harus dilakukan untuk menjamin 

status resiko tidak berubah menjadi resiko sedang 

atau tinggi. 

 

Prinsip - 6 : Verifikasi 

1 Penetapan jadwal verifikasi 

2 Pemeriksaan kembali rencana HACCP 

3 Pemeriksaan catatan HACCP 

4 Pemeriksaan penyimpangan CCP & prosedur perbaikannya 

5 Pengamatan visual selama produksi  untuk  mengendalikan CCP 

6 Pengambilan contoh / sampel dan analisa secara acak 

7 Membuat kesesuaian rencana HACCP 

 

Prinsip – 7 : Dukumentasi HACCP 

1 Judul dan tanggal pencatatan 

2 Keterangan makanan (keterangan khusus) 

3 Bahan dan peralatan yang digunakan 

4 Proses pengolahan yang dilakukan 

5 CCP yang ditemukan 

6 Batas kritis yang ditetapkan 

7 Penyimpangan dari batas kritis yang terjadi 

8 Tindakan koreksi / perbaikan  

9 Identifikasi tenaga operator peralatan khusus 
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Implementasi HACCP dalam industri peternakan akan terus meningkat dari waktu ke 

waktu dan akan semakin meningkat kualitasnya sejalan dengan semakin meningkatnya 

kesadaran konsumen tentang gizi. 

 Perusahaan yang menerapkan sistem manajemen mutu berbasis HACCP terbukti juga 

semakin efisien dan berdayasaing. 

 

Contoh penerapan HACCP dalam Industri Sapi Potong 

 

 

Sumber: www.qualitystartshere.on.ca 

Homework: 

a. contoh perusahaan perunggasan yang telah menerapkan sistem 

manajemen berbasis HACCP 

b.  Evaluasi sejauhmana persepsi konsumen terhdap produk mereka 

 

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=rznlIb01DqT4iM&tbnid=ylHThoEYkXYIuM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.qualitystartshere.on.ca%2Fguide%2F09_model.html&ei=InB8UbfxJoWnrAeN3YDgCA&bvm=bv.45645796,d.bmk&psig=AFQjCNHgiGVhSzRfItC5DZVv9ciNw2_VCg&ust=1367195596258435
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B. Total Quality Management  

Manajemen kualitas (Quality Management) atau Manajemen 

Kualitas Terpadu (Total Quality Management) adalah suatu cara 

meningkatkan kinerja secara terus menerus (continuously 

performance improvement) pada setiap area fungsional dari  suatu 

organisasi, dengan menggunakan semua SDM dan modal yang 

tersedia. 

 

ISO 8402 (Quality Vocabulary) mendefinisikan manajemen kualitas sebagai semua 

aktivitas dari  fungsi manajemen secara keseluruhan yang menentukan kebijakan 

kualitas, tujuan, dan tanggung jawab serta mengimplementasikannya melalui alat-alat 

seperti: (a) perencanaan kualitas (quality engineering), (b) pengendalian kualitas (quality 

control), (c) jaminan kualitas (quality assurance), (d) peningkatan kualitas (quality 

improvement). Tanggung jawab manajemen kualitas ada pada semua level dari  

manajemen, tetapi harus dikendalikan oleh manajemen puncak dan implementasinya 

harus melibatkan semua anggota organisasi. 

Trilogi Kualitas 

 Perencanaan kualitas (quality planning) adalah penetapan untuk kualitas serta 

penerapan sistem kualitas dan pengembangan tujuan dan kebutuhan 

 Pengendalian kualitas (quality control) adalah teknik dan aktivitas operasional yang 

digunakan untuk memenuhi persyaratan kualitas. Sementara Jaminan kualitas 

(quality assurance) adalah semua tindakan terencana dan sistematik yang 

diimplementasikan dan didemontrasikan guna memberikan kepercayaan yang cukup 

bahwa produk akan memuaskan kebutuhan untuk  kualitas tertentu. 

 Peningkatan kualitas (quality improvement) adalah tindakan-tindakan yang diambil 

guna meningkatkan nilai produk untuk pelanggan melalui peningkatan efektivitas 

dan efisiensi dari proses dan aktivitas melalui struktur organisasi. 

Karakteristik TQM 

 Fokus kepada pelanggan internal dan eksternal 

 Menggunakan pendekatan pemecahan masalah secara ilmiah 

 Mengidentifikasi akar penyebab masalah untuk perbaikan 

 Menguji coba pendekatan baru dalam peningkatan mutu 

 Peningkatan berkesinambungan 

 Melibatkan semua staf dalam upaya peningkatan mutu 
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B.     Dasar-dasar ISO 9001:2008 dan SNI ISO/IEC 17025:2008  

Menurut ISO 9001:2008 kualitas merupakan derajat atau tingkat karakteristik yang 

melekat pada produk yang mencukupi persyaratan/keinginan. Maksud derajat atau 

tingkat adalah selalu ada peningkatan setiap saat. Sedangkan karakteristik berarti hal-hal 

yang dimiliki produk, yaitu: karakteristik fisik (elektrikal, mekanikal, biologikal), 

karakteristik perilaku (kejujuran, kesopanan), karakteristik sensori (bau, rasa). 

Adopsi sistem manajemen mutu hendaknya suatu keputusan strategis suatu organisasi. 

Desain dan implementasi sistem manajemen mutu organisasi dipengaruhi oleh: 

  lingkungan organisasi, perubahan dalam lingkungan, dan resiko yang berkaitan 

dengan lingkungan. 

 keperluan yang bervariasi,  

 sasaran tertentu,  

  produk yang disediakan,  

 proses yang dipakai  

 ukuran serta struktur organisasi.  

 

Standar untuk menyiratkan keseragaman struktur sistem manajemen mutu atau 

keseragaman dokumentasinya. Persyaratan sistem manajemen mutu yang ditentukan 

dalam Standar ini melengkapi persyaratan untuk produk. Informasi bertanda 

"CATATAN" adalah untuk memandu dalam pemahaman dan penjelasan persyaratan 

yang bersangkutan. 

 

Standar ini dapat dipakai oleh pihak internal dan eksternal, termasuk badan sertifikasi, 

untuk mengases(menilai) kemampuan organisasi dalam memenuhi persyaratan 

pelanggan, perundang-undangan dan peraturan persyaratan produk atau persyaratan 

organisasi sendiri. 

 

Pendekatan Proses. 

Standar ini menyarankan adopsi pendekatan proses saat menyusun, 

mengimplementasikan dan memperbaiki keefektifan sistem manajemen mutu, untuk 

meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memenuhi persyaratan pelanggan. 

 

Suatu organisasi untuk berfungsi efektif harus mengetahui dan mengelola sejumlah 

kegiatan yang saling berhubungan. Suatu kegiatan yang memakai sumber daya, dan 

dikelola untuk memungkinkan transformasi masukan menjadi keluaran, dapat dianggap 

sebagai suatu proses. Acap kali keluaran suatu proses merupakan masukan bagi proses 

berikutnya. Aplikasi suatu sistem proses dalam sebuah organisasi, bersama identifikasi 

dan interaksi dari proses-proses tersebut, serta pengelolaannya, dapat dinamakan 

"pendekatan proses". 

 

Keunggulan pendekatan proses adalah kendali terus-menerus yang diberikannya terhadap 

hubungan antara proses-proses secara individu yang ada dalam sistem proses, maupun 

kombinasi dan interaksi di antara proses-proses tersebut. 

 

Bila dipakai dalam sistem manajemen mutu, pendekatan seperti itu menekankan 

pentingnya: (a) memahami dan memenuhi persyaratan, (b) kebutuhan untuk 
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mempertimbangkan proses dalam pengertian nilai tambah, (c) memperoleh hasil kinerja 

proses dan keefektifannya, dan (d) perbaikan berkesinambungan dari proses berdasarkan 

pengukuran yang objektif. 

