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 Salah satu cara metode dalam rencana sampling adalah yang disebut dengan single 

sampling plan (SSP), yang dapat diterjemahkan menjadi rencana penarikan contoh tunggal 

(RPCT). RPCT adalah suatu prosedur pemberian keputusan mengenai diterima atau 

ditolaknya lot dengan cara mengambil secara acak n buah sampel dari dalam lot, dan 

disposisi lot tersebut ditentukan berdasarkan informasi yang terdapat dalam sampel tersebut. 

Dalam RPCT, sampling dilakukan hanya satu kali saja dan langkah setelah itu adalah 

memberikan keputusan terhadap lot yang diperiksa tersebut, apakah lot tersebut harus 

diterima atau ditolak (lot sentencing). RPCT ini hanya menggunakan dua parameter, yaitu 

ukuran sampel (biasa dilambangkan dengan n) dan cut-off point (biasa dilambangkan dengan 

c). RPCT ini dilakukan dengan cara sebagai berikut: Dari tiap lot barang/komponen yang 

tiba, diambil secara acak n buah sampel. Dari n buah sampel tersebut, misalkan kita dapatkan 

banyaknya barang/komponen sebanyak d. [Apabila tidak ada barang cacat, d = 0]. Kita 

bandingkan nilai d dengan cut-off point c. Apabila d > c keputusan yang diberikan adalah 

tolak lot. Apabila d ≤ c, terima lot. 

 

 

Risiko Kesalahan dalam Lot Sentencing 

Sebagaimana dalam metode sampling pada umumnya, selalu terdapat kemungkinan 

terjadinya penarikan kesimpulan yang salah. Kemungkinan kesalahan ini adalah karena 

dalam sampling selalu ada faktor untung-untungan. Dalam acceptance sampling terdapat dua 

kemungkinan kesalahan: a) salah menolak lot yang “seharusnya diterima”, dan b) salah 

menerima lot yang “seharusnya ditolak”. Lot “yang seharusnya diterima” berarti lot yang 

proporsi barang cacat di dalamnya tidak melebihi AQL (lihat uraian selanjutnya). Lot yang 

“seharusnya ditolak” berarti lot yang proporsi barang cacat di dalamnya sama dengan LTPD 

atau lebih. Peluang ditolaknya lot yang seharusnya diterima dilambangkan dengan α. α dapat 

ditafsirkan sebagai besarnya risiko produsen (producer’s risk). Peluang diterimanya lot yang 

seharusnya ditolak dilambangkan dengan β, dan dapat ditafsirkan sebagai besarnya risiko 

konsumen (consumer’s  risk). 

 



Penentuan n dan c dalam RPCT 

Salah satu masalah dalam acceptance sampling adalah bagaimana menentukan ukuran 

sampel n dan cut-off point c dalam metode penarikan contoh tunggal apabila diketahui AQL, 

LTPD, α, dan β tertentu. AQL (Acceptance Quality Level) adalah tingkat kualitas terburuk 

bagi proses yang terjadi di vendor yang menurut pelanggan dapat diterima (acceptable) 

sebagai rata-rata proses. AQL ini merupakan suatu standar yang digunakan konsumen untuk 

memberikan keputusan mengenai diterima atau ditolaknya lot. Yang diharapkan konsumen 

adalah bahwa proporsi barang cacat dalam lot-lot yang dikirim vendor lebih kecil dari AQL. 

LTPD (Lot Tolerance Percent Defective) adalah tingkat kualitas terburuk yang masih dapat 

diterima konsumen dalam suatu lot tertentu (walaupun peluang diterimanya kecil). 

 

Dengan n, c, AQL dan LTPD yang telah diketahui, risiko produsen dan risiko konsumen dapat dihitung 

dengan rumus sebagai berikut: 
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dengan p1 = AQL dan p2 = LTPD 

 

Binomial Nomograph 

Sebelumnya telah diuraikan bagaimana menentukan risiko produsen dan risiko konsumen 

apabila diketahui n, c, AQL, dan LTPD. Masalah lain adalah bagaimana kita menentukan n 

dan c apabila AQL, LTPD, α, dan β diketahui. Pada dasarnya pencarian n dan c yang 

memenuhi (1) dan (2) merupakan upaya penyelesaian sistem persamaan nonlinier (1) dan (2). 

Dengan kata lain, pertanyaan dalam masalah ini adalah: berapakah nilai n dan c yang secara 

simultan memenuhi (1) dan (2). Untuk mencari solusi sistem persamaan ini, dapat digunakan 

bantuan Binomial Nomograph. Cara menggunakan Binomial Nomograph dapat diuraikan 

sebagai berikut: Dua garis ditarik pada nomograph, yang satu menghubungkan AQL dengan 

1 - α dan yang lainnya menghubungkan LTPD dengan β. Cari titik potong kedua garis 

tersebut. Dari titik potong tersebut, ukuran sampel dan cut-off point dapat dibaca pada 

diagram tersebut. 



 

 


