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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian, Perkembangan, dan Sistem Manajemen Mutu 

 Untuk lebih mengenal dan memahami tentang apa itu mutu, berikut ini 

dijabarkan mengenai pengertian, perkembangan, dan sistem  manajemen mutu. 

 

2.1.1 Pengertian Mutu 

 Mutu suatu produk merupakan salah satu faktor penting dalam 

meningkatkan daya saing produk, selain biaya produksi dan ketepatan waktu 

produksi. Para pakar telah mencoba mendefinisikan mutu (Suardi, 2004) sebagai 

berikut : 

1. Menurut Juran, mutu adalah kecocokan penggunaan produk (fitness for 

use) untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. 

2. Menurut Crosby, mutu adalah conformance to requirement, yaitu sesuai 

dengan apa yang diisyaratkan atau yang distandarkan. 

3. Menurut Deming, mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar. 

4. Menurut Feigenbaum, mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya (full 

customer satisfaction). 

5. Menurut Garvin, mutu adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan 

dengan produk, manusia/tenaga kerja, proses dan tugas, serta lingkungan 

yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau konsumen. 

 

2.1.2 Perkembangan Mutu 

 Dari dulu sampai sekarang, pandangan organisasi terhadap mutu produk 

telah mengalami evolusi. Secara rinci, konsep mutu dibagi atas 5 tahap 

(Chatab,1996) sebagai berikut : 

1. Inspeksi (Inspection) 

Konsep mutu modern dimulai pada tahun 1920-an. Kelompok mutu utama 

adalah bagian inspeksi. Selama produksi, para inspector mengukur hasil 

produksi berdasarkan spesifikasi. Bagian inspeksi tidak independen, 
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biasanya mereka melapor ke bagian produksi. Hal ini menyebabkan 

terjadinya perbedaan kepentingan, jika bagian inspeksi menolak hasil satu 

alur produksi yang tidak sesuai maka bagian produksi berusaha 

meloloskannya tanpa mempedulikan mutu. 

2. Pengendalian Mutu (Quality Control) 

Pada tahun 1940-an kelompok inspeksi berkembang menjadi bagian 

pengendalian mutu (QC). Pada perang dunia II mengharuskan produk 

militer yang bebas cacat. Mutu produk militer menjadi salah satu faktor 

yang menentukan kemenangan dalam peperangan. Mutu produksi harus 

diantisipasi melalui pengendalian yang dilakukan selama proses produksi. 

Tanggung jawab mutu dialihkan ke bagian pengendalian mutu (QC) yang 

independen. Bagian pengendalian mutu memiliki otonomi penuh dan 

terpisah dari bagian produksi. Para pemeriksa mulai dibekali dengan 

perangkat teknik statistik, pengambilan sampel dan lain-lain. 

3. Jaminan Mutu (Quality Assurance) 

Pengendalian mutu berkembang menjadi jaminan mutu (QA). Bagian 

jaminan mutu (QA) difokuskan untuk memastikan proses dan mutu 

produk melalui pelaksanaan audit oprasi, pelatihan, analisis kerja teknis 

dan petunjuk oprasi untuk peningkatan mutu. Jaminan mutu (QA) 

bekerjasama dengan bagian lain yang bertanggung jawab penuh terhadap 

mutu kinerja masing-masing bagian. 

4. Manajemen Mutu (Quality Management) 

Untuk mengatasi persaingan, aspek mutu perlu selalu dievaluasi dan 

direncanakan perbaikannya melalui penerapan fungsi-fungsi manajemen 

mutu. 

5. Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management) 

Dalam pengertian manajemen mutu, ternyata bukan hanya fungsi produksi 

yang mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap mutu. Dalam hal ini 

tanggung jawab terhadap mutu tidak cukup hanya dibebankan kepada 

suatu bagian tertentu, tetapi sudah menjadi tanggung jawab seluruh 

individu di perusahaan. Pola ini disebut dengan Total Quality Management 

(TQM). 
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2.1.3 Sistem Manajemen Mutu 

Terdapat beberapa klausul yang membahas mengenai definisi mutu yang 

diterima secara universal dan dari definisi yang telah ada dapat dilihat beberapa  

persamaan diantaranya adalah : 

1. Mutu meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. 

2. Mutu mencakup produk, jasa manusia, proses dan lingkungan. 

3. Mutu merupakan kondisi yang selalu berubah. 

Suatu sistem manajemen mutu merupakan sekumpulan prosedur 

terdokumentasi dan praktek-praktek standar untuk manajemen sistem 

yangbertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk (barang/jasa) 

terhadap kebutuhan dan persyaratan tertentu (Gaspersz, 2001). 

Sistem manajemen mutu memberi gambaran bagaimana organisasi 

menerapkan praktek-praktek manajemen mutu secara konsisten untuk memenuhi 

kebutuhan pelanggan dan pasar. Terdapat beberapa karakteristik umum dari 

manajemen mutu antara lain (Gaspersz, 2001) : 

1. Sistem manajemen mutu berfokus pada konsistensi dari proses kerja. Hal 

ini sering mencakup beberapa tingkat dokumentasi terhadap standar-

standar kerja. 

2. Sistem manajemen mutu berlandaskan pada pencegahan terhadap 

kesalahan-kesalahan yang akan timbul. 

3. Sistem manajemen mutu mencakup kalusul-klausul : tujuan (objectives), 

pelanggan (customer), hasil-hasil (output), proses-proses (processes), 

masukan-masukan (input), pemasok (supliers), dan pengukuran umpan 

balik dan mampu maju (measurements for feedback and feedforward). 

Dalam sistem manajemen mutu sering terdengar istilah Quality Control 

dan Quality Assurance. Quality Control adalah kegiatan teknik dan kegiatan 

memantau, mengevaluasi dan menindaklanjuti agar persyaratan yang telah 

ditetapkan tercapai, sedangkan istilah Quality Assurance berarti semua tindakan 

terencana dan sistematis yang diterapkan, untuk meyakinkan pelanggan bahwa 

proses hasil kerja kontraktor akan memenuhi persyaratan. Dalam mengontrol 

mutu produk yang dihasilkan, harus mempersiapkan dokumen-dokumen yang 

berupa panduan-panduan kerja secara tertulis, serta catatan dan rekaman hasil 
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kerja. Dalam setiap lingkungan, pelaksanaan proses yang konsisten merupakan 

kunci untuk peningkatkan terus menerus yang efektif agar selalu memberikan 

produk (barang/jasa) yang memenuhi harapan pasar dan pasar global. 

 

2.2       Pengenalan ISO 9001:2008 

Untuk lebih mengenal dan memahami tentang ISO 9001:2008 berikut ini 

dijabarkan pengertian, tujuan, manfaat, dan proses mendapatkan sertifikat ISO 

9001:2008 bagi kontraktor. 

 

2.2.1 Pengertian ISO 9001:2008 

ISO (The Intarnational Organization for Standardization) adalah badan 

standar dunia yang dibentuk untuk meningkatkan perdagangan international yang 

berkaitan dengan perubahan bahan dan jasa. ISO merupakan organisasi 

international khusus dalam hal standarisasi. Saat ini, ISO adalah sebuah organisasi 

international yang terdiri dari 130 negara yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. 