 

Model sistem manajemen mutu berdasarkan proses yang menggambarkan hubungan 

proses yang disajikan dalam klausul  4 sampai 8. Proses tersebut  menunjukkan bahwa 

pelanggan memainkan peran berarti dalam menetapkan persyaratan sebagai masukan. 

Pemantauan kepuasan pelanggan menghendaki evaluasi informasi berkaitan dengan 

persepsi pelanggan tentang apakah organisasi telah memenuhi persyaratan pelanggan.  

 

CATATAN Selain itu, metodologi yang dikenal sebagai "Rencanakan – Lakukan – 

Periksa – Tindakan" (Plan – Do – Check – Act, PDCA ) dapat dipakai pada semua proses 

yang secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut. 

 

Rencanakan :  tetapkan sasaran dan proses yang diperlukan untuk menyerahkan hasil   

   sesuai dengan persyaratan pelanggan dan kebijakan organisasi. 

Lakukan         :  implementasikan prosesnya. 

Periksa        :  pantau dan ukur proses dan produk terhadap kebijakan, sasaran dan  

   persyaratan bagi produk dan laporkan hasilnya. 

Tindakan       :  lakukan tindakan perbaikan kinerja proses secara berkesinambungan. 

 

Hubungan dengan SNI ISO/IEC 17025: 2008 dan SNI 19-9004 

Edisi terkini dari ISO 9001 dan ISO 9004 dikembangkan sebagai sepasang Standar 

sistem manajemen mutu yang konsisten didesain untuk saling melengkapi, tetapi dapat 

juga dipakai sendiri-sendiri. Walau kedua Standar ini lingkupnya berbeda, namun 

memiliki struktur serupa untuk membantu aplikasinya sebagai pasangan yang konsisten. 

 

ISO 9001 menentukan persyaratan sistem manajemen mutu yang dapat dipakai untuk 

aplikasi internal oleh organisasi, atau untuk sertifikasi, atau untuk tujuan kontrak. 

Standar tersebut difokuskan pada keefektifan sistem manajemen mutu dalam memenuhi 

persyaratan pelanggan. 

 

ISO 9004 memberikan panduan pada sasaran sistem manajemen mutu yang lebih luas 

dibandingkan dengan ISO 9001, terutama untuk perbaikan berkesinambungan dari 

kinerja dan efisiensi menyeluruh organisasi, serta juga keefektifannya. ISO 9004 

disarankan sebagai panduan bagi organisasi yang pimpinan puncaknya ingin bergerak 

melampaui persyaratan ISO 9001, dalam usahanya untuk perbaikan berkesinambungan. 

Namun, hal itu tidak dimaksudkan untuk tujuan sertifikasi atau kontrak. 

 

Standar ini ISO 9001:2008 juga bisa diselaraskan dengan ISO 17025:2008,  ISO 14001-

2004 untuk meningkatkan persesuaian standar tersebut demi manfaat bagi masyarakat 

pemakai. Standar ini tidak mencakup persyaratan khusus pada sistem manajemen lain, 

seperti yang khusus untuk manajemen lingkungan, manajemen kesehatan dan 

keselamatan kerja, manajemen keuangan atau manajemen risiko. Namun, Standar ini 

memungkinkan suatu organisasi menyelaraskan atau memadukan sistem manajemen 

mutunya dengan persyaratan sistem manajemen terkait. Penyesuaian sistem manajemen 

yang ada dimungkinkan bagi suatu organisasi agar dapat menetapkan sistem manajemen 

mutunya memenuhi persyaratan Standar ini.  
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Dokumen yang Dipersyaratkan dalam ISO 9001:2008  

Dokumen manual mutu (MM) yang diperlukan dan  dipersyaratkan dalam rangka 

Sertifikasi  SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008  secara umum mencakup: 

 

1.  Ruang Lingkup:  umumnya mengatur (a)  Seluruh Fungsi / Bagian / Departemen 

pada Organisasi dan (b) Pengendalian persyaratan persyaratan ISO9001:20008 

khususnya pada klausul 7 yaitu Realisasi Produk. 

 

2.  Acuan Normatif: 

 ISO 9001:2008  Requirements 

 ISO 18001:2005 

 ISO 14001 

 ISO 18001 

 

3.   Istilah dan Definisi:  Mencantumkan beberapa istilah yang terkait dengan SMM 

 

4.  Sistem Manajemen Mutu, yang mengatur tentang  

4.1  Persyaratan Umum  

 Ditetapkan – Dokumentasi –Implementasi - Pelihara  

 Perbaikan Berkelanjutan  

 Proses : Identifikasi-Urutan & Interaksi  

 Sumber Daya Diperhatikan  

 Pengawasan, Pengukuran & Analisis  

Proses Subkontraktor Dikendalikan  

 

4.2   Persyaratan Dokumen  

4.2.1 Umum  

 Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu  

 Pedoman Mutu  

 Prosedur yang disyarakan Standar  

 Dokumen yang diperlukan Organisasi  

 Catatan/Rekaman  

4.2.2   Pedoman Mutu  

 Dokumentasi SMM tergantung ukuran dan jenis dan kompleksitas 

 Media Dokumentasi (hard dan soft copy) 

 Deskripsi Pedoman Mutu  

- Ruang lingkup & pengecualian  

- Kebijakan dan Sasaran Mutu  

- Peta proses  

- Profil organisasi & struktur organisasi  

- Tanggung jawab & wewenang  

- Acuan prosedur  

4.2.3   Pengendalian Dokumen  

 Persetujuan/Pengesahan Dokumen  

 Peninjauan / Revisi Dokumen  

 Identifikasi Status 

 Tersedia, Dapat Dibaca, Dikenali  
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 Identifikasi Dokumen Eksternal  

 Pengendalian Distribusi Dokumen  

 Pengendalian Dokumen Kadaluarsa  

 

4.2.4   Pengendalian Rekaman  

 Identifikasi Nomor Dokumen  

 Sistem Penyimpanan  

 Masa Simpan Dokumen  

 Pemusnahan Dokumen  

 
5.  Tanggung Jawab  Manajemen 

5.1   Komitmen Manajemen  

Manajemen Puncak harus : 

 Mengkomunikasikan persyaratan pelanggan  

 Memenuhi undang-undang yang berlaku  

 Menetapkan Kebijakan Mutu  

 Menetapkan Sasaran Mutu  

 Melakukan Tinjauan Manajemen  

 Penyediaan Sumber Daya  

 Perbaikan Berkelanjutan 

5.2   Fokus pada Pelanggan  

 Persyaratan pelanggan harus ditentukan dan dipenuhi untuk meningkatkan 

kepuasan pelanggan  

 Tertera pada klausul 7.2.1, 7.2.3, 8.2.1 

5.3   Kebijakan Mutu  

 Sesuai dengan tujuan organisasi  

 Komitmen untuk memenuhi persyaratan  

 Peningkatan Berkelanjutan  

 Dikomunikasikan dan dimengerti  

 Disahkan dan disetujui oleh Manajemen Puncak  

5.4   Perencanaan  

        5.4.1 Sasaran Mutu  

 Ditetapkan di tingkat Fungsi  

 Spesifik (S) 

 Terukur (M) 

 Dapat dicapai (A) 

 Realistis (R) 

 Ada batas waktu (T) 

 Konsisten dengan Kebijakan Mutu  

             5.4.2  Perencanaan SMM  

Dibuktikan dengan Perencanaan Mutu agar organisasi tetap KONSISTEN 

terhadap : 

 persyaratan sistem mutu  

 persyaratan Pelanggan dan  

 mutu produk  

 pengendalian perubahan proses 
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5.5  Tanggung Jawab, Wewenang & Komunikasi  

