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Pengendalian Mutu 

 
 

 
Sesi 5 Pengendalian Mutu 
             
Tujuan   

 
Di akhir pelajaran, peserta harus mampu: 
1. Memahami pentingnya Pengendalian mutu dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi 

kehidupan serta usaha mereka; dan 
2. Menggunakan ketrampilan analitis dan pemecahan masalah di bidang kualitas dan 

permasalahannya. 
 
 
Alat dan Bahan yang Dibutuhkan 
Kertas sobek atau kertas Kraft 
Esel atau selotip penutup 
Pena Pentel  
 
Durasi: 1 jam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPPaaannnddduuuaaannn   SSSeeesssiii   

 203
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20 menit Topik:  Sekilas tentang Pengendalian mutu 
Panduan Instruksional: 
Biarkan peserta merefleksikan pemahaman mereka 
akan Pengendalian mutu dan bagaimana biasanya 
mereka melakukan Pengendalian mutu dalam 
operasi mereka.  

• Tanyakan apa yang mereka pikirkan dan apa 
yang ketahui tentang Pengendalian mutu. 

• Tanyakan praktek-praktek Pengendalian 
mutu yang lama dan saat ini di tempat 
mereka. 

• Buat daftar faktor-faktor tersebut di atas pada 
kertas lipat. 

• Tanyakan bagaimana praktek-praktek lokal 
ini telah berkembang dan mengapa hal 
tersebut penting bagi mereka. Selidiki: apa 
saja nilai dan keyakinan setempat tentang 
Pengendalian mutu? 

• Tanyakan apa mereka melihat kesempatan 
untuk berubah. 

• Tanyakan bagaimana mewujudkan 
perubahan tersebut. 

• Proses output dan buat ringkasan, termasuk 
Pengendalian mutu, implikasi Pengendalian 
mutu terhadap usaha perserta, misalnya, 
implikasi biaya untuk produk yang tidak 
memenuhi syarat, dll. 

Lihat bahan bacaan Anda untuk penjelasan teknis 
topik ini. 

• Diskusikan pemahaman 
mereka atas 
Pengendalian mutu.  

• Diskusikan praktek 
Pengendalian mutu 
lama dan sekarang 
mereka. 

• Bicarakan bagaimana 
kebiasaan-kebiasaan 
setempat ini telah 
berkembang dan 
mengapa hal tersebut 
penting bagi mereka. 

• Identifikasi kesempatan 
untuk berubah dan 
bagaimana mewujudkan 
perubahan tersebut. 

• Lontarkan pertanyaan 
yang relevan. 

40 menit Topik:  Pemecahan Masalah Perencanaan Kualitas 
dan Sistem Pengendalian 
 
Lokakarya - Diskusi:   

• Bagi kelas menjadi tiga kelompok, 
tergantung ukuran kelas. 

• Jelaskan tujuan dan prosedur sesi. 
• Minta peserta mengingat dan membahas 

pengapalan penting dimana mereka 
mengalami masalah kualitas, dan, 
akibatnya, penurunan pendapatan.  

• Minta peserta membuat daftar peristiwa di 
mana kinerja pengiriman mereka sangat 
buruk. Mereka harus menggambarkan pada 

• Ingat pengapalan penting 
dengan masalah kualitas. 

• Tandai wilayah yang 
bermasalah dan saran 
solusinya. 

• Sajikan analisis dan solusi 
mereka. 

• Pelajari dan tanggapi 
outputs dari kelompok 
lain. 

• Lontarkan pertanyaan 
yang relevan. 
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titik apa selama operasi hal tersebut terjadi. 
• Tanyakan mengapa masalah tersebut terjadi. 

Bahas faktor-faktor setempat yang turut 
menyebabkan tidak terpenuhinya standar 
MAC atau kinerja pengiriman yang buruk. 

• Tanyakan kepada peserta cara mereka 
menanggapi permasalahan ini saat itu, dan 
bagaimana mereka akan mengatasinya jika 
masalah tersebut muncul lagi.  

 
Akhiri latihan dengan mengingatkan kembali 
tanggungjawab dan hubungan antar pemain dalam 
Rantai Nilai Perdagangan, dan pengaruh masalah 
kualitas terhadap masing-masing pemain. 
 
Tekankan pentingnya pengepakan yang baik dan 
peningkatan efektifitas sesesorang, dan kaitkan 
kembali dengan sesi tentang apa yang akan 
diterima atau ditolak eksportir. Minta peserta 
mengingat kembali sesi Hubungan Eksportir dan 
masalah kualitas. 

 

MARINE AQUARIUM MARKET TRANSFORMATION INITIATIVE  

 205

BUSINESS TRAINING 
Training of Trainers (TOT) 