Organisasi international itu terdiri dari lembaga standar nasional, meliputi anggota 

Masyarakat Ekonomi Eropa dan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa, Amerika 

Serikat, Jepang, China, Singapura dan lain-lain (Suardi, 2004). 

ISO 9001 merupakan standar internasional yang mengatur tentang sistem 

manajemen mutu (Quality Management System), oleh karena itu seringkali 

disebut sebagai “ISO 9001, QMS” adapun tulisan 2008 menunjukkan tahun revisi, 

maka ISO 9001:2008 adalah sistem manajemen mutu ISO 9001 hasil revisi tahun 

2008. Secara garis besar ISO 9001:2008 tidak jauh berbeda dengan versi 

pendahulunya yaitu versi ISO 9001:2000. Adapun perbedaan antara versi 2000 

dan 2008 secara signifikan lebih menekankan pada efektifitas proses yang 

dilaksanakan dalam organisasi tersebut (Syukur, 2010). 

ISO 9001:2008 menetapkan persyaratan-persyaratan dan rekomendasi 

untuk desain dan penilaian dari suatu manajemen mutu yang bertujuan untuk 

menjamin bahwa organisasi akan memberikan produk (barang/jasa) yang 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Persyaratan-persyaratan tersebut dapat 

merupakan kebutuhan spesifik dari pelanggan. Organisasi yang dikontrak itu 
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bertanggung jawab untuk menjamin mutu dari produk-produk tertentu atau 

merupakan kebutuhan dari pasar tertentu, sebagaimana ditentukan oleh organisasi. 

ISO 9001:2008 bukan merupakan standar produk, karena tidak 

menyertakan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh produk 

(barang/jasa). Tidak ada kriteria penerimaan produk dalam ISO 9001:2008, 

sehimgga kita tidak dapat menginspeksi suatu produk terhadap standar-standar 

produk. 

ISO 9001:2008 hanya merupakan standar sistem manajemen mutu. 

Dengan demikian apabila ada perusahaan yang mengiklankan bahwa produknya 

telah memenuhi standar internasional, itu adalah hal yang keliru, karena 

seyogyanya manajemen perusahaan hanya boleh menyatakan bahwa sistem 

manajemen mutunya yang telah memenuhi standar internasional, karena tidak ada 

kriteria pengujian produk  dalam ISO 9001:2008 (Gaspersz, 2001). 

Penjelasan mengenai sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 dapat dilihat 

pada diagram dibawah ini : 

Pelanggan

    Syarat

Pelanggan

Kepuasan

(Pelanggan Yang Sama)

Tanggung Jawab
     Manajemen

   Manajemen
  Sumber Daya

  Realisasi Produk
      Produk

   Pengukuran,
       Analisis,
   Perbaikan.

  Perbaikan Terus Menerus Sistem Manajemen Mutu

                             

Gambar 2.1 Model Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 
Sumber : Gaspersz (2001) 
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    Keterangan :

   : Aktifitas yang memberi nilai tambah

   : Aliran informasi

   : Pelanggan yang sama  

 

Uraian dari skema di atas : 

a. Pelanggan  

pelanggan yang dimaksud pada skema di atas adalah orang yang memberi 

masukan tentang apa yang harus dikerjakan oleh kontraktor. Syarat 

pelanggan merupakan masukan yang harus diperhatikan untuk 

menetapkan proses dan mutu produk yang disediakan, manajemen harus 

mampu menjamin bahwa syarat tersebut harus dipahami dalam organisasi 

dan mampu dicapai, sebab keberhasilan dalam organisasi berkaitan dengan 

kemampuannya memahami dan memenuhi kebutuhan serta harapan 

pelangggan. Dengan terpenuhinya kebutuhan dan harapan tersebut, 

otomatis kepuasan pelanggan akan terwujud. 

b. Tanggung Jawab Manajemen 

Tanggung jawab manajemen menunjukkan bahwa adanya komitmen 

manajemen terhadap mutu dari produk yang dihasilkan, sebelum 

melakukan aktivitas yang lainnya. Dalam hal ini mensyaratkan manajemen 

puncak menunjukkan kemampuannya untuk mencapai tujuan mutu yang 

telah ditetapkan. Mereka harus menunjukkan bukti dan cara untuk 

mencapai tujuan organisasi. Salah satu bukti yaitu adanya laporan tinjauan 

manajemen. Manajemen menjamin tidak mengirim produk yang tidak 

sesuai atau yang berkualitas rendah. 

c. Manajemen Sumber Daya 

Orgnisasi harus bisa memastikan untuk dapat mengidentifikasikan dan 

mempunyai sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan sistem 

manajemen mutu dan melakukan kerja yang diperlukan untuk memenuhi 

kepuasan pelanggan. Sumber daya yang mencakup personal, fasilitas, 

peralatan, sumber daya alam, dan keuangan. Dalam usaha mencapai tujuan 

perbaikan kinerjanya, organisasi sebaiknya melibatkan dan 
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mengembangkan karyawannya. Bagian penting dalam pelaksanaan adalah 

menentukan siapa yang akan mengerjakan apa. Orang yang diberi tugas 

untuk melakukan aktivitas yang berkaitan dengan mutu harus mempunyai 

kecakapan untuk melakukannya. Kecakapan didasarkan pada pendidikan 

dan pelatihan yang sesuai serta keterampilan dan pengalaman yang 

dimiliki.  

d. Realisasi Produk 

Realisasi produk meliputi pembuatan produk atau jasa. Produk adalah 

hasil suatu proses yang terdiri dari empat kategori, yaitu jasa, perangkat 

lunak, perangkat keras, dan bahan proses. Organisasi harus merencanakan 

proses yang diperlukan untuk merealisasikan produk yang sesuai dengan 

kebutuhan pelanggan. 

e. Pengukuran, Analisa, dan Perbaikan 

1. Pengukuran  

Data hasil pengukuran sangat penting untuk membuat keputusan 

berdasarkan kenyataan. Manajemen harus merencanakan aktivitas 

pengukuran dan pemantauan misalnya mengenai : 

a. Kepuasan pelanggan 

b. Kinerja sistem 

c. Kesesuaian proses 

d. Kesesuaian produk atau jasa 

e. Pencapaian tujuan proyek atau organisasi 

2. Analisa  

Keputusan sebaiknya didasarkan pada hasil pengukuran atau informasi 

yang dikumpulkan secara akurat. Demikian pula keputusan atau 

kesimpulan yang akan ditujukan untuk mengetahui kinerja perusahaan 

harus diperoleh dan dikumpulkan dari data informasi yang akurat. Data 

dan informasi diperoleh dari berbagai sumber, selanjutnya dianalisa 

untuk menilai kinerja, rencana dan tujuan organisasi serta identifikasi 

kemungkinan adanya perbaikan. 
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3. Perbaikan 

Kebutuhan tindakan perbaikan akan muncul apabila ada 

ketidaksesuaian yang dapat berasal dari dalam maupun luar. 

Ketidaksesuaian dari dalam misalnya ketidaksesuaian produk, proses, 

sistem mutu, sedangkan dari luar misalnya keluhan pelanggan, 

masalah garansi. 

 Dari skema diatas, pelanggan mempunyai peranan yang sangat nyata. 

Masukan proses organisasi terutama didasarkan kepada keinginan dan harapan 

pelanggan. Dari masukan inilah, proses realisasi produk atau jasa ditetapkan. 