5.5.1 Tanggung Jawab Wewenang  

 Ditetapkan  

 Dikomunikasikan dalam organisasi  

5.5.2 Wakil Manajemen  

 SMM ditetapkan-diterapkan-dipelihara  

 Melaporkan kinerja SMM ke Manajemen Puncak  

 Memastikan kesadaran tentang Persyaratan Pelanggan  

5.5.3 Komunikasi Internal 

                     Penetapan proses komunikasi untuk membahas Sistem Manajemen Mutu   

                     seperti : 

 Rapat koordinasi antar bagian  

 Rapat mutu  

 Papan Pengumuman  

 Surat-Menyurat (e-mail) 

 Buletin, Brosur  

 

5.6   Tinjauan Manajemen (TM) 

        5.6.1 Umum  

 Dilakukan periode tertentu  

 Rekaman TM dipelihara  

        5.6.2 Masukan Tinjauan  

 Hasil audit & TM lalu  

 Umpan balik pelanggan  

 Kinerja proses  

 Kesesuaian produk  

 Status tindakan perbaikan dan pencegahan  

 Perubahan SMM dan saran perbaikan  

       5.6.3  Keluaran Tinjauan  

 Keputusan dan Tindakan  

 Perbaikan Efektivitas SMM dan proses  

 Perbaikan Produk terkait persyaratan Pelanggan  

 Sumber Daya yang diperlukan  

 Dikomunikasikan kepada semua personel  

 

6.  Sumberdaya 

6.1  Penyediaan Sumber Daya  

 Menerapkan dan memelihara SMM  

 Meningkatkan kepuasan Pelanggan  

 

6.2 Sumber Daya Manusia  

      6.2.1 Umum  

      Personel harus kompeten sesuai dengan : 

 Pendidikan  

 Pelatihan  

 Ketrampilan & Pengalaman  

 

 



55 |   M a n k e s t e r - 2  

 

6.2.2 Kompetensi, Pelatihan & Kesadaran  

 Menetapkan kompetensi personel  

 Menyediakan Pelatihan  

 Menilai efektifitas Pelatihan  

 Memastikan Tugas dan Peran Karyawan  

 Memelihara Rekaman sesuai Pendidikan, Pelatihan dan Pengalaman  

6.3  Prasarana  

 Menetapkan, Menyediakan, dan memelihara prasarana  

 Prasarana tersebut adalah: 

- Gedung, Ruang Kerja, Peralatan Proses (Komputer) 

- Pendukung (Transportasi &  Komunikasi)  

6.4  Lingkungan Kerja  

 Menetapkan dan Mengelola Lingkungan Kerja  

 Lingkungan kerja tersebut adalah: 

- Kebersihan dan Keamanan  

- Kebisingan, Pencahayaan  

- Polusi, Getaran, Suhu  

- P3K  

- Lokasi kerja  

- Interaksi Sosial  

 

7.  Realisasi Produk 

7.1  Perencanaan Realisasi Produk  

            Organisasi harus menetapkan: 

 Sasaran Mutu & Persyaratan Produk  

 Proses, Dokumen dan Sumber Daya yang spesifik  

 Kegiatan Verifikasi, Validasi, Pemantauan, Inspeksi, dan Pengujian Produk  

 Bukti Rekaman Proses dan Produk dipelihara  

 Rencana Mutu sebagai Acuan  

 

7.2  Proses Yang Berkaitan dengan Pelanggan  

            7.2.1  Penentuan Persyaratan yang Berkaitan dengan Produk  

                      Organisasi harus menetapkan: 

 Persyaratan pelanggan, pengiriman dan pasca pengiriman  

 Persyaratan yang tidak ditentukan pelanggan, tetapi untuk penggunaan 

tertentu  

 Peraturan dan Perundangan yang Berkaitan dengan Produk  

 Persyaratan lain yang ditentukan oleh organisasi  

            7.2.2  Tinjauan Persyaratan   Terkait dengan Produk  

                      Organisasi harus menetapkan: 

 Persyaratan produk ditentukan  

 Persyaratan yang berbeda  

 Mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan  

 Persyaratan yang tidak ditentukan pelanggan, tetapi untuk penggunaan 

tertentu   contoh : 

- Bukti Rekaman (Kontrak, Spesifikasi, Shop drawing) 

- Konfirmasi/approval jika persyaratan tidak tertulis  

- Perubahan persyaratan pastikan dokumen diubah dan disetujui  
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    7.2.3  Komunikasi Pelanggan  

                     Organisasi harus menetapkan: 

 Informasi Produk  

 Pertanyaan  

 Pesanan  

 Penanganan Kontrak  

 Perubahan Kontrak  

 Umpan balik Pelanggan  

 Keluhan Pelanggan  

 

7.3   Perencanaan dan Pengembangan  

            7.3.1 Perencanaan Desain dan Pengembangan  

                     Organisasi harus menetapkan: 

 Tahapan Proses  

 Tinjau ulang, Verifikasi, Validasi  

 Tanggung jawab & Wewenang  

 Rekaman Desain dan Pengembangan harus dipelihara  

 7.3.2 Masukan Desain & Pengembangan  

                      Organisasi harus menetapkan: 

 Persyaratan Fungsi dan Proses  

 Peraturan dan Perundangan  

 Informasi dari desain sebelumnya  

 Persyaratan lainnya  

 Rekaman Desain & Pengembangan harus dipelihara  

        7.3.3 Keluaran Desain & Pengembangan  

 Memenuhi Persyaratan Masukan  

 Informasi untuk Pembelian, Produksi dan Penyediaan Jasa Mengacu 

pada Kriteria Keberterimaan Produk  

 Menentukan Karakteristik Produk untuk Pemakaian yang Benar dan 

Aman  

        7.3.4 Tinjauan Desain & Pengembangan  

 Evaluasi Kemampuan  

 Identifikasi Masalah dan Tindakan yang diperlukan  

 Tinjauan dari berbagai Ilmu  

 Rekaman harus dipelihara  

        7.3.5 Verifikasi Desain & Pengembangan  

 Pemastian Desain Keluaran memenuhi persyaratan Masukan  

 Rekaman hasil verifikasi dipelihara  

        7.3.6 Validasi Desain & Pengembangan  

 Memastikan Produk memenuhi persyaratan Penerapan atau Penggunaan  

 Bila perlu, Validasi diselesaikan sebelum Pemakaian produk  

 Rekaman dan tindakan hasil Validasi harus dipelihara  

        7.3.7 Pengendalian Perubahan Desain & Pengembangan  

 Identifikasi, Tinjau ulang, Verifikasi, dan Validasi  

 Evaluasi Dampak Perubahan Desain dan Pengembangan  

 Rekaman harus dipelihara  
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7.4   Pembelian  

         7.4.1 Proses Pembelian  

                     Organisasi harus memastikan : 

 Produk yang dibeli sesuai Spesifikasi  

 Pemilihan Supplier 

 Pengendalian Supplier  

 Evaluasi Kemampuan Supplier (harga, mutu, pengiriman, jaminan) 

 Proses pembelian harus sesuai dengan peraturan dan persyaratan 

perundangan-undangan  

 Rekaman harus dipelihara  

7.4.2 Informasi Pembelian  

 Persyaratan Persetujuan Produk, Prosedur, Proses pemilihan  

 Persyaratan Kualifikasi personel (bila disyaratkan) 

 Persyaratan Sistem Manajemen Mutu  

7.4.3 Verifikasi Produk Yang Dibeli  

 Inspeksi kedatangan Produk yang dibeli  

 Bila perlu dilakukan verifikasi atau tes dan metode percobaan di tempat 

supplier 

 Rekaman harus dipelihara  

 

7.5  Produksi dan Pelayanan  

        7.5.1 Pengendalian Produksi & Pelayanan  

                     Organisasi harus mengendalikan: 

