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Pengendalian Mutu  

 

 
 
Keberhasilan pelaksanaan program jaminan kualitas yang kredibel dalam perdagangan 
ikan hias sangat ditentukan oleh kemampuan pihak berwenang untuk bekerja sama 
dengan kolektor, koordinator, eksportir, dan semua pemain lain dalam industri yang 
bersangkutan dalam menerapkan pendekatan yang seragam terhadap jaminan kualitas 
dan menjaga kondisi ikan sebelum dieskpor. 
 
Jaminan Kualitas: Sebuah rencana untuk menjamin kualitas. 

 
Pelaksanan metode dan standar MAC untuk mengurangi stres ikan selama pengumpulan, 
penyimpanan, pengepak, dan transportasi dapat menjamin kualitas. 
 
Pengendalian mutu: Alat dan ukuran-ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas; 
teknik observasi dan aktifitas yang dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan kualitas. 
 
Pengendalian mutu adalah pelaksanaan pemeriksaan atas tangkapan kolektor berdasarkan 
standar MAC. Ini adalah pengawasan terhadap operasi pengumpulan dan pengiriman, 
dan tindakan ini memastikan bahwa tangkapan sesuai dengan spesifikasi dalam lembar 
pemesanan. Pengendalian mutu mencakup dokumentasi semua hasil pemeriksaan dan 
pengawasan, termasuk produk yang tidak memenuhi syarat dan mati. 
 
Teknik-teknik pengendalian mutu dalam perdagangan ikan hias mencakup: 
• Pemeriksaan untuk menolak atau menyisihkan produk yang tidak diinginkan atau 

tidak memenuhi syarat. 
• Penggunaan dokumen MAC sebagai lembar periksa (misalnya, lembar pemesanan, 

buku harian, daftar pengepakan) 
 
Ukuran Pengendalian Mutu:   

 
Standar MAC untuk pengumpulan, penangkapan, dan penyimpanan
• Hanya memakai metode pengumpulan yang tidak merusak 
• Hanya memakai staf terlatih dan peralatan dalam kondisi baik 
• Kumpulkan hanya yang dipesan 
• Buat bukubesar 
• Gunakan cara terbaik dalam penanganan pasca-panen 
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Standar MAC untuk penanganan, perawatan, dan transportasi 
• Gunakan metode aklimatisasi, pemeriksaan, pengepakan dan pengiriman yang tepat 
• Monitor dan catat kematian dan kualitas air 
• Gunakan bahan kimia dengan bijak (misal, untuk mengendalikan penyakit) 
• Simpan dokumentasi (misal, order, invoice, tingkat kematian, catatan pengiriman)  
 
Pemecahan Masalah adalah Inti Proses dalam Pengelolaan Kualitas 
 
Ada banyak permasalahan operasional yang dapat mempengaruhi kualitas kiriman. 
Beberapa bersifat teknis, sedangkan yang lain karena faktor manusia. Masalah ini dapat 
dilacak dalam operasi di tempat, atau, lebih rumit lagi, diketahui oleh eksportir. Yang 
terakhir dapat menurunkan pendapatan kolektor dan koordinator secara signifikan. 

Pengelolaan kualitas sangat ditentukan oleh kemampuan seseorang dalam mengatasi 
permasalahan. Lewat proses identifikasi masalah yang terus menerus, dan solusi 
pemecahan serta pelaksanaannya, usaha dapat ditingkatkan. Pemecahan masalah terdiri 
dari mencari akar penyebab masalah dan melaksanakan tindakan untuk memperbaiki 
keadaan. 

Proses pemecahan masalah terdiri dari rangkaian langkah yang berbeda tergantung jenis 
permasalahannya. Langkah-langkah tersebut adalah:  

• Definisi permasalahan.  
• Analisis permasalahan.  
• Mencari solusi yang mungkin.  
• Menganalisa solusi.  
• Memilih solusi terbaik  
• Merencanakan tindakan selanjutnya (Langkah Selanjutnya)  

Langkah-langkah di atas hanya panduan pemecahan masalah; langkah-langkah tersebut 
dapa membantu meyakinkan Anda tidak melewatkan sesuatu.  

1. Definisi Permasalahan  

Biasanya, langkah awal dalam pemecahan masalah adalah mendefinisikan permasalahan 
secara jelas dan ringkas. Anda harus memutuskan apa yang ingin Anda raih. Juga, Anda 
harus memastikan Anda menangani masalah yang tepat; Anda tidak ingin terjebak dalam 
masalah yang tidak perlu.  
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Saatnya membuat konsensus. 
 