Hasil dari realisasi tersebut kemudian dinilai berdasarkan umpan balik pelanggan. 

Data-data tersebut kemudian dikumpulkan dan dianalisa untuk memperbaiki 

proses sesuai dengan keinginan dan harapan pelanggan. 

 Model sistem manajemen mutu berdasarkan proses yang ditunjukkan pada 

skema gambar 2.1 diatas menggambarkan hubungan proses yang disajikan dalam 

Klausul 4 sampai 8 pada ISO 9001:2008. Gambaran ini 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. 

 

2.2.2 Tujuan ISO 9001:2008 

 Tujuan ISO 9001:2008 adalah mengembangkan dan mempromosikan 

standar-standar untuk umum yang berlaku secara international. Tujuan utama dari 

ISO 9001:2008 adalah sebagai berikut (Gaspersz, 2001) : 

1. Organisasi dapat mencapai dan mempertahankan mutu produk atau jasa 

yang dihasilkan, sehingga secara berkesinambungan dapat memenuhi 

kebutuhan para pembeli. 

2. Organisasi dapat memberikan keyakinan kepada pihak manajemennya 

sendiri bahwa mutu yang dimaksudkan itu telah dicapai dan dapat 

dipertahankan. 
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3. Organisasi dapat memberikan keyakinan kepada pihak pembeli bahwa 

mutu yang dimaksudkan itu telah atau akan dicapai dalam produk atau jasa 

yang dijual. 

 

2.2.3 Manfaat Penerapan ISO 9001:2008 

 Manfaat dari penerapan ISO 9001:2008 telah diperoleh banyak 

perusahaan.  Beberapa manfaatnya adalah sebagai berikut (Gaspersz, 2001) : 

1. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan melalui jaminan 

mutu yang terorganisasi dan sistematik. Proses dokumentasi dalam ISO 

9001:2008 menunjukan bahwa kebijakan, prosedur, dan instruksi yang 

berkaitan dengan mutu telah direncanakan dengan baik. 

2. Perusahaan yang telah bersetifikat ISO 9001:2008 diijinkan untuk 

mengiklankan pada media masa bahwa Sistem Manejemen Mutu dari 

perusahaan telah diakui secara internasional. Hal ini berarti meningkatkan 

citra perusahaan serta daya saing dalam memasuki pasar global. 

3. Audit Sistem Manajemen Mutu dari perusahaan telah memperoleh 

sertifikat ISO 9001:2008 dilakukan secara periodik oleh registar dari 

lembaga registrasi, sehingga pelanggan tidak perlu melakukan audit sistem 

manajmen mutu. Hal ini akan menghemat biaya dan mengurangi duplikasi 

audit sistem mutu oleh pelanggan. 

4. Perusahaan telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 secara otomatis 

terdaftar pada lembaga registrasi, sehingga apabila pelanggan potensial 

ingin mencari perusahaan bersertifikat ISO 9001:2008, akan menghubungi 

lembaga registrasi. Jika nama perusahaan telah terdaftar pada lembaga 

registrasi bertaraf internasional, maka hal itu berarti terbuka kesempatan 

pasar baru. 

5. Meningkatkan kualitas dan produktifitas dari manajemen melalui 

kerjasama dan komunikasi yang lebih baik, sistem penegndalian yang 

konsisten, serta pengurangan dan pencegahan pemborosan karena 

oprasional menjadi lebih baik. 

6. Meningkatkan kesadaran mutu dalam perusahaan. 
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7. Memberikan pelatihan secara sistematik kepada seluruh karyawan dan 

manajer organisasi melalui prosedur-prosedur dan instruksi-instruksi yang 

terdefenisi secara baik. 

8. Terjadi perubahan positif dalam hal kultur kualitas dari anggota organisasi, 

karena manajemen dan karyawan terdorong untuk mempertahankan 

sertifikat ISO 9001:2008 yang umumnya hanya berlaku 3 tahun. 

 

2.2.4 Proses untuk Mendapatkan ISO 9001:2008 Bagi Kontraktor 

 Kontraktor yang ingin mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008 dapat 

mengikuti langkah-langkah secara garis besar sebagai berikut (Gaspersz, 2001) : 

1. Adanya komitmen dari pimpinan puncak 

Tanpa komitmen dari pimpinan puncak, implementasi sistem manajemen 

mutu ISO 9001:2008 tidak mungkin serta sangat sulit dilakukan. 

2. Membentuk komite pengarah atau coordinator ISO 

Komite berfungsi mengangkat atau menunjuk salah satu atau lebih auditor 

internal untuk ISO 9001:2008. Auditor internal merupakan orang yang 

dilatih terlebih dahulu sebagai penilai. Komite pengarah juga berfungsi 

sebagai sumber informasi dan penasehat yang berkaitan dengan sistem 

manajemen mutu ISO 9001:2008. Komite ini juga akan memantau proses 

agar sesuai dengan persyaratan standar dalam sistem manajemen mutu 

ISO 9001:2008. 

3. Mempelajari persyaratan-persyaratan standar dari sistem manajemen mutu 

ISO 9001:2008 

Memahami persyaratan-persyaratan standar dari sistem manajemen mutu 

ISO 9001:2008 adalah merupakan kunci sukses menuju keberhasilan 

dalam hidupnya. 

4. Mengimplementasikan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008. 

Pengimplementasian sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 berpedoman 

pada persyaratan standar dari klausul 1 sampai dengan klausul 8. 
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5. Audit sistem manajemen mutu perusahaan secara internal 

Manajemen dalam hal ini auditor internal melakukan audit terhadap sistem 

manajemen mutu perusahaan, sehingga telah terbukti persyaratan standar 

dari sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 telah terpenuhi. 

6. Memilih registar 

Setelah manajemen yakin dan percaya bahwa sistem manajemen mutu 

organisasi telah memenuhi persyaratan standar sistem manajemen mutu 

ISO 9001:2008 maka manajemen perlu memilih registar untuk memulai 

melakukan penilaian. Biasanya registar akan meninjau ulang dan 

memberitahukan tentang kelengkapan dokumen perusahaan. Pada tahap 

ini apabila masih ada kekurangan, dokumen itu harus diperbaiki dan 

dilengkapi. 

7. Registrasi  

Jika sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 yang diimplementasikan 

dalam organisasi telah sesuai dengan persyaratan, dan oleh karena itu 

dinyatakan lulus dalam penilaian, kepada organisasi itu akan diberikan 

sertifikat ISO 9001:2008. 

 

2.3       Kendala Dalam Penerapan ISO 9001:2008 

Inti dari penerapan ISO 9001 adalah perbaikan yang berkesinambungan 

(continous improvement) sehingga dalam penerapannya setiap organisasi dituntut 

untuk melakukan perbaikan-perbaikan di semua lini secara bertahap sesuai 

dengan konsep PDCA (Plan – Do – Check – Action). Terkadang, perencanaan 

matang yang sudah disusun sedari awal malah hancur di tengah jalan karena 

ternyata pelaksanaannya tidak semudah yang direncanakan. Ada banyak faktor 

yang dapat menyebabkan penerapan ISO 9001 tidak berjalan mulus. Diantara 

faktor yang paling dominan adalah (Gaspersz, 2012): 

1. Tenaga Kerja (Sumber Daya Manusia) 

Faktor tenaga kerja berperan besar dalam penerapan Sistem 

Manajemen Mutu. Apabila dalam suatu perusahaan sumber daya 

manusianya tidak dapat bekerja efektif, maka dalam penilaian Sistem 

Manajemen Mutu akan sangat berpengaruh besar. 