 Informasi Karakteristik Produk  

 Instruksi Kerja  

 Peralatan Yang Sesuai  

 Sarana Pemantauan & Pengukuran  

 Penerapan Pemantauan  

 Penerapan proses akhir, pengiriman dan pasca pengiriman  

Rekaman harus dipelihara 

       7.5.2 Validasi Proses Produksi & Pelayanan  

                      Validasi dilakukan bila Keluaran tidak dapat diverifikasi kecuali setelah  

                 diserahkan : 

 Kriteria Peninjauan & Persetujuan Proses  

 Persetujuan Peralatan dan Kualifikasi Personel  

 Pemakaian metode dan prosedur tertentu  

 Persyaratan Rekaman  

 Validasi Ulang 

       7.5.3  Identifikasi dan Mampu Telusur  

           Identifikasi dan Mampu Telusur dilakukan bila Keluaran tidak dapat  

                      diverifikasi kecuali setelah diserahkan : 

 Identifikasi Status Produk  

 Pengendalian Rekaman dipelihara  

        7.5.4  Barang Milik Pelanggan  

                       Organisasi harus : 

 Mengidentifikasi dan Memelihara  

 Mencatat dan Melaporkan Kerusakan atau Kehilangan  

 Mencakup pula Hak Intelektual  
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7.5.5 Pemeliharaan Produk  

          Organisasi harus memelihara Kesesuaian Produk selama Proses Internal  

                     sampai Pengiriman yang mencakup  

 Identifikasi  

 Penanganan dan Pengemasan  

 Penyimpanan  

 Perlindungan  

7.6  Pengendalian Peralatan Pemantauan & Pengukuran  

 

8.  Pengukuran, Analisis Dan Peningkatan Berkelanjutan  

     8.1  Umum  

 Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Proses Peningkatan dilakukan untuk: 

 Kesesuaian Produk  

 Memastikan Kesesuaian SMM  

 Memastikan Terus-Menerus Efektifitas SMM  

 

8.2  Pemantauan dan Pengukuran  

8.2.1  Kepuasan Pelanggan  

Organisasi harus memperoleh informasi persepsi Pelanggan mengenai 

Pemenuhan Persyaratan. 

          Metode informasi Kepuasan Pelanggan :  

 Komplain/Keluhan  

 Analisis Data 

 Survei / Kuesioner  

 Komunikasi Langsung (wawancara) 

8.2.2 Internal Audit  

 Prosedur audit internal 

 Ruang lingkup, jenis & frekuensi Audit 

 Program/rencana Audit Internal 

 Pelatihan Auditor / Kualifikasi Auditor 

 Wewenang Auditor dan Auditee  

 Laporan Audit 

 Rekaman Audit 

8.2.3 Pemantauan & Pengukuran Proses  

 Pemantauan & Pengukuran Proses SMM  

 Jika hasil yang direncanakan tidak tercapai, dilakukan Tindakan 

Perbaikan terhadap persyaratan  

8.2.4 Pemantauan dan Pengukuran Produk  

 Verifikasi Persyaratan/karakteristik Produk  

 Dilakukan pada Tahapan yang sesuai  

 Bukti Kesesuaian dengan Spesifikasi  

 Produk tidak boleh dile;pas sebelum di verifikasi  

 Persetujuan personel yang berwenang  

 

8.3  Pengendalian Produk Tidak Sesuai  

 Prosedur Pengenbalian Produk tidak  Sesuai  

 Identifikasi & Pengendalian Produk NC  

 Personel yang bertanggung jawab  
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 Bukti Rekaman  

 Penanganan produk NC melalui : 

      -  Mengurangi Ketidaksesuaian  

        -  Konsesi dengan Pelanggan  

                 -  Pencegahan pemakaian material diluar spesifikasi  

 

8.4  Analisis Data 

 Organisasi harus menganalisis: 

 Kesesuaian Persyaratan Produk  

 Kepuasan Pelanggan  

 Karakteristik dan Kecenderungan Proses/Produk  

 Pemasok/Supplier 

 Penanganan Produk NC 

 

8.5 Peningkatan  

8.5.1 Peningkatan Berkelanjutan  

          Organisasi harus meningkatkan: 

 Kebijakan Mutu  

 Sasaran Mutu  

 Hasil Audit 

 Analisis Data 

 Tindakan Perbaikan & Pencegahan  

 Tinjauan Manajemen 

8.5.2 Tindakan Perbaikan  

          Prosedur Tindakan Perbaikan untuk: 

 Peninjauan Ketidaksesuaian  

 Keluhan Pelanggan  

 Penyebab Ketidaksesuaian  

 Ketidaksesuaian Berulang  

 Penetapan dan Penerapan Tindakan  

 Bukti Rekaman Tindakan  

 Tinjauan Bukti Tindakan 

8.5.3 Tindakan Pencegahan  

          Prosedur Tindakan Perbaikan untuk: 

 Penentuan Ketidaksesuaian Potensial & Penyebabnya  

 Evaluasi Kebutuhan untuk Mencegah Ketidaksesuaian  

 Penetapan dan Penerapan Tindakan  

 Bukti Rekaman Tindakan  

 Tinjauan Bukti Tindakan  

 

Peran Manajemen dalam Penerapan ISO 9001:2008 

 menetapkan kebijakan dan sasaran mutu  

 membuat rencana penerapan  

 menyediakan sumber daya yang dibutuhkan  

 menunjukkan komitmen yang tinggi dan memotivasi karyawan  

 memonitor kemajuan dan melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan  

 memelihara komunikasi yang baik dengan karyawan  

 memonitor dan meningkatkan sistem manajemen mutu  
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Manual Mutu untuk SNI ISO/IEC 17025:2008 terdiri 2 bagian utama yaitu 

A.   Persyaratan Manajemen 

4.1  Organisasi  

4.2 Sistem Manajemen  

4.3  Pengendalian Dokumen  

4.4  Kaji  ulang  permintaan,  tender dan kontrak  

4.5  Sub kontrak pengujian dan kalibrasi  

4.6  Pembelian jasa dan perbekalan  

4.7  Pelayanan kepada customer 

4.8  Pengaduan  

4.9  Pengendalian pekerjaan pengujian dan/atau kalibrasi yang tidak sesuai  

4.10   Peningkatan/Improvement 

4.11  Tindakan Perbaikan  

4.12  Tindakan Pencegahan  

4.13 Pengendalian rekaman  

4.14 Audit Internal 

4.15  Kaji Ulang Manajemen  

 

B.    Persyaratan teknis: 

5.1  Umum  

5.2 Personil  

5.3  Kondisi akomodasi dan lingkungan  

5.4  Metode pengujian, metode kalibarsi dan validasi metode  

5.5  Peralatan / Peralatan  

5.6  Ketertelusuran pengukuran  

5.7  Pengambilan sampel  

5.8  Penanganan barang yang diuji dan dikalibrasi  

5.9  Jaminan mutu hasil pengujian dan kalibrasi  

5.10  Pelaporan hasil  

 

 

Beberapa catatan penting terkait dengan ISO 9001. 

Terpenuhinya standar sangat menentukan persyaratan sistem manajemen mutu, 

apabila sebuah organisasi akan memperagakan kemampuannya secara konsisten 

menyediakan produk yang memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan yang berlaku, 

dan bertujuan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui aplikasi sistem secara efektif, 

termasuk proses perbaikan berkesinambungan dari sistem dan kepastian kesesuaiannya 

dengan persyaratan pelanggan serta peraturan yang berlaku. 

 

Semua persyaratan Standar generik dimaksudkan agar dapat diterapkan pada semua 

organisasi, apa pun jenis, ukuran dan produk yang disediakan. Apabila persyaratan dari 

standar  tidak dapat diterapkan karena sifat sebuah organisasi atau produknya, maka 

dapat dipertimbangkan untuk dikecualikan. 

