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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang  

Masalah Era globalisasi yang kini kita hadapi menimbulkan dampak 

tersendiri dalam tatanan perekonomian pada seluruh lapisan masyarakat. 

Sebagai konsekuensinya kita harus siap menghadapi perkembangan era 

global tersebut secara bijak. Untuk itu kita harus dapat memanfaatkan 

perkembangan tersebut menjadi sebuah keuntungan. Sebab jika tidak 

dampaknya akan lebih buruk yakni akan tergilas oleh kemajuan dan 

tuntutan global tersebut. 

Persaingan yang sangat ketat ini memaksa perusahaan untuk menjadi 

yang paling baik dari yang terbaik untuk dapat bertahan di era globalisasi 

ini. Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh perusahaan untuk dapat 

menjadi yang terbaik adalah dengan memiliki strategi yang baik. 

Perusahaan disarankan untuk membentuk sebuah sistem yang unik dan 

memiliki keunggulan dibandingkan dengan pesaing yang intinya adalah 

memberikan nilai yang baik bagi konsumen dengan efisien dan dapat 

dipertahankan. Nilai yang baik di mata konsumen adalah ketika 

perusahaan dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan baik 

Langkah yang harus diperhatikan adalah dengan meningkatkan 

kualitas, Sebab ciri utama yang dituntut oleh era global itu ialah adanya 

iklim kompetitif yang makin tajam dengan mengabaikan faktor-faktor 

proteksi. Dengan kondisi demikian kita tidak dapat berlindung dibalik 
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kebesaran nama, kedekatan informal dan mentalitas sejenisnya melainkan 

harus ikut menghadapi persaingan yang makin tajam tersebut. Upaya 

untuk menghadapi persaingan tersebut tidak lain adalah mengharuskan 

kita untuk meningkatkan kualitas kemampuan bersaing dengan pihak-

pihak lain secara subyektif. Dan solusi yang muncul adalah Total Quality 

Manajemen (TQM).  

Total Quality Manajemen (TQM) merupakan perpaduan semua fungsi 

dari perusahaan kedalam falsafah holistik yang dibangun berdasarkan 

konsep kualitas, teamwork, produktivitas, dan kepuasan pelanggan 

(Pawitra, 1993). Dasar pemikiran perlunya Total Quality Manajemen 

sangatlah sederhana, yakni cara terbaik agar dapat bersaing dan unggul 

dalam persaingan global adalah dengan menghasilkan kualitas terbaik. 

Untuk menghasilkan kualitas terbaik diperlukan upaya perbaikan 

berkesinambungan terhadap kemampuan manusia, proses dan 

lingkungannya. Cara terbaik agar dapat memperbaiki komponen-

komponen tersebut secara berkesinambungan adalah dengan menerapkan 

Total Quality Manajemen.  

Penerapan TQM membutuhkan komitmen yang kuat dalam melakukan 

perbaikan secara terus menerus atas produk atau jasa dalam upaya 

meningkatkan kinerja perusahaan. Didalam TQM terdapat beberapa 

elemen yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan, antara lain fokus 

terhadap pelanggan, obsesi terhadap kualitas, pendekatan ilmiah, 

komitmen jangka panjang, kerja sama tim, perbaikan sistem 
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berkesinambungan, pendidikan dan pelatihan, kebebesan yang terkendali, 

kesatuan tujuan, dan adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan.  

Kinerja perusahaan merupakan suatu hal yang harus diperhatikan oleh 

perusahaan itu sendiri. Menurut Cartoon (2004) secara umum, para 

peneliti mendefinisikan konsep dari kinerja perusahaan berdasarkan ide 

bahwa sebuah perusahaan adalah kumpulan dari aset-aset produktif yang 

dengan sengaja dibentuk, termasuk di dalamnya adalah sumber daya 

manusia, fisik, dan modal, yang ditujukan untuk bersama-sama mencapai 

suatu tujuan.  

Kualitas merupakan faktor fundamental yang harus dikelola dengan 

baik (Finansari:2006). Seberapa besar kepuasan yang diperoleh pelanggan 

tergantung dari tingkat kesesuaian masing-masing pelanggan terhadap 

produk yang dikonsumsi. Dari pengertian kualitas tersebut terdapat 

beberapa elemen kualitas yaitu: (1) Kualitas adalah usaha untuk memberi 

kepuasan bagi pelanggan. (2) Kualitas meliputi: produk, jasa, proses dan 

lingkungan. (3) Kualitas yang selalu berubah kondisinya, dimana 

kemungkinan kualitas saat ini dianggap tidak berkualitas lagi dimasa yang 

akan datang.   

Disamping itu kualitas produk juga merupakan hal yang sangat penting 

dalam menciptakan kepuasan pelanggan, karena inti produk yang 

dipasarkan adalah suatu kinerja (yang berkualitas) dan kinerjalah yang 

dibeli pelanggan, oleh karena itu kualitas kinerja pelayanan merupakan 

dasar bagi pemasaran jasa. Konsep pelayanan yang baik akan memberikan 

peluang bagi perusahaan untuk bersaing dalam merebut konsumen. 
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Sedangkan kinerja yang baik dari sebuah konsep pelayanan menimbulkan 

situasi yang kompetitif dimana hal tersebut dapat diimplementasikan 

melalui strategi untuk menyakinkan pelanggan memperkuat image tentang 

merek, iklan, penjualan, dan penentuan harga.  

