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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Aspek paling fundamental dari manajemen ilmiah adalah adanya 

pemisahan antara perencanaan dan pelaksanaan. Meskipun pembagian tugas 

telah menimbulkan peningkatan besar dalam produktivitas, sebenarnya 

konsep pembagian tugas tersebut telah menyisihkan konsep lama mengenai 

keahlian/keterampilan, di mana individu yang sangat terampil melakukan 

semua pekerjaan yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk dan jasa yang 

berkualitas 

Dalam perdagangan bebas, setiap perusahaan harus menghadapi 

persaingan ketat dengan perusahaan-perusahaan dari seluruh dunia. Untuk 

dapat bertahan dan berhasil serta memperluas pangsa pasarnya dalam era 

perdagangan bebas, perusahaan harus menciptakan nilai bagi konsumen dan 

mempunyai kemampuan bersaing (competitive advantages). Strategi bisnis 

yang dapat dilakukan adalah dengan memberi perhatian pada kepuasan 

konsumen, yang berarti memenuhi tuntutan konsumen yang makin 

berkembang, yaitu produk dan jasa yang berkualitas tinggi (quality). Hanya 

perusahaan yang benar-benar berkualitas yang dapat bersaing dalam pasar 

global. 

Aspek manusia, proses, dan fasilitas merupakan aspek yang terpenting 

dalam meningkatkan hasil kualitas yang baik. Perusahaan harus mampu 
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menghasilkan barang ataupun jasa yang berkualitas internasional. Untuk bisa 

masuk ke dunia internasional, perusahaan-perusahaan kecil, perusahaan 

sedang ataupun perusahaan besar harus bisa menerapkan sistem yang dapat 

memberikan manfaat dan keuntungan yang besar pada perusahaan. Total 

Quality Management merupakan suatu penerapan yang memfokuskan pada 

kualitas secara keseluruhan sebagai suatu strategi usaha yang berorientasi 

pada kepuasan pelanggan dan melibatkan seluruh anggota organisasi yang 

ada. 

Menurut  Heizer dan Render (2009:301) Total Quality Management  

merupakan keseluruhan fitur dan karekteristik produk atau jasa yang mampu 

memuasakan kebutuhan yang tampak atau samar. Menurut Tjiptono 

(2001:10). Tujuan Total Quality Management adalah membentuk organisasi 

yang di dalamnya terdapat orang-orang terbaik di bidangnya. Untuk 

mewujudkan hal itu dibutuhkan pemberdayaan karyawan dan kebijakan yang 

memberikan mereka kesempatan untuk menyelesaikan masalah yang 

dihadapinya dan memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah tersebut. 

Kesalahan manusia, baik besar maupun kecil, adalah penyebab utama 

pelayanan bermutu rendah di satu sisi dan manajemen operasional pada sisi 

lain.. 

Pelaksanaan Total Quality Management pada suatu perusahaan sangat 

berperan dalam mendukung pencapaian standar mutu sehingga dengan 

diterapkannya Total Quality Management pada suatu perusahaan diharapkan 

dapat memperbaiki kualitas produk maupun jasa. 
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Total Quality Management memiliki 10 unsur pokok Fokus pada 

pelanggan, Perbaikan sistem berkesinambungan, Obesesi Terhadap Kualitas, 

Pendekatan Ilmiah, Pendidikan dan pelatihan, Keterlibatan dan 

Pemberdayaan karyawan, Kerjasama Tim, Jangka Panjang, Kebebasan Yang 

Terkendali, Kesatuan Tujuan. Unsur tersebut akan melibatkan seluruh 

aktivitas mutu secara fungsional di seluruh organisasi. Karenanya setiap 

departemen dalam suatu organisasi akan memilki kontribusi terhadap 

pencapaian standar mutu. 