 

Apabila ada pengecualian, tuntutan kesesuaian standar ini tidak diterima kecuali jika 

pengecualian tersebut terbatas pada persyaratan dalam klausul 7  dan pengecualian itu 
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tidak mempengaruhi kemampuan, atau tanggung jawab organisasi dalam menyediakan 

produk yang memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

 

Sasaran mutu merupakan tujuan yang akan dicapai dalam melakukan proses pada suatu 

perusahaan / organisasi. seperti diketahui bahwa kebijakan mutu yang telah ditentukan 

bisa sebagai pembuka jalan dalam pembuatan sasaran mutu, itu merupakan salah satu 

cara termudah, walaupun bisa saja menggunakan masukan dari tingkatan bawah (bottom-

up) atau cara-cara lainnya. semua cara - cara tersebut setidaknya harus sesuai dengan 

fokus kepada pelanggan dan dikomunikasikan ke semua tingkatan dalam perusahaan/ 

organisasi.   pembuatan sasaran mutu ini terbagi menjadi dua yaitu sasaran mutu untuk 

tingkatan perusahaan/organisasi dan sasaran mutu untuk tingkatan/fungsi terkait. 

 

Metode Pembuatan Sasaran Mutu dalam ISO 9001 mempunyai prinsip SMART yaitu 

harus Specific (Spesifik), Measurable (terukur), Achievable (dapat dicapai), Relevant 

(relevan), Time-Bound (Batas waktu). Salah satu penetapan Sasaran Mutu dalam ISO 

9001: 2008 adalah harus terukur. Artinya target/sasaran yang telah ditetapkan diukur / 

dihitung untuk menghasilkan suatu nilai yang akan dicapai. Acuan pengukuran sasaran 

mutu di setiap proses/bagian untuk metode pengukurannya ditetapkan pada suatu 

"Standard Cara Mengukur Sasaran Mutu". 

 

Specific   :  target yang ditentukan haruslah spesifik / jelas  

Measurable  :  harus terukur  

Achievable  :  Target yang ditentukan haruslah yang masuk akal   

                         bisa dicapai, 

Relevant  :  Sasaran mutu yang ditetapkan harus relevan/sesuai   

                         dengan proses / fungsi terkait.  

Time Bound  :  harus mempunyai batas waktu yang jelas 

Sasaran Mutu yang telah dibuat harus diukur / dianalisa dalam suatu laporan Analisa 

Data sesuai waktu yang ditentukan dalam pencapaiannya. 

Membuat Action Plan ISO 9001 (Rencana Manajemen Mutu)  

Dokumen Action Plan atau bisa disebut sebagai dokumen “Rencana Manajemen 

Mutu” merupakan acuan dari rincian kegiatan untuk mencapai keberhasilan 

sasaran mutu yang ada di setiap bagian. Sebelum membuat Rencana Manajemen 

Mutu ini, sudah harus dipastikan bahwa semua sasaran mutu sudah tersedia 

berupa nama sasaran mutunya serta target yg telah ditetapkan secara benar sesuai 

metode SMART. 

 

Pengukuran kepuasan pelanggan sesuai dengan ISO 9001  

Saat ini perkembangan dunia demikian cepatnya sehingga membuat setiap 

lembaga/instansi baik swasta maupun pemerintah harus meningkatkan perannya 

dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Terlebih lagi Pemerintah harus 

meningkatkan perannya dalam melayani masyarakat sesuai dengan yang 

tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah, RPJMD dan Renstra untuk 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 
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Salah satu bentuk pengukuran terhadap pelayanan kepada pelanggan dalam suatu 

Instansi Pemerintah adalah melakukan survey kepuasan pelanggan sesuai dengan 

standar ISO Manajemen Mutu 9001:20008 ISO 9001 adalah standar internasional 

yang diakui untuk sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (SMM). SMM 

menyediakan kerangka kerja bagi instansi atau perusahaan dan seperangkat 

prinsip-prinsip dasar dengan pendekatan manajemen secara nyata dalam aktifitas 

rutin perusahaan untuk terciptanya konsistensi mencapai kepuasan pelanggan.  

 

Mengukur Kepuasan Pelanggan 
Kepuasan pelanggan adalah suatu keadaan menyangkut keinginan, harapan dan 

kebutuhan pelanggan dipenuhi. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila 

pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. 

Pengukuran kepuasan pelanggan merupakan elemen penting dalam menyediakan 

pelayanan yang lebih baik, lebih efisien dan lebih efektif. Apabila pelanggan 

merasa tidak puas terhadap suatu pelayanan yang disediakan, maka pelayanan 

tersebut dapat dipastikan tidak efektif dan tidak efisien. Hal ini terutama sangat 

penting bagi instansi pelayanan publik. 

 

Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan merupakan faktor yang penting 

dalam mengembangkan suatu sistim penyediaan pelayanan yang tanggap 

terhadap kebutuhan pelanggan, meminimalkan biaya dan waktu serta 

memaksimalkan dampak pelayanan terhadap populasi sasaran.  Terdapat 

beberapa cara untuk mengukur kepuasan pelanggan, diantaranya yaitu: (1) tingkat 

kepentingan pelayanan yang diberikan, dan (2) kinerja pemberi pelayanan 

didalam memberikan pelayanannya. 

 

Dasar melakukan survey kepuasan pelanggan: 

 Persyaratan ISO 9001:2008 

 Mengukur tingkat kepuasan pelanggan  

 Menganalisa hal-hal yang mempengaruhi kepuasan pelanggan 

 Faktor apa yang akan membuat pelanggan loyal 

 Bagaimana tingkat kepuasan pelanggan terhadap kompetitor 

 Apa yang diingat oleh pelanggan mengenai layanan / produk kita 

 

Tujuan melakukan survey kepuasan pelanggan 

Survey kepuasan pelanggan adalah alat bagi perusahaan untuk dapat 

memperbaiki strategi, menyusun komunikasi yang tepat, serta prioritas perbaikan 

operasional di internal.   

  

Tingkat Kepuasan Secara Keseluruhan 

Dalam kuisioner yang dibuat, jangan lupa membuat pertanyaan di akhir berupa 

“Bagaimana tingkat kepuasan anda secara keseluruhan?”. Ini adalah pertanyaan 

kunci yang akan menjadi “Variabel Independent” dalam analisa korelasi. 

Dengan adanya “variabel independent” dan “variabel dependent” dalam 

kuisioner, justru disini nanti kita dapat menganalisa bahwa dalam kepuasan 

pelanggan yang dipersepsikan oleh responden tersebut, faktor apa saja yang 

secara signifikan memberikan pengaruh dan faktor mana yang justru tidak 

memberikan  pengaruh. 
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Prioritas Perbaikan 
Melalui analisa, kita bisa melihat aspek layanan mana yang signifikan 

memberikan kontribusi penilaian layanan secara keseluruhan. Dan dari aspek 

yang signifikan tersebut, mana yang nilainya masih kurang tentunya menjadi 

prioritas perbaikan.  Dalam manajemen, kita bisa melakukan dengan cara yang 

mudah dan efektif atau bisa saja menerapkan konsep yang canggih dan rumit 

namun sulit diimplementasikan.  

 

Tinjauan Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008  

Proses ini juga merupakan salah satu kegiatan wajib yang mesti dilakukan suatu 

organisasi/perusahaan yang sudah atau sedang mengadopsi Sistem Manajemen 

Mutu ISO 9001 : 2000. Tujuan dari pelaksanaan rapat Tinjauan Manajemen  

adalah untuk meninjau hasil implementasi SMM dalam kurun waktu tertentu di 

hadapan Top Manajemen. Hasil dari implementasi SMM tersebut berupa: (1) 

Tinjauan input dan (2) Tinjauan output. 