16 
 

2. Mesin/alat 

Mesin/alat merupakan sarana pendukung tenaga kerja dalam 

melaksanakan sebuah sistem. Dalam hal ini ketersediaan mesin/alat 

dapat mendukung tenaga kerja dalam melaksanakan sebuah pekerjaan. 

3. Metode/prosdur 

Metode atau prosedur yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan 

dalam melaksanakan suatu pekerjaan, merupakan hal yang mendukung 

tercapainya standar mutu untuk kepuasan pelanggan. 

4. Form 

Form berguna untuk mencatat semua aktifitas perusahaan dalam 

melakukan suatu pekerjaan. Form ini merupakan standar dari suatu 

perusahaan yang menerapkan standar manajemen mutu dalam 

organisasinya. 

5. Uang/modal  

Uang/modal sangat berperan penting dalam mlaksanakan suatu 

pekerjaan. Apabila suatu perusahaan tidak mempunyai uang/modal 

yang cukup, maka aktifitas pekerjaan yang dilakukan tidak akan 

berlangsung dengan lancar. 

 

2.4      Klausul - klausul ISO 9001 : 2008 

ISO 9001 : 2008 terdiri dan 8 Klausul sebagai berikut : 

2.4.1 Klausul 1. Ruang Lingkup 

Dalam klausul ini secara persyaratan-persyaratan standar telah 

menekankan untuk memenuhi kepuasan pelanggan melalui efektivitas dan 

aplikasi sistem mutu, termasuk proses-proses untuk peningkatan terus-menerus 

dan jaminan kesesuaian. 

Semua persyaratan standar ini generik dan dimaksudkan agar dapat 

diterapkan pada semua organisasi, apapun jenis, ukuran dan produk yang 

disediakan. Apabila ada persyaratan-persyaratan dan standar internasional ISO 

9001 : 2008 yang tidak dapat diterapkan karena keadaan organisasi dan 

poduknya, maka persyaratan itu dapat dipertimbangkan untuk dikeluarkan. 

Bagaimanapun juga, persyaratan-persyaratan yang tidak dapat diterapkan itu 
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hanya dibatasi pada persyaratan-persyaratan dalam Klausul 7 (realisasi 

produk) dan harus dibuktikan bahwa persyaratan yang tidak dapat diterapkan 

itu tidak akan mempengaruhi kemampuan organisasi dan tanggung jawabnya 

untuk memberikan produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan 

peraturan-peraturan yang dapat diterapkan. 

 

2.4.2 Klausul 2. Referensi Normatif 

Klausul-Klausul ini hanya memuat referensi-referensi yang harus 

dipersiapkan oleh kontraktor untuk menerapkan sistem manajemen mutu ISO 

9001: 2008 yaitu : 

a. Peraturan Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. 

b. Buku-buku panduan tentang mutu. 

Landasan atau dasar-dasar dan sistem manajemen mutu ISO 9001 dan 

kosakata dapat dirujuk ke dokumen : ISO 9000:2008, Sistem manajemen mutu 

dasar-dasar dan kosakata. (Syukur, 2010) 

 

2.4.3 Klansul 3. Istilah dan Definisi 

Klausul ini menyatakan bahwa istilah dan definisi-definisi yang 

diberikan dalam ISO 9001 : 2008 (Quality management sistem-fundamentals 

and vocabulary), diterapkan pada ISO 9001: 2008. Demikian pula istilah 

“produk” dapat berarti barang dan atau jasa. ISO 9001 : 2008 menganggap 

bahwa produk juga termasuk perangkat keras, perangkat lunak, jasa dan 

material yang digunakan dalam proses. (Syukur, 2010). 

 

2.4.4 Klausul 4. Sistem Manajemen Mutu 

Persyaratan umum dalam memimpin dan mengoperasikan organisasi 

perlu dilakukan pengelolaan yang sistematis dan dengan cara yang dapat 

dibuktikan. Manajemen organisasi harus menetapkan, mendokumentasikan, 

melaksanakan, memelihara langkah-langkah untuk implementasi sistem 

manajemen mutu ISO 9001 : 2008 dan kebutuhan peningkatan terus menerus. 

Oleh karena itu perusahaan harus menentukan proses, menetapkan 

urutan dan interaksi dari proses, menetapkan kriteria dan metode sehingga 
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proses bisa berjalan efektif, memantau, mengukur bila memungkinkan dan 

menganalisa proses-proses tersebut, dan melaksanakan tindakan untuk 

mencapai hasil yang telah direncanakan dan terus menerus meningkatkan 

efektivitas proses. Perusahaan harus mengontrol proses yang disubkan. Harus 

ada kriteria subcont, seleksi dan evaluasi subcont. (Syukur, 2010). 

Persyaratan dokumentasi merupakan proses untuk menghasilkan 

dokumen-dokumen, dimana dokumen dalam ISO 9001 : 2008 didefinisikan 

sebagai informasi dan medium pendukungnya. Dokumentasi sistem 

manajemen mutu harus mencakup : 

1. Kebijakan mutu 

2. Manual mutu 

3. Prosedur terdokumentasi seperti pengendalian dokumen, pengendalian 

rekaman, audit internal, pengendalian produk yang tidak sesuai, 

tindakan perbaikan, tindakan pencegahan. 

4. Dokumen, termasuk records lain yang dibutuhkan oleh perusahaan 

5. Prosedur produksi, prosedur rekruitmen, prosedur training, standar 

setting, daftar harga, dll. (tergantung dari kebutuhan perusahaan). 

6. Sistem dokumentasi ditentukan berdasarkan ukuran dan tipe organisasi, 

kerumitan dan interaksi dan rangkaian proses, kompetensi personil. 

Satu dokumen dapat mewakili persyaratan dalam satu atau lebih 

prosedur. Satu persyaratan dapat dipenuhi oleh lebih dari satu dokumen. 

Dokumen dan record bisa dalam bentuk apapun, misalnya kertas, data software 

computer, foto, tape, dll. (Syukur, 2010). 

Dalam hal pedoman mutu, harus merupakan suatu deskripsi dari 

sekuen/urutan dan interaksi proses/proses yang tercakup dalam sistem 

manajemen mutu. Manual mutu harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Ruang lingkup dan sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2008. 

b. Hal-hal yang berkaitan dengan Klausul 7 (realisasi produk) yang 

dikeluarkan berdasarkan pertimbangan karena tidak dapat diterapkan 

dalam organisasi. 

c. Prosedur-prosedur tertulis atau referensi-referensi yang terkait dengan 

prosedur itu. 
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d. Deskripsi dari sekuens dan interaksi dari proses yang tercakup dalam 

sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2008. 

Pengendalian dokumen organisasi harus menetapkan dan memelihara 

prosedur tertulis untuk pengendalian semua dokumen yang dibutuhkan untuk 

manajemen dari proses-proses. Dokumentasi harus dapat dibaca, revisi harus 

dikendalikan dan dapat diidentifikasi dengan segera, dipelihara dalam susunan 

yang teratur dan dipertahankan untuk suatu periode waktu yang ditentukan. 