Produk yang berkualitas mempunyai peranan penting untuk 

membentuk kepuasan pelanggan. Semakin kualitas jasa atau produk yang 

diberikan, maka kepuasan yang dirasakan pelanggan semakin tinggi. Bila 

kepuasan pelanggan semakin tinggi, maka dapat menimbulkan keuntungan 

bagi badan usaha tersebut. Pelanggan yang puas akan terus melakukan 

pembelian pada badan usaha tersebut. Demikian pula sebaliknya jika tanpa 

ada kepuasan, dapat mengakibatkan pelanggan pindah pada produk lain. 

Tingkat kepuasan adalah fungsi dari perbedaan antara kinerja yang 

dirasakan dengan harapan. Dengan demikian, harapan pelanggan melatar 

belakangi mengapa dua organisasi pada jenis bisnis yang sama dapat 

dinilai berbeda oleh pelanggannya.  

Dalam konteks daya saing ekonomi daerah dan pengembangan 

ekonomi lokal, kinerja nyata yang dihadapi oleh sebagian besar usaha 

terutama mikro, kecil, dan menengah di Indonesia yang paling menonjol 

adalah rendahnya tingkat produktivitas, rendahnya nilai tambah, dan 

rendahnya kualitas produk. Walau diakui pula bahwa UKM menjadi 

lapangan kerja bagi sebagian besar pekerja di Indonesia, tetapi kontribusi 

dalam output nasional di kategorikan rendah. Karena itu kebijakan bagi 

UKM bukan karena ukurannya yang kecil, tapi karena produktivitasnya 

yang rendah. Peningkatan produktivitas pada UKM, akan berdampak luas 
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pada perbaikan kesejahteraan rakyat karena UKM adalah tempat dimana 

banyak orang menggantungkan sumber kehidupannya.  

Industri tempe sanan merupakan salah satu industri kecil yang terdapat 

di kota malang. Usaha tersebut merupakan usaha turun-temurun. Hampir 

seluruh penduduk dikampung tersebut bekerja sebagai penghasil tempe. 

Tempe merupakan makanan tradisional yang telah dikenal di Indonesia, 

yang dibuat dengan cara fermentasi atau peragian. Pembuatannya 

merupakan hasil industri rakyat. Tempe diminati oleh masyarakat, selain 

harganya murah, juga memiliki kandungan protein nabati yang tinggi. Saat 

ini terdapat 45 perusahaan pada industri tempe sanan. Produksi tempe 

disanan dilakukan sesuai dengan kapasitas perhari bisa mencapai sekitar 

200 kg. Sebuah permasalahan yang sering terjadi disini adalah dari segi 

kualitas produk tempe yang tidak sempurna dikarenakan suhu di kota 

malang yang berubah-ubah sehingga tempe tersebut terasa pahit ketika 

dimakan Kemudian untuk sejauh ini kinerja di industri tempe sanan tiap 

karyawan yang telah diberikan tanggung jawab dalam keputusan yang 

diambil kurang terlibat dalam pengambilan keputusannya.  Berdasarkan 

fenomena yang disebutkan diatas maka dapat dilihat bahwa masalah yang 

dihadapi tersebut berkaitan dengan Total Quality Management yang belum 

terlaksana dengan baik yang terdiri dari Fokus pada pelanggan Obsesi 

terhadap kualitas, Pendekatan ilmiah, Komitmen jangka panjang, 

Kerjasama tim, Perbaikan sistem berkesinambungan, Pendidikan dan 

pelatihan, Kebebasan yang terkendali, Kesatuan tujuan dan Adanya 

keterlibatan karyawan.  
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Maka untuk mengarahkan tujuan yang ingin dicapai dalam 

meningkatkan kinerja perusahaan dengan kualitas yang baik serta 

memperhatikan nilai kebijakan kualitas produk yang harus dilakukan. 

Sehubungan dengan hal tesebut, maka judul dalam penelitian ini adalah 

“Pengaruh Total Quality Manajemen (TQM) terhadap Kinerja 

Perusahaan”  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah peneliti 

ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana deskripsi tentang Total Quality Management dan Kinerja 

Perusahaan ?  

2. Apakah Total Quality Management berpengaruh terhadap Kinerja 

Perusahaan ?  

C. Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

a. Mendeskripsikan tentang Total Quality Management dan Kinerja 

Perushaan  

b. Untuk mengetahui pengaruh Total Quality Managemnt terhadap 

Kinerja Perusahaan pada Industri Tempe Sanan Malang  

a. Kegunaan Penelitian  

a. Bagi perusahaan, sebagai acuan atau bahan pertimbangan untuk 

meningkatkan kualitas produk pada industri tempe sanan Malang.  

b. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai refernsi yang dapat memberikan 

perbandingan dalam melakukan penelitian dalam bidang yang sama. 