 

Tinjauan Input  
•    Kinerja proses dan  kesesuaian produk (sasaran mutu) 

•    Hasil Audit Mutu Internal 

•    Hasil Audit Mutu Eksternal 

•    Penanganan Keluhan Pelanggan 

•    Umpan Balik Pelanggan 

•    Perubahan Sistem Manajemen Mutu 

•    Pengendalian Tindakan Perbaikan dan Pencegahan 

•    Saran – saran perbaikan 

•    Tindak lanjut hasil audit manajemen lalu 

 

Tinjauan Output 
•    Perbaikan efektifitas SMM 

•    Perbaikan pada produk yang berkaitan dengan Persyaratan Pelanggan 

•    Sumber daya manusia yang dibutuhkan 

 

Audit Internal 
Auditor biasanya menggunakan Pola PDCA dalam melakukan audit. Beberapa 

hal yang mungkin harus didalami adalah: 

Plan 

Menjelaskan tentang  kebijakan mutu & sasaran mutu ? Pertanyaan ini sangat 

sering muncul karena berkaitan dengan : 

 Perencanaan Perusahaan Secara global, untuk memastikan bahwa semua orang 

dalam organisasi mengetahui apa yang diinginkan organisasi berkaitan dengan 

Sistem Manajemen Mutu nya 

 Perencanaan Departemen/ Bagian/ Seksi, guna mengetahui apa target 

Departemen/ Bagian Tersebut. 

 Memastikan sampai dimana pencapaian departemen/ bagian/ seksi tersebut 

dan memastikan tindakan pencegahan sudah di identifikasi untuk menghindari 

melesetnya pencapaian target. 

 Memastikan kesadaran karyawan mengenai sistem manajemen mutu pada 

organisasi tersebut. 

http://isodinkeskebumen.blogspot.com/2012/01/surveilans-auidit-sebagai-pendekatan.html
http://isodinkeskebumen.blogspot.com/2012/01/menerapkan-sistem-manajemen-mutu-iso.html
http://isodinkeskebumen.blogspot.com/2012/02/proses-penetapan-sasaran-mutu-dalam-iso.html
http://isodinkeskebumen.blogspot.com/2012/01/pertanyaan-yang-paling-sering-muncul.html
http://isodinkeskebumen.blogspot.com/2012/01/dokumen-yang-dipersyaratkan-dalam.html
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Do 
Pastikan bahwa manajemen telah 

mempunyai acuan dalam menjalankan 

tugas & bagaimana anda melakukan tugas? 

(Acuan bisa termasuk UU, Peraturan-

peraturan, Manual, Prosedur, IK, 

Persyaratan lain). Pertanyaan ini diajukan 

untuk melihat apakah auditee memiliki 

standard-standard/petunjuk/pedoman dalam 

melaksanakan tugastugasnya. Ini adalah 

pertanyaan pembuka bagi auditor untuk 

masuk ke dalam proses kegiatan yang 

dilakukan oleh auditee, melihat apakah proses tersebut sesuai dengan acuan 

tersebut, dan melihat potensi improvement proses yang sudah dijalankan selama 

ini. Termasuk didalamnya waktu penyelesaian proses, hasil yang diperoleh dan 

bahan/ alat/ sumberdaya yang diperlukan selama proses. dan melihat 

ketrampilan/kemampuan auditee dalam melakukan proses tersebut. 

 

Check 
Bagaimana anda memastikan bahwa dengan proses yang sekarang, Sesuai dengan 

Rencana? Pertanyaan ini untuk memastikan proses monitoring berjalan, sampai 

dimana, mau kemana, berapa lama lagi Target akan menjadi aktual. Dan apa apa 

yang diperlukan untuk mencapainya. Sekaligus melakukan cek apakah hasil dari 

proses sesuai dengan permintaan customer dan, pertanyaan berikutnya.  

 

Bagaimana jika proses/produk/jasa tidak sesuai dengan persyaratan? Pertanyan 

ini digunakan untuk mendapatkan gambaran apakah ketidaksesuain telah 

teridentifikasi dan bagaimana menanggulanginya/ bagaiamana perlakuaan 

terhadap produk yang tidak sesuaia tersebut. 

 

Act & Improvement 

Apa ada yang bisa di tingkatkan? Pertanyaan ini untuk melihat potensi 

peningkatkan kinerja proses dan potensi penghematan sumber daya yang 

digunakan, dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan sekarang. 

 

 

Perbaikan  

Organisasi harus terus-menerus memperbaiki keefektifan sistem manajemen mutu 

melalui pemakaian kebijakan mutu, sasaran mutu, hasil audit, analisis data, 

tindakan korektif dan preventif dan tinjauan manajemen.  Organisasi harus 

melakukan tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian untuk 

mencegah terulangnya. Tindakan korektif harus sesuai dengan pengaruh 

ketidaksesuaianyang dihadapi. Organisasi juga harus melakukan tindakan 

pencegahan dengan menetapkan tindakan untuk menghilangkan penyebab 

ketidaksesuaian potensial untuk mencegah terjadinya. Tindakan pencegahan 

harus sesuai dengan pengaruh masalah potensial itu dan ada prosedur 

terdokumentasi untuk menetapkan persyaratan  
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C. Six Sigma 

Terciptanya sebuah ‘Penemuan’ (invention) adalah karena adanya ‘Kebutuhan’ 

(Necessity).  Penemuan six sigma berasal dari permasalahan market share Motorola 

yang direbut oleh pesaing asing yang memiliki kualitas lebih baik dan harga yang lebih 

murah. Sebuah firma Jepang mengambil alih sebuah pabrik televisi milik Motorola. 

Setelah mengimplementasikan perubahan, pabrik mampu berproduksi dengan tingkat 

kecacatan 1/20 dari tingkat kecacatan semula. Kondisi ini diperoleh dengan pekerja, 

peralatan, dan desain yang sama. Namun proses dan manajemennya yang berbeda.   

Pada akhir 1970-an, Mikel Harry, seorang senior staff engineer, menggunakan metode 

analisis statistik untuk melakukan pemecahan masalah (problem solving). Ia bekerja pada 

Government Electronics Group (GEG). 

Walaupun ia sebenarnya bukan orang pertama yang 

mengaplikasikan pendekatan statistik untuk melakukan 

analisis terkait masalah kualitas, dialah yang pertama 

memperbaiki metodologi pengendalian kualitas yang 

telah ada saat itu dan menyebutnya sebagai “Six 

Sigma”. Ia menulis sebuah karya tulis internal dengan 

judul “The Strategic Vision for Accelerating Six Sigma 

Within Motorola."  

Bill Smith (dikenal juga sebagai ‘bapak six sigma’) menganalisis:  

 Motorola masih memiliki masalah kecacatan produk, bahkan pada produk yang 

memiliki tingkat kapabilitas proses yang tinggi sekalipun. Mengapa?  

 Bill Smith meneliti permasalahan ini, dan menyimpulkan:  

 Dalam suatu proses, Individual yields dari tiap-tiap komponen produk akan 

dikombinasikan ke dalam sebuah “rolled throughput yield”. (Jadi, sebuah produk 

dengan jumlah komponen 100 dan individual yields 99,9% tetap akan menghasilkan 

produk jadi dengan reliability sebesar 90%).  

 Bill smith juga mengembangkan beberapa tool dan metode yang akhirnya menjadi 

metodologi Six Sigma.  

Pada pertengahan 1980-an, Bob Galvin, CEO Motorola, memfokuskan perusahaan yang 

dipimpinnya pada peningkatan kualitas.  

 1988, Motorola memenangkan Malcolm Baldridge Quality Award edisi pertama. 

Tindak lanjut dari kemenangan ini adalah sebuah kesepakatan untuk membuka 

kepada umum mengenai metode yang digunakan Motorola untuk mencapai ‘the high 

levels of quality’.  

 Perusahaan lain mulai menginisiasi  program “Six Sigma”, seperti misalnya Larry 

Bossidy pada Allied Signal. 