Dokumen eksternal yang ditentukan teridentifikasi. Dokumen eksternal 

adalah dokumen yang diterima dari pihak luar yang diperlukan untuk 

perencanaan dan operasional sistem manajemen mutu. (Syukur, 2010). 

Prosedur tertulis untuk pengendalian dokumen harus memperhatikan 

hal- hal sebagai berikut (Gaspersz, 2012): 

a. Persetujuan kesesuaian dokumen sebelum diterbitkan. 

b. Peminjauan ulang, pembaharuan apabila diperlukan dan persetujuan 

ulang dokumen-dokumen. 

c. Identifikasi status revisi dan dokumen-dokumen. 

d. Menjamin bahwa revisi yang relevan dan dokumen yang diterapkan 

tersedia pada tempat-tempat yang diperlukan. 

e. Menjamin bahwa dokumen-dokumen dapat dibaca, teridentifikasi dan  

f. mudah untuk ditemukan kembali. 

g. Menjamin bahwa dokumen-dokumen yang berasal dari eksternal adalah 

teridentifikasi dan pendistribusiannya terkendali. 

h. Mencegah dokumen-dokumen yang tidak berlaku lagi dan menetapkan 

cara identifikasi yang tepat untuk dokumen-dokumen apabila masih 

dipertahankan untuk suatu maksud tertentu. 

Prosedur tertulis harus menetapkan untuk keperluan identifikasi, 

penyimpanan, pengambilan kembali dan pemeliharaan. Beberapa catatan mutu 

yang dibutuhkan oleh standar ISO 9001 yang merupakan bagian dari 

pengendalian catatan mutu adalah (Gaspersz, 2012): 

a. Hasil-hasil peninjauan ulang manajemen. 

b. Hasil-hasil dari pendidikan dan pelatihan, ketrampilan dan pengalaman, 

kompetensi personil. 
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c. Hasil-hasil dari peninjauan ulang persyaratan-persyaratan yang terkait 

dengan produk dan tindak lanjut tindakan-tindakan dan hasil peninjauan 

ulang tersebut. 

d. Hasil-hasil audit internal beserta tindak lanjut yang dilakukan 

berdasarkan hasil audit internal tersebut. 

e. Hasil-hasil tindakan korelatif. 

f. Hasil-hasil dari tindakan pencegahan. 

 

2.4.5 Klausul 5. Tanggung Jawab Manajemen 

Klausul ini menekankan pada komitmen manajemen puncak (top 

management commitment). Manajemen organisasi harus memberikan 

komitmen menuju pengembangan dan peningkatan sistem manajemen mutu 

ISO 9001 : 2008. Komitmen manajemen harus mengkomunikasikan 

pentingnya memenuhi permintaan customer dan peraturan terkait, menetapkan 

kebijakan dan sasaran mutu, mengadakan tinjauan manajemen, menyediakan 

sumber daya yang diperlukan seperti manusia, infrastruktur dan alat bantu 

kerja. 

Dalam hal fokus pelanggan manajemen puncak harus menjamin bahwa 

persyaratan pelanggan telah ditetapkan dan dipenuhi dengan tujuan 

peningkatan kepuasan pelanggan. Manajemen organisasi harus memiliki 

metodologi yang menjamin bahwa kebutuhan-kebutuhan dan ekspektasi 

pelanggan telah ditetapkan melalui sistem manajemen mutu ISO 9001: 2008 

dan dikonversikan ke dalam persyaratan-persyaratan serta sesuai dengan tujuan 

untuk mencapai kepuasan pelanggan. 

Kebijakan mutu yang dirumuskan harus sejalan dengan tujuan 

perusahaan, dengan misi menjadikan perusahaan klien untuk lebih kompetitif 

dan memiliki sistem yang efektif dalam menghadapi persaingan global. 

Kebijakan mutu juga harus mengandung komitmen untuk memenuhi 

persyaratan dan secara terus menerus meningkatkan keefektifan dari sistem 

manajemen mutu. Hal tersebut juga harus dikomunikasikan dan dimengerti 

oleh seluruh organisasi dan kemudian dilakukan review untuk melihat 
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kesesuaiannya sebagai suatu kerangka kerja untuk menetapkan dan mereview 

sasaran mutu (Syukur, 2010). 

Perencanaan sistem manajemen mutu harus konsisten dengan semua 

persyaratan lain dari sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2008 dan 

didokumentasikan dalam suatu format yang sesuai dengan praktek 

pengoperasian organisasi. 

Manajemen harus mampu memenuhi persyaratan-persyaratan mutu 

yang dispesifikasikan sebagai berikut (Gaspersz, 2012): 

a. Tujuan - tujuan mutu dan rencana-rencana mutu. 

b. Alokasi sumber daya spesifik, tanggung jawab dan wewenang yang 

dibutuhkan. 

c. Peningkatan terus menerus sitem manajemen mutu. 

Dalam Klausul tentang hal tanggungjawab dan wewenang ini 

menyatakan bahwa manajemen organisasi harus memperhatikan hal-hal 

sebagal berikut (Gaspersz, 2012) : 

a. Mengidentifikasikan fungsi-fungsi dan hubungan keterkaitannya guna 

memudahkan pencapaian efektifitas sistem manajemen mutu. 

b. Membuat struktur organisasi yang secara tegas dan jelas 

mengidentifikasi berbagai hubungan keterkaitan fungsional. 

c. Mendefenisikan tanggung jawab dan wewenang serta 

mengkomunikasikan kepada mereka yang terlibat dalam operasional 

dan sistem manajemen mutu ISO 9001. 

Manajemen puncak harus mengangkat secara formal anggota 

manajemen, yang bebas dan tanggung jawab lain, serta memiliki wewenang 

yang didefinisikan secara tegas dan jelas, untuk menjamin efektivitas dari 

sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2008 untuk menjadi wakil dari 

manajemen.  

Wakil manajemen harus memiliki tanggung jawab dan wewenang yang 

meliputi (Syukur, 2010): 

a. menjamin bahwa proses yang diperlukan untuk sistem manajemen 

umum telah ditetapkan, diimplementasikan, dan dipelihara. 
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b. melaporkan performa sistem manajemen mutu dan melaporkan 

kebutuhan akan peningkatan improvement 

c. menjamin promosi kepedulian terhadap persyaratan customer di seluruh 

organisasi 

d. berhubungan dengan pihak luar terkait dengan sistem manajemen mutu  

Pada komunikasi internal manajemen puncak harus menjamin bahwa 

proses komunikasi yang tepat ditetapkan dalam organisasi dan bahwa 

komunikasi berkaitan dengan upaya-upaya pencapaian efektivitas dan sistem 

manajemen mutu ISO 9001 2008. 