Konsensus artinya semua orang setuju, atau setidaknya dapat menerima keputusan yang 
diambil. Jika mereka tidak dapat menerima kesepakatan, kelompok atau tim tersebut tidak 
mencapai konsensus. Selanjutnya, diperlukan usaha untuk memahami pemikiran orang 
lain dan menjaga pikiran tetap terbuka. Proses ini memerlukan kerjasama, niat baik, dan 
kemauan untuk menjadi fleksibel terhadap perasaan dan masalah pribadi. 
 
Konsensus menjadi penting ketika sebuah kelompok bekerja untuk mendefinisikan sebuah 
persoalan. Melaksanakan proses tersebut sejak awal akan menyatukan kelompok dalam 
setiap langkah. 

2. Analisis Permasalahan  

Langkah selanjutnya adalah memahami dari mana asal masalah, bagaimana kaitannya 
dengan perkembangan terakhir, dan seperti apa lingkungan fisiknya saat ini. Ini penting 
untuk mencari solusi yang efektif. Juga, Anda perlu mengembangkan kriteria untuk 
menilai solusi potensial tersebut, kalau tidak Anda tidak akan tahu apakah sebuah gagasan 
berguna atau tidak. Bagian proses pemecahan masalah ini memastikan waktu 
dimanfaatkan untuk melihat kembali dan mengukur situasi sekarang dan mencari apa 
yang benar-benar perlu diubah.  

Setelah langkah ini, sering berguna untuk kembali ke langkah pertama guna memastikan 
definisi permasalahan Anda masih valid. Seringnya, setelah melakukan penelitian, orang 
menemukan bahwa masalah yang ingin mereka atasi sangat berbeda dengan penafsiran 
awal mereka.  

3. Mencari Solusi Permasalahan  

Setelah menemukan masalah yang sebenarnya ingin Anda pecahkan dan menyelidiki 
situasinya, langkah selanjutnya adalah mencari solusi yang mungkin. Pada tahap ini Anda 
harus berkonsentrasi untuk mencari sebanyak mungkin solusi (“brainstorming”) dan tidak 
mengevaluasi solusi-solusi tersebut secara tergesa-gesa. Sering ssekali ebuah gagasan yang 
sudah hendak ditinggalkan menjadi sebuah solusi hebat setelah dikaji dengan cermat. 
Pada tahap ini, jangan menghakimi potensi solusi, tetapi perlakukan setiap gagasan 
sebagai sesuatu yang bernilai untuk dipertimbangkan.  

4. Menganalisa Solusi  
Bagian dalam proses pemecahan masalah ini adalah bagian di mana Anda menyelidiki 
beragam faktor yang berhubungan dengan masing-masing potensi solusi. Anda mencatat 
poin yang baik dan buruk dan lain-lain yang relevan terhadap setiap solusi. Bahkan pada 
tahap ini, Anda tidak boleh membuat potensi solusi; pertimbangkan pro dan kontra solusi-
solusi tersebut.  
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Beberapa solusi yang nampaknya sangat tidak mungkin dapat berubah menjadi lebih 
menguntungkan dibanding yang lain.   

5. Memilih Solusi Terbaik  

Dalam langkah ini, evaluasi pro dan kontra yang terinditifikasi pada langkah sebelumnya. 
Putuskan potensi solusi mana yang akan dipertahankan dan mana yang tidak. Sering kali 
fakta dan angka mendikte gagasan mana yang akan bekerja dan mana yang tidak. Dalam 
situasi lain, perasaan dan intuisi andalah yang akan mempengaruhi keputusan Anda. 
Ingatlah bahwa intuisi adalah hasil pengalaman hidup dan penilaian yang disatukan 
menjadi sebuah keputusan tunggal.  

Pilih atas solusi tersebut untuk mendapat daftar calon yang memenuhi syarat. Anda 
mungkin ingin memperdalam analisis setiap gagasan dan memilih kembali atas calon-
calon tersebut agar lebih tajam, jika perlu.  

Anda akan mendapati satu, banyak, atau bahkan tidak satupun solusi yang layak. Jika 
Anda gagal mendapatkan solusi yang potensia, ulang langkah 3 untuk membuat daftar 
baru. Atau, Anda perlu memikirkan evaluasi ulang atas permasalahan tersebut; Anda 
mungkin masih belum menemukan solusi yang pas karena kekeliruan awal 
mendefinisikan permasalahan.  

6. Merencanakan Tindakan Selanjutnya (Langkah Selanjutnya)  

Dalam langkah ini, Anda harus mendiskusikan apa yang akan Anda lakukan selanjutnya. 
Sekarang setelah menemukan solusi potensial atau solusi yang tepat, Anda perlu 
memutuskan cara melaksanakannya. Anda harus membuat kerangka aktifitas yang akan 
dikerjakan oleh anggota kelompok. Anda juga harus membuat garis besar cara anggota 
kelompok memonitor aktifitas tersebut. Jika langkah ini diabaikan, semua pemikiran untuk 
mencari sebuah solusi akan sia-sia!   
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