 Larry memberitahukan hal ini kepada temannya, Jack Welch. Jack 

mengaplikasikannya pada GE dalam skala yang sangat besar.  
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Berikut ini akan diuraikan secara ringkas mengenai tiga strategi Six Sigma, yaitu: 

1. Perbaikan Proses (Process Improvement) :  

 Menemukan solusi untuk mencapai target 

 Meliputi strategi untuk mengembangkan solusi yang menghilangkan akar penyebab 

masalah pada kinerja usaha. Disebut juga “Continuous Improvement” atau perbaikan 

yang berkesinambungan, “Incremental Improvement” atau perbaikan tambahan, dan 

Kaizen, suatu bentuk perbaikan berkesinambungan ala Jepang  

 

2. Desain atau Desain Ulang Proses (Process Design/ Redesign) : Membangun bisnis 

yang lebih baik  

 Tujuan dari desain atau desain ulang proses bukan untuk menyesuaikan suatu proses, 

tetapi cenderung menempatkan suatu proses atau sebagian proses dengan proses 

yang baru. Juga serng disebut dengan desain Six Sigma, yaitu prinsip-prinsip Six 

Sigma digunakan untuk membuat produk atau jasa baru yang berhubungan erat 

dengan kebutuhan pelanggan dan divalidasikan dengan data serta pengujian yang 

memadai.  

 

3. Manajemen Proses (Process Management) : Infrastruktur kepemimpinan Six Sigma 

 Strategi ketiga ini merupakan strategi yang paling evolusioner, karena melibatkan 

perusahaan dari kesalahan dan arah fungsi hingga pemahaman dan pemudahan 

proses, yang merupakan aliran kerja yang melibatkan nilai pelanggan dan pemegang 

saham. 

Six sigma adalah sebuah alat pengukur berdasarkan standar deviasi pada kurva distribusi 

normal. Sigma dalam statistik dikenal sebagai standar deviasi yang menyatakan nilai 

simpangan terhadap nilai tengah. 

Sebuah tujuan dari penggunaan six sigma sebagai alat ukur adalah untuk  mencapai 

tingkat 3.4 cacat per satu juta kesempatan yang ada. Six Sigma merupakan pendekatan 

menyeluruh untuk menyelesaikan masalah dan peningkatan proses melalui metodologi 

dengan tingkat ketelitian yang tinggi dan berfokus pada proses  DMAIC (Define, 

Measure, Analyze, Improve, Control). 
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Apa Arti Six Sigma?    
Sigma (s)  adalah suatu huruf dalam alfabet Yunani yang digunakan dalam ilmu 

statistik untuk menggambarkan STANDAR DEVIASI (distribusi atau penyebaran 

terhadap nilai rata- rata)  

 

Six sigma merupakan suatu upaya terus menerus yang dilakukan untuk: 

1. Mempertahankan kelangsungan usaha  

 Meningkatkan Market share  

 Customer Retention 

 Meningkatkan Profit dan Investor Relations 

 Meningkatkan hubungan dengan Supplier 

2. Adanya kejelasan performance yang harus dicapai oleh setiap anggota organisasi  

3. Mempercepat kegiatan improvement: 

 Process Improvement: Defect reduction, Cycle time reduction,  metodologi 

desain proses  

 Meningkatkan Produktifitas  

 Product/service Improvement 

 Cost Reduction 

 

Nilai tambah bagi Perusahaan :  

 Mendorong budaya belajar di dalam organisasi  

 Meningkatkan skill karyawan dalam memperbaiki proses  

 Mendorong dilakukannya perubahan yang bersifat strategis  

 Perubahan kultur 

 

Bagi Pelanggan: 

 Meningkatkan “value to customer”  

 Produk / service yang bermutu tinggi  

 Biaya yang murah  dan  harga murah  

 

 

Six Sigma Quality adalah tingkat mutu dimana hanya 3.4 defect dihasilkan dari 

1.000.000 peluang terjadinya defect  (3.4 defect per million opportunities/DPMO) 

 

Apabila produk (barang dan/atau 

jasa) diproses pada tingkat kinerja 

kualitas (kapabilitas proses) Six 

Sigma, perusahaan boleh 

mengharapkan 3,4 kegagalan per 

sejuta kesempatan (DPMO) atau 

mengharapkan bahwa 99,99966 

persen dari apa yang diharapkan 

oleh pelanggan akan ada dalam 

produk (barang dan/atau jasa) itu. 
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Define  (Mendefinisikan) 

 

Pada tahap ini team pelaksana 

mengidentifikasikan 

permasalahan, mendefiniskan 

spesifikasi pelanggan, dan 

menentukan tujuan 

(pengurangan cacat/biaya dan 

target waktu) 

 

 

 

 

 

 

Aspek-Aspek Yang Perlu Diperhatikan Dalam Mengidentifikasi Masalah Adalah : 

a. spesifik, menjelaskan secara tepat apa yang salah, bagian proses mana yang salah 

dan apa salahnya  

b. dapat diamati, menjelaskan bukti-bukti nyata suatu masalah. bukti-bukti tersebut 

dapat diperoleh baik melalui laporan internal maupun umpan balik pelanggan  

c. dapat diukur, menunjukkan lingkup masalah dalam suatu ukuran 

d. dapat dikendalikan, masalah harus dapat diselesaikan dalam rentang waktu 

tertentu 

e. apabila masalah terlalu besar maka dapat dipecah-pecah sehingga dapat lebih 

dikendalikan  

 

 

 

Measure  (mengukur) 

 

Merupakan tahap untuk memvalidasi 

permasalahan, mengukur/ 

menganalisis permasalahan dari data 

yang ada. 

 

Tim manajemen mutu harus 

memiliki seorang ahli statistik agar 

dapat melakukan proses pengukuran 

secara baik dan benar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengukur

Col # 1 2 3 4 5 6

Inspector A B
Sample # 1st Trial 2nd Trial Diff 1st Trial 2nd Trial Diff

1 2.0 1.0 1.0 1.5 1.5 0.0
2 2.0 3.0 1.0 2.5 2.5 0.0

3 1.5 1.0 0.5 2.0 1.5 0.5

4 3.0 3.0 0.0 2.0 2.5 0.5

5 2.0 1.5 0.5 1.5 0.5 1.0

Totals 10.5 9.5 3.0 9.5 8.5 2.0

Averages 2.1 1.9 0.6 1.9 1.7 0.4

Sum 4.0 Sum 3.6

X A 2.0 X B 1.8R
A

R
B

Validasi pengukuran sistem

Tampilan data

0
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UCL

X

LCL

D B F A C E Other

Identifikasi metrik

Rencana pengumpulan data

Operational Definition and Procedures

Data Collection Plan
What questions do you want to answer?

Data

What Measure type/ 
Data type

How 
measured

Related 
conditions 

Sampling 
notes

How/
where 

How will you ensure 
consistency and stability?

What is your plan for 
starting data collection?

How will the data be displayed? 

Memprioritaskan metrik

I1

I2

I3

I4

O1 O2 O3 O4

FMEA

Identifikasi kapabilitas proses

LSL USL

Cp = 0.4
s = 2.7

Mengukur
proses

I P O

Input
Measures

Process
Measures

Output
Measures
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Analyze  (Menganalisa) 

 

Merupakan tahap untuk 

menentukan faktor-faktor yang 

paling mempengaruhi proses; 

artinya mencari satu atau dua faktor 

yang kalau itu diperbaiki akan 

memperbaiki proses kita secara 

dramatis.  

 

Pada tahap analisis ini dapat 

menggunakan diagram pareto, 

diagram Cause & Effect, uji 

hipotesis rata-rata dan lain-lain 

 

 

Analisis  dapat menggunakan diagram pareto, diagram cause & effect, uji hipotesis rata-

rata dan lain-lain 

 

Diagram pareto digunakan untuk memprioritaskan masalah yang harus ditangani 

dengan aturan pengelompokan 80-20. 20% dari kecacatan akan menyebabkan 80% 

masalah.  