Dalam hal peninjauan ulang manajemen puncak harus meninjau ulang 

sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2008 serta menetapkan dan merencanakan 

periode waktu peninjauan ulang manajemen agar menjamin keberlangsungan 

kesesuaian, kelengkapan dan efektivitas dan sistem manajemen mutu. Input 

peninjauan ulang manajemen harus meliputi kinerja sekarang dan kesempatan 

untuk peningkatan terus menerus, yang berkaitan dengan (Syukur, 2010): 

a. Hasil-hasil audit 

b. Feedback dan customer 

c. Performa proses 

d. Kesesuaian produk 

e. Status tindakan perbaikan dan pencegahan 

f. Follow up hasil keputusan tinjauan manajemen sebelumnya 

g. Perubahan yang berpengaruh terhadap sumber manajemen mutu, 

termasuk kebijakan mutu dan sasaran mutu 

h. Peluang dan rekomendasi perbaikan atau improvement 

Output peninjauan ulang manajemen harus mencakup tindakan-

tindakan yang berkaitan dengan (Syukur, 2010): 

a. Peningkatan sistem manajemen kualiats ISO 9001 : 2008 beserta 

proses-prosesnya 

b. Peningkatan produk yang berkaitan dengan kebutuhan pelanggan 

c. Sumber-sumber daya yang diperlukan 
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2.4.6 Klausul 6. Manajemen Sumber Daya 

Penyediaan sumber daya suatu organisasi harus menetapkan dan 

memberikan sumber-sumber daya yang diperlukan secara tepat untuk 

menerapkan dan mempertahankan sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2008 

serta meningkatkan efektivitasnya terus menerus dan meningkatkan kepuasan 

pelanggan. 

Dalam Klausul sumber daya manusia, karyawan yang pekerjaannya 

mempengaruhi kesesuaian pada persyaratan produk harus kompeten. 

Kompetensi meliputi pendidikan, pelatihan, kemampuan, pengalaman. ukuran 

kompetensi ditentukan oleh masing-masing perusahaan, tergantung jenis 

usahanya. 

Untuk meningkatkan kompetensi, kesadaran dan pelatihan manajemen 

organisasi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut (Gaspersz, 2012): 

a. Mengidentifikasi dan menetapkan kebutuhan kompetensi untuk personil 

yang melaksanakan pekerjaan yang mempengaruhi mutu produk. 

b. Memberikan pelatihan atau tindakan lain yang diambil untuk memenuhi 

kebutuhan kompetensi serta melakukan evaluasi efektivitas dan 

tindakan yang dilakukan. 

c. Menjamin bahwa karyawan sadar akan relevansi serta pentingnya 

aktivitas mereka dan bagaimana mereka berkontribusi pada pencapaian 

tujuan-tujuan mutu. 

d. Memelihara catatan-catatan pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan 

pengalaman kerja dan personil. 

Untuk meningkatkan infrastruktur, manajemen organisasi harus 

menetapkan, menyediakan dan memelihara infrastruktur yang diperlukan 

untuk mencapai kesesuaian terhadap persyaratan produk infrastruktur yang 

mencakup (Suardi, 2004) : 

a. Bangunan, ruang kerja dan fasilitas yang sesuai. 

b. Peralatan yang dipakai dalam proses (perangkat keras dan perangkat 

lunak) 

c. Pelayanan pendukung (seperti transportasi dan komunikasi) 
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Dalam hal lingkungan kerja yang menjadi Klausul dari sumber daya, 

organisasi harus mendefinisikan lingkungan kerja yang sesuai serta 

menetapkan dan mengelola lingkungan kerja untuk mencapai kesesuaian 

terhadap persyaratan produk. 

 

2.4.7 Klausul 7. Realisasi produk 

Dalam hal perencanaan realisasi produk organisasi harus menjamin 

bahwa proses realisasi produk berada di bawah pengendalian, agar memenuhi 

persyaratan produk. Manajemen organisasi harus memperhatikan beberapa 

aspek berikut : 

a. Konsisten dengan persyaratan dari proses lain di sumber manajemen 

mutu 

b. Menetapkan sasaran mutu dan persyaratan produk 

c. Menetapkan persyaratan produk 

d. Kebutuhan untuk menetapkan proses dan dokumen dan penyediaan 

sumber daya yang spesifik bagi produk itu. 

e. Menetapkan sistem verifikasi, validasi, pemantauan, pengukuran, 

inspeksi, dan uji yang spesifik bagi produk. 

f. Menetapkan kriteria produk yang OK dan tidak OK. 

g. Menetapkan record yang dibutuhkan sebagai bukti produk telah sesuai 

dengan persyaratan. 

Pada proses yang terkait dengan pelanggan terdapat identifikasi 

persyaratan yang terkait dengan produk. Penetapan persyaratan produk adalah : 

a. Persyaratan pelanggan, termasuk persyaratan untuk delivery dan post 

delivery 

b. persyaratan yang tidak ditetapkan oleh customer tapi penting untuk 

kegunaan produk 

c. persyaratan perundangan dan peraturan yang sesuai dengan produk 

d. persyaratan tambahan apapun yang dipertimbangkan perlu oleh 

organisasi  
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Dalam hal peninjauan ulang persyaratan yang terkait dengan pelanggan, 

manajemen organisasi harus melakukan hal-hal berikut : 

a. Meninjau ulang persyaratan-persyaratan dari pelanggan dan persyaratan 

lain yang ditentukan oleh organisasi sebelum memberikan komitmen 

untuk menawarkan produk. 

b. Menetapkan tahap-tahap peninjauan ulang (seperti pengajuan tender, 

penerimaan kontrak) 

c. Menjamin bahwa proses peninjauan ulang terhadap perubahan 

persyaratan-persyaratan produk telah dilakukan dan disadari oleh 

personil yang relevan dalam organisasi. 

d. Mencatat dan medokumentasikan hasil-hasil peninjauan ulang dan 

tindak lanjut yang berkaitan. 

Untuk memudahkan dalam komunikasi pelanggan organisasi harus 

menetapkan dan menerapkan peraturan-peraturan yang efektif untuk 

mengkomunikasikan dengan pelanggan. Komunikasi dengan pelanggan harus 

berkaitan dengan (Suardi, 2004): 

a. Informasi produk 

b. Pencarian informasi, kontrak atau penanganan pesanan termasuk 

tambahan-tambahan persyaratan yang ada. 

c. Umpan balik dari pelanggan, termasuk keluhan-keluhan dari pelanggan  

Dalam hal perencanaan desain dan pengembangan manajemen 

organisasi harus menetapkan hal-hal sebagai berikut (Syukur, 2010): 

a. Merencanakan dan mengendalikan desain dan pengembangan produk 

b. Menetapkan perencanaan desain dan pengembangan 

c. Mengelola keterkaitan antara kelompok-kelompok yang berbeda yang 

terlibat dalam aktivitas desain dan pengembangan, agar menjamin 

efektivitas komunikasi dan kejelasan tanggungjawab. 

d. Memperbaharui output dan aktivitas perencanaan desain dan 

pengembangan. 
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Pada bagian input desain dan pengembangan mengharuskan manajemen 

organisasi untuk melakukan hal-hal sebagai berikut (Syukur, 2010): 

a. Mendefinisikan, mendokumentasikan dan meninjau ulang secara tepat 

input yang berkaitan dengan persyaratan produk. 

b. Mengidentifikasikan dan menyelesaikan kembali semua 

ketidaklengkapan, ketidakjelasan, atau persyaratan-persyaratan yang 

saling bertentangan selama peninjauan ulang. 