Banyaknya perusahaan dealer mobil yang berada di kota Kediri 

seperti PT. Astra International Tbk-Toyota Auto 2000, PT. Honda Pacific 

Motor, PT. Umc Indomobil Suzuki yang menjual jenis-jenis mobil dan spare 

part  dengan berbagai keunggulan dan kelebihan membuat persaingan 

semakin ketat dalam bisnis penjualan mobil di Kota Kediri. Hal tersebut telah 

mendorong perusahaan untuk bergerak lebih aktif dalam meningkatkan 

kualitas yang baik dan kualitas yang baik sangat tergantung pada sumber daya 

yang ada pada perusahaan khususnya pada PT Astra International Daihatsu 

Kediri seperti kualitas pelayanan, staf,  karyawan serta fasilitas sarana dan 

prasarana yang tersedia. Untuk itu dibutuhkan pelaksanaan 10 unsur untuk 

menghadapi persaingan yang ketat dalam hal kualitas jasa otomotif. 
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Tabel 1.1  

Pertumbuhan penjualan resmi di Indonesia selama Maret tahun 2015 

 

No Merek Jumlah 

1 PT. Astra International Tbk Toyota  31.845 unit 

2 PT. Astra International Tbk Daihatsu  16.268 unit 

3 PT Astra International Tbk Honda  13.591 unit 

4 PT Indomobil International Suzuki  12.387 unit 

Sumber : News.Okezone.com 16 April 2015 

 

Dari tabel 1.1 menunjukkan beberapa perusahaan resmi otomotif di 

Indonesia, penjualan terbanyak di tempati oleh PT. Astra International 

Toyota, kedua ditempati oleh  PT Astra International Daihatsu, ketiga tempati 

oleh PT Astra International Tbk Honda dan yang terkahir ditempati oleh PT 

Indomobil International Suzuki. 

Dalam hal ini PT Astra International Daihatsu Kediri dituntut untuk 

mampu bersaing dengan pesaingnya terutama pada PT Astra International 

Toyota Auto2000. Untuk itu PT Astra International Daihatsu Kediri harus 

memiliki suatu strategi yang baik dan berorienasi pada 10 unsur TQM agar 

perusahaan dapat lebih memainkan perannya dalam persaingan. Peran yang 

demikian penting telah memaksa setiap perusahaan berupaya untuk 

menyusun setiap kiat atau strategi untuk menarik mereka. Untuk itu PT Astra 

International Daihatsu Kediri dituntut untuk meningkatkan kualitas diseluruh 

organisasi mulai dari Top Management hingga Low management. 

Untuk itu dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan Total Quality 

Management yang diterapkan perusahaan. Kondisi tersebut dikarenakan Total 

Quality Management memiliki unsur-unsur yang diterapkan pada perusahaan 

untuk meningkatkan daya saing dengan pesaingnya . Melalui Total Quality 
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Mangement tersebut dapat diketahui sejauh mana perusahaan sudah 

menerapkan konsep Total Quality Mangement secara maksimal. 

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini akan mengambil judul, 

“Analisis Total Quality Management pada PT Astra Daihatsu Kediri”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis membuat rumusan 

permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini  yaitu : 

“Bagaimana Pelaksanaan Total Quality Management pada PT. Astra 

International Daihatsu Kediri?” 

  

C. Batasan Masalah 

Agar pembahasan masalah dapat tercapai dengan baik, maka peneliti 

perlu membatasi permasalahan yang akan dibahas sehingga tidak  terlalu luas 

yaitu 10 unsur pelaksanaan Total Quality Management (TQM). Adapun 

batasan masalah penelitian ini terbatas pada konsep pelaksanaan Total 

Quality Management (TQM). Penetapan responden hanya terbatas pada 

karyawan pada saat penelitian sedang berlangsung. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti menetapkan 

tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pelaksanaan Total Quality 

Management pada PT. Astra International Daihatsu Kediri. 
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E. Kegunaan Penelitian 

Manfaat yang di dapat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Praktis 

Dapat Digunakan untuk tambahan referensi dan informasi bagi 

pengembangan pelaksanaan Total Quality Management pada PT. Astra 

International Daihatsu Kediri dalam mengambil kebijakan dalam 

pengembangan penerapan Total Quality Management. 

2. Manfaat Teoritis 

Sebagai landasan penelitian yang akan datang dan juga menambah 

pengetahuan dalam mengidentifikasi permasalahan serta dapat 

memberikan usulan mengenai pemecahan masalah yang sedang dihadapi 

sekaligus menambah wawasan tentang pelaksanaan Total Quality 

Management. 

 