 

Diagram Cause & Effect digunakan untuk mengorganisasi informasi hasil 

brainstorming sebab-sebab suatu masalah. Diagram ini sering disebut juga dengan 

diagram fishbone karena bentuknya yang mirip dengan tulang ikan, atau dapat 

disebut diagram ishikawa  

 

Umumnya uji hipotesis rata-rata digunakan untuk menetapkan faktor kausatif (x) 

dengan cara menginformasikan sumber-sumber variasi. Disamping itu juga untuk 

menunjukan perbedaan yang signifikan antara data baseline dengan data yang 

diambil setelah improvement dilakukan.  

 

 

 

Improve (Memperbaiki) 

 

Tahap ini mendiskusikan ide-ide 

untuk memperbaiki sistem kita 

berdasarkan hasil analisa terdahulu, 

melakukan percobaan untuk melihat 

hasilnya, jika baik lalu dibuatkan 

prosedur bakunya (standard 

operating procedure atau SOP) dan 

SPC (Statistical Proses Chart).   
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Pada perbaikan (improve) ini selain dengan pareto dan diagram tulang ikan, cara lain 

untuk menentukan significant few opportunities adalah dengan FMEA (Failure Mode 

and Effect Analysis), terutama jika kita tidak punya data yang cukup untuk membuat 

diagram pareto atau dapat juga menggunakan Taguchi. 

 

 

Control (Mengontrol) 

 

Pada tahap ini dibuat rencana 

dan desain pengukuran agar 

hasil yang sudah bagus dari 

perbaikan team kita bisa 

berkesinambungan.  

 

Dalam tahap ini kita membuat 

semacam metrics ataupun 

diagram control untuk selalu 

dimonitor dan dikoreksi bila 

sudah mulai menurun ataupun 

untuk melakukan perbaikan 

lagi, membantu mengurangi variabilitas, memonitor kinerja setiap saat, dan 

memungkinkan proses koreksi untuk mencegah penolakan. 

 

 

Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Organisasi Six Sigma  
Champion. Merupakan top level, 

bertanggung jawab untuk pelaksanaan 

Six Sigma di seluruh organisasi dalam 

suatu cara. Eksekutif Kepemimpinan 

mereka mengacu dari atas 

manajemen(para Executive Champion, 

Deployment Champions, Project 

Champions)  

   

BLACK BELT. Black Belt beroperasi 

di bawah Master Black Belt untuk 

menerapkan metode Six Sigma untuk 

proyek-proyek tertentu. Mereka 

terutama memfokuskan pada 

pelaksanaan (sebagai pemimpin) 

proyek Six Sigma, sedangkan 

Champion dan Master Black Belt fokus 

mengidentifikasi proyek / fungsi untuk 

Six Sigma  

 

MASTER BLACK BELT. Diidentifikasi oleh champions, bertindak seperti di rumah-coaches(yang 

memberi pelatihan,mentor,dan pemandu dari perusahaan kepada para black belt) pada Six Sigma. Master 

Black Belt merupakan orang-orang yg terlatih dengan baik untuk mengerjakan proyek Six Sigma dan yang 

memastikan penerapan Six Sigma di berbagai fungsi dan departemen. 

 

GREEN BELT. Green Belt adalah karyawan yang mengambil Six Sigma pelaksanaan bersamaan dengan 

tanggung jawab pekerjaan mereka lainnya, mereka juga harus mengerti seven tools da tekniknya. Mereka 

beroperasi di bawah bimbingan Black Belt . 
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 2.5.  PENUTUP 

 

UU Nomor 18 Tahun tentang Pengan menyatakan bahwa: “Pangan merupakan 

kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari 

hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya 

manusia yang berkualitas. Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, 

keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan 

bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara 

merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan 

memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal”. 

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, 

perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah 

maupun tidak diolah yang  diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi 

manusia, termasuk bahan tambahan  Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya 

yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau 

minuman. Produksi Pangan merupakan kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, 

mengolah, membuat,  mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah 

bentuk Pangan.  

 

Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan 

dari  kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, 

merugikan, dan  membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan 

agama, keyakinan, dan budaya  masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.   

Penerapan sistem keamanan pangan yang baik dengan mengacu pada  peraturan yang 

normatif akan memacu produksi akan meningkatkan daya saing.  Dalam praktek 

operasional ternyata hanya sedikit sekali pelaku tata niaga yang mengetahui secara 

mendalam esensi dari peraturan perundangan tentang sistem keamanan pangan kita.  

 

Beberapa hal yang masih menjadi kendala untuk memantapkan Siskeswannas antara lain 

adalah (a) lemahnya standarisasi mutu termasuk juga lemahnya pengaturan mengenai 

masalah residu, kontaminan, bahan tambahan makanan dan obat hewan, (b) lemahnya 
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pengaturan mengenai labelisasi dan kemasan produk, (c) belum dilakukannya sistem 

akreditisasi yang baku meliputi inspeksi, pemeriksaan, dan sertifikasi untuk laboratorium 

diagnosa, (d) belum seragamnya prosedur akreditisasi prasarana dan sarana. 

 

Beberapa sistem manajemen mutu seperti HACCP, ISO, Six Sigma dan lain-lain sudah 

mulai diterapkan pada beberapa bidang atau ruang lingkup industri peternakan. 

Pengembangan dan penerapan sistem manajemen mutu dalam bidang peternakan sudah 

sangat mendesak untuk ditingkatkan kuantitas dan kualitas. Sudah terbukti bahwa 

penerapan sistem manajemen mutu akan meningkatkan efisiensi dan daya saing. 

 

Dalam manajemen mutu  maka fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 

pengawasan, evaluasi dan pengendalian bersifat saling menunjang memiliki interaksi 

satu sama lainnya. Begitu juga halnya dalam manajemen produksi agribisnis maka 

perencanaan produksi,  pemilihan komoditas,  pemilihan lokasi, skala usaha peternakan, 

dan perencanaan proses produksi harus dilakukan secara cermat. Dalam perencanaan 

proses produksi maka biaya produksi, penjadwalan proses produksi, perencanaan pola 

produksi dan perencanaan dan system pengadaan input-input dan sarana produksi sangat 

menentukan suatu usaha peternakan. Pengorganisasian input-input dan sarana produksi 

peternakan, kegiatan produksi, pengawasan produksi, evaluasi dan pengendalian 

produksi merupakan bagian bagian penting dari manajemen agribisnis peternakan 

disamping manajemen resiko, manajemen teknologi, pemasaran dan kelembagaan 

pendukung sistem agribisnis. 
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2.7. Tugas dan Latihan 

 

Tugas terstruktur 

Buatlah makalah dengan salah satu tema sebagai berikut: 

a. Faktor-faktor penyebab sebuah perusahaan enggan menggunakan SMM 

b. Sistem Manajemen Mutu HACCP pada RPH 

c. Penerapan Six Sigma dalam industri hilir peternakan. 

d. Penerapan SMM SNI ISO/IEC 17025:2008 di laboratorium pengujian 

 

Tugas Mandiri 

Jawablah dengan singkat dan tepat 

a. Jelaskan prinsip-prinsip dasar sistem manajemen mutu? 

b. Jelaskan  bagaimana prosedur untuk mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008? 

c. Jelaskan keuntungan penerapan sistem manajemen mutu? 

d. Jelaskan keuntungan penerapan ISO 17025:2008? 

 

2.8. Tindak lanjut 

Tugas mandiri 

Pelajari pokok bahasan untuk minggu selanjutnya dengan pokok bahasan Sistem 

Produksi Berkelanjutan dan Manajemen Kesehatan Ternak.  