Output dari proses dan pengembangan harus didokumentasikan dan 

dinyatakan dalam suatu cara yang memungkinkan untuk verifikasi (pengujian) 

terhadap persyaratan input desain dan pengembangan yang relevan. Peninjauan 

ulang desain dan pengembangan harus sistematik dalam menjamin kesesuaian 

dengan persyaratan input desain dan pengembangan. Personil yang terlibat 

dalam proses peninjauan ulang desain dan pengembangan, harus merupakan 

wakil-wakil dari semua fungsi yang berkaitan dengan tahap-tahap desain dan 

pengembangan yang sedang ditinjau ulang. 

Pada tahap-tahap yang tepat dari desain dan pengembangan, verifikasi 

yang dilakukan harus menjamin bahwa output desain dan pengembangan 

memenuhi persyaratan input desain dan pengembangan. Hasil-hasil verifikasi 

desain dan pengembangan beserta tindak lanjut uang sesuai harus dicatat dan 

disimpan. 

Pada validasi desain dan pengembangan diperlukan untuk menegaskan 

bahwa produk akhir yang dihasilkan adalah mampu memenuhi kebutuhan 

pelanggan di bawah kondisi-kondisi yang diantisipasi. Hasil-hasil validasi 

desain dan pengembangan harus dicatat dan didokumentasikan. 

Pembahan-perubahan desain dan pengembangan harus ditinjau ulang, 

diverifikasi, divalidasi dan disetujuai sebelum implementasi. Hasil-hasil dan 

peninjauan ulang perubahan-perubahan desain dan pengembangan beserta 

tindak lanjut yang sesuai harus dicatat dan didokumentasikan. 

Pada proses pembelian manajemen organisasi harus melakukan hal-hal 

sebagai berikut (Syukur, 2010). 

a. Mengendalikan proses pembeliannya agar menjamin produk yang dibeli 

sesuai dengan persyaratan. 
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b. Mengevaluasi dan memilih pemasok berdasarkan kemampuan mereka 

menawarkan produk berkaitan dengan persyaratan-persyaratan 

organisasi. 

c. Mendefinisikan kriteria untuk pemilihan dan evaluasi periodik terhadap 

pemasok. 

d. Mencatat dan mendokumentasikan hasil-hasil dari evaluasi pemasok 

dan tindak lanjut yang sesuai. 

Dokumen pembelian harus berisi informasi yang secara jelas 

menjabarkan produk yang dibeli, persyaratan-persyaratan untuk persetujuan 

atau kualifikasi dan produk, prosedur, peralatan, personil dan proses, oleh 

karena itu organisasi harus meninjau ulang dan menyetujui dokumen-dokumen 

pembelian untuk kesesuaian terhadap persyaratan-persyaratan yang ditetapkan 

sebelum dikeluarkan atau diterbitkan untuk dipergunakan. 

Dalam Klausul hal verifikasi produk yang dibeli, organisasi harus 

mengidentifikasi dan menerapkan aktivitas-aktivitas yang diperlukan untuk 

verifikasi produk-produk yang dibeli, serta menspesifikasikan peraturan 

verifikasi yang diinginkan (melalui organisasi atau pelanggan) dan metode 

pengeluaran produk. 

Pada ketentuan pengendalian produksi dan pelayanan organisasi harus 

mengendalikan produksi dan pelayanan melalui : 

a. Menyediakan informasi yang menspesifikasikan karakteristik dan 

produk. 

b. Menggunakan dan memeliharan peralatan yang sesuai. dengan produksi 

dan pelayanan. 

c. Menyediakan dan menggunakan peralatan pengukuran dan pemantauan. 

Dalam hal validasi dan proses untuk pengoperasian produksi dan 

pelayanan organisasi harus menetapkan peraturan-peraturan untuk validasi 

proses yang meliputi hal-hal berikut apabila diterapkan : 

a. Kriteria yang didefinisikan untuk peninjauan ulang dan persetujuan dari 

proses-proses. 

b. Persetujuan peralatan dan kualifikasi personil. 

c. Penggunaan prosedur dan metode yang dispesifikasikan. 
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Identifikasi dan kemampuan telusur (traceability) merupakan bagian 

yang penting dalam Klausul realisasi produk sehingga organisasi harus 

melakukan hal-hal berikut : 

a. Mengidentifikasi produk, apabila diterapkan melalui cara-cara yang 

tepat sepanjang proses produksi dan pelayanan. 

b. Mengidentifikasikan status dan produk yang berhubungan dengan 

pengukuran dan pemantauan. 

c. Mengendalikan dan mencatat identifikasi yang unik dari produk, jika 

kemampuan telusur merupakan suatu persyaratan yang ditetapkan. 

Dalam menentukan hak milik pelanggan organisasi harus melakukan 

hal-hal berikut (Syukur, 2010): 

a. Menetapkan proses-proses untuk memelihara hak milik pelanggan 

apabila itu berada dibawah pengendalian organisasi atau sedang 

digunakan oleh organisasi. 

b. Memperhatikan proses-proses yang ditetapkan berkaitan dengan hak 

milik pelanggan, untuk keperluan verifikasi, proteksi dan pemeliharaan. 

c. Menjamin bahwa kejadian yang terkait dengan hak milik pelanggan 

seperti kehilangan, kerusakan, atau hal lain yang ditemukan tidak sesuai 

dengan penggunaan, itu dicatat dan dilaporkan kepada pelanggan.  

Dalam hal penjagaan/pemeliharaan produk ISO 9001 : 2008 organisasi 

harus melakukan hal-hal sebagai berikut (Gaspersz, 2012): 

a. Menetapkan metode dan pengendalian agar menjaga kesesuaian produk 

dengan persyaratan pelanggan selama pemrosesan internal dan 

penyerahan sampai tujuan yang diinginkan. 

b. Metode dan pengendalian ynag ditetapkan harus mencakup identifikasi, 

penyimpanan, penanganan, proteksi dan pengepakan. 

Untuk memudahkan organisasi dalam pengendalian peralatan 

pengukuran dan pemantauan, pada dasamya organisasi harus melakukan hal-

hal berikut (Syukur, 2010): 

a. Menggunakan dan mengendalikan peralatan pengukuran dan 

pemantauan, agar menjamin bahwa kapabilitas pengukuran konsistensi 

dengan persyaratan pengukuran. 
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b. Melakukan validasi terhadap perangkat lunak yang digunakan untuk 

pengukuran dan pemantauan terhadap persyaratan yang 

dispesifikasikan. 

c. Mengidentifikasi pengukuran-pengukuran yang dibuat beserta 

peralatan-peralatan pengukuran dan pemantauan yang diperlukan untuk 

menjamin kesesuaian produk terhadap persyaratan yang 

dispesifikasikan. 

 

2.4.8 Klausul 8. Pengukuran analisis dan peningkatan 

Persyaratan umum dalam Klausul 8 tentang pengukuran analisis dan 

peningkatan, dimana organisasi harus menetapkan rencana-reneana dan 

menerapkan proses-proses pengukuran, pemantauan, analisis dan peningkatan 

yang diperlukan agar menjamin kesesuaian dari produk, menjamin kesesuaian 

dan sistem manajemen mutu dan meningkatkan terus-menerus efektivitas dan 

sistem manajemen mutu. 

Dalam hal pengukuran dan pemantauan organisasi harus memantau 

informasi yang berkaitan daengan persepsi pelanggan agar mengetahui apakah 

organisasi telah memenuhi kebutuhan pelanggan, sehingga dapat diketahui 

tentang kepuasan pelanggan. 

Program audit internal organisasi termasuk setiap jadwal, harus 

berdasarkan pada status dan kepentingan dari aktivitas yang diaudit, hasil-hasil 

audit terdahulu dan ukuran-ukuran sistem yang lain. Program audit internal 

harus mencakup hal-hal berikut ini agar sesuai (Syukur, 2010): 

a. Penugasan ersonil, bebas dan tanggung jawab langsung terhadap 

aktivitas yang diaudit dengan kualifikasi yang tepat untuk melakukan 

audit. 

b. Suatu daftar periksa yang digunakan untuk memberikan landasan yang 

konsisten untuk proses audit. 

c. Menindaklanjuti hasil-hasil audit terdahulu. 

d. Laporan audit berisi hasil-hasil audit. 

Untuk memudahkan dalam hal pengukuran dan pemantauan proses 

organisasi harus menetapkan metode-metode yang sesuai untuk pengukuran 
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dan pemantauan dari proses-proses realisasi produk yang diperlukan untuk 

memenuhi kebutuhan pelanggan serta metode-metode ini harus menunjukkan 

kemampuan dari proses untuk mencapai hasil-hasil yang direncanakan. 

Organisasi harus memperhatikan hal-hal berikut dalam hal pengukuran 

dan pemantauan produk: 

a. Menetapkan tahap-tahap yang tepat untuk mengukur dan memantau 

karakteristik produk. 

b. Memiliki bukti-bukti kesesuaian dengan kriteria penerimaan yang 

didokumentasikan. 

c. Menjamin bahwa catatan-catatan pengukuran dan pemantauan 

menunjukkan kewenangan personil yang bertanggung jawab untuk 

mengeluarkan dan meloloskan produk. 

Pada pengendalian produk nonkonformans organisasi harus 

memperhatikan aspek-aspek berikut ini (Syukur, 2010) : 

a. Menetapkan prosedur tertulis yang mendefinisikan proses-proses yang 

dilibatkan dalam pengendalian nonkonformans (ketidaksesuaian). 

b. Menjamin bahwa produk yang tidak sesuai dengan persyaratan, 

diidentifikasi dan dikendalikan untuk mencegah dari penggunaan yang 

tidak diinginkan atau penyerahan. 

c. Produk nonkonformans yang diperbaiki ulang, maka hasil perbaikan 

ulang itu divenfikasi kembali agar menjamin kesesuaian. 

d. Apabila diperlukan, melaporkan untuk memperoleh konsesi 

(kelonggaran-kelonggaran) kepada pelanggan, pengguna akhir, lembaga 

hukum atau lembaga lainnya berkaitan dengan perbaikan yang diajukan 

dari produk yang tidak sesuai. 

Analisa data sangat penting dalam ISO 9001: 2008 sehingga organisasi 

harus menganalisa data untuk memberikan informasi tentang (Suardi, 2004): 

1. Kepuasan pelanggan. 

2. Kesesuaian terhadap persyaratan produk. 

3. Karakteristik dan kecenderungan dari proses-proses dan produk, 

termasuk kesempatan untuk tindakan preventif dari pemasok-pemasok 

(supplier). 
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Organisasi harus meningkatkan terus menerus efektivitas dan sistem 

manajemen mutu melalui kebijakan penggunaan kebijakan mutu, tujuan-tujuan 

mutu, hasil-hasil audit, analisis data, tindakan korektifdan preventif dan 

peninjauan ulang manajemen. Manajemen puncak harus menunjukkan bukti 

bahwa terlihat secara intensif dalam upaya peningkatan terus menerus. 

Tindakan korektif diperlukan pada organisasi dengan menetapkan 

prosedur tertulis untuk melakukan tindakan korektif dengan persyaratan-

persyaratan yang didefinisikan untuk (Syukur, 2010): 

a. Mengidentifikasi ketidaksesuaian, termasuk keluhan pelanggan. 

b. Menentukan penyebab-penyebab dan ketidaksesuaian itu. 

c. Menentukan dan menerapkan tindakan korektif yang diperlukan. 

d. Mencatat hasil-hasil dan tindakan korektif yang dilakukan. 

e. Meninjau ulang tindakan korektif yang dilakukan. 

Tindakan preventif juga diperlukan pada organisasi dalam menetapkan 

prosedur tertulis dengan persyaratan-persyaratan yang didefinisikan untuk 

(Syukur, 2010): 

a. Mengidentifikasi ketidaksesuaian potensial dan penyebab-

penyebabnya. 

b. Menentukan dan menjamin implementasi dari tindakan preventif 

yang diperlukan.  

c. Mencatat hasil-hasil dari tindakan preventif yang dilakukan. 

d. Meninjau ulang tindakan preventif yang dilakukan. 

 

2.5      Metode Analisis 

Analisis statistik deskriptif adalah metode yang berkaitan dengan 

pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi 

yang berguna. Analisis statistik deskriptif hanya memberikan informasi mengenai 

data yang dipunyai dan sama sekali tidak menarik inferensia atau kesimpulan 

apapaun tentang gugus induknya yang lebih besar (Walpole, 1993). Untuk 

mendapatkan data kuantitatif pada pengisian interpretasi dalam instrument 

penelitian, maka dibuatlah skala pengukuran variabel dengan memberikan skor 
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pada masing-masing jawaban. Skala yang dipakai adalah Skala Likert, yang 

dapat berupa kata-kata antara lain sebagai berikut : 

Sangat baik  :  (80% sampai dengan 100%) 

Baik  :  (60% sampai dengan kurang dari 80%) 

Sedang  :  (40% sampai dengan kurang dari 60%) 

Buruk  :  (20% sampai dengan kurang dari 40%) 

Buruk Sekali  :  (kurang dari 20%) 

Penilaian/sconing untuk mengetahui penerapan ISO 9001: 2008 dipakai 

metode skor audit sebagai berikut (Sugiyono, 2004): 

Skor 1  :  buruk sekali (sistem tidak ada, form tidak ada, 

dokumentasi tidak ada, tidak diterapkan) 

Skor 2  :  buruk (sistem ada tapi tidak diterapkan, form tidak ada) 

Skor 3 :  sedang (sistem ada dan diterapkan, form ada tapi tidak 

diterapkan dengan baik (<60%)) 

Skor 4  :  baik (sistem ada dan diterapkan, form ada dan diterapkan 

(60% - <80%)) 

Skor 5  : sangat baik (sistem ada dan diterapkan, form ada dan 

diterapkan, diterapkan lebih dari atau sama dengan  80% 

sesuai dengan persyaratan ISO 9001 : 2008) 

 

Sedangkan hasil penilaian audit dan semi structured Interview dari 

responden yang telah ditabulasikan, selanjutnya dihitung dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

 

ݎ݇ܵ =
 ݎ݇ܵ ݈ܽݐܶ
݈ܽݐܶ ݈݅ܽ݅ܰ × 100% … … … … . (Persamaan 2.1) 

 

Dimana :  

Total Skor  = Total Nilai Skor yang didapat dari audit atau semi 

structured interview masing-masing klausul. 

Nilai Total   = Total Nilai Skor Maksimum tiap Klausul 

 


