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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat 

sekarang ini membuat banyak perubahan dalam kehidupan manusia. 

Perkembangan yang cepat juga terasa dalam sektor perekonomian. 

Digitalisasi diadopsi oleh berbagai perusahaan membuat peta persaingan 

menjadi lebih ramai dengan pemain – pemain baru dengan segala 

keunggulan kompetitif yang ada pada perusahaan baru tersebut. 

Lingkungan persaingan yang semakin kompetitif membuat pemain lama 

dan pemain baru dalam dunia usaha melakukan upaya – upaya dalam 

meningkatkan kualitas produk maupun jasanya. 

Perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur maupun jasa 

harus dapat survive karena persaingan semakin luas bukan hanya 

persaingan lokal namun sudah persaingan global. Untuk dapat bertahan 

dari situasi persaingan yang ketat ini, perusahaan harus dapat memberikan 

produk atau jasa yang berkualitas, dengan harga yang terjangkau, 

pelayanan lebih efisien dan lebih baik daripada pesaingnya. Salah satu hal 

yang dapat dilakukan yaitu dengan cara melakukan inovasi yang 

berkesinambungan terhadap kualitas produk atau jasa maupun kualitas 

manusianya. Sistem ini seiring berjalannya perusahaan harus selalu 

disempurnakan sebagai tolak ukur bagi perusahaan agar kualitas produk 

atau jasa yang diberikan kepada pelanggan semakin optimal. Hal inilah 
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yang mendasari pemikiran akan perlunya suatu sistem manajemen mutu 

terpadu seperti Total Quality Management (TQM). 

Total Quality Management disingkat TQM merupakan salah satu 

alat pengendalian kualitas yang dapat diterapkan pada perusahaan 

manufaktur atau jasa. Baraba (2016) menyatakan banyak perusahaan telah 

menerapkan TQM, tetapi tidak sedikit pula yang mengalami kegagalan. 

TQM dapat berhasil diterapkan apabila ada komitmen dan seluruh lapisan 

organisasi untuk bersama – sama mendukung pelaksanaannya.  

Malang sebagai kota yang reputasinya sudah terkenal dengan kota 

pendidikan, menarik banyak mahasiswa dari luar kota. Para perantau ini 

membawa uang atau dikirimi uang oleh orang tuanya untuk bekal hidup 

selama menempuh pendidikan di kota malang yang membuat perputaran 

uang di kota ini semakin tinggi dan roda perekonomian berputar dengan 

cepat, membuat pertumbuhan kota malang semakin baik. Dunia usaha 

tumbuh karena perputaran tersebut, salah satu usaha yang banyak berdiri 

di kota malang ini adalah usaha penginapan atau yang biasa disebut 

dengan Guest House.  

Guest House adalah usaha yang bergerak dalam bidang jasa. Usaha 

jasa perlu memberikan perhatian khusus pada kualitas jasanya karena 

langsung berhubungan dengan pelanggan. Guest House yang tidak 

memperhatikan kualitas jasanya, maka akan membuat konsumen tidak 

akan datang lagi dan bahkan tidak merekomendasikan Guest House 

tersebut yang berdampak pada penurunan pendapatan perusahan dan 
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mengancam keberlangsungan hidup perusahaan. Pelanggan yang tidak 

puas terhadap jasa perusahaan akan memberikan penilaian yang kurang 

ataupun komplain yang disampaikan melalui media sosial.  

Beberapa komplain dari pelanggan yang terlihat pada aplikasi review 

tempat yaitu TripAdvisor yang juga ditampilkan pada Traveloka. Menurut 

Soegiyono (2015) dalam suatu organisasi yang tadinya tidak ada masalah, 

ternyata setelah ada pihak tertentu yang mengadukan produk maupun 

pelayanan yang diberikan, maka timbul masalah dalam organisasi tersebut. 

Pikiran pembaca yang dimuat dalam koran, majalah, dan media sosial 

yang mengadukan kualitas produk atau pelayanan suatu lembaga, dapat 

dipandang sebagai masalah, karena diadukan lewat media sehingga 

banyak orang yang menjadi tahu akan kualitas produk dan kualitas 

pelayanan. Adapun beberapa komplain dari pelanggan yang dimuat dalam 

aplikasi TripAdvisor dapat dilihat pada tabel 1.1 dan lampiran 11. 

Tabel 1.1  

          Data Komplain Pelanggan Pada Guest House 

No. Nama Guest House Komplain  

1 Helena Guest House Kamar bau rokok dan staf tidak ramah.  

2 Kertanegara 

Premium Guest 

House 

Kamar bau, air panas lama menyala, kamar 

bising, dan tidak bisa upgrade kamar. 

 

3 Shinta Guest House Kamar pengap dan bau, wifi tidak lancar, 

dan kamar dipakai orang lain padahal sudah 

booking dan bayar lunas.  

4 Enny’s Guest House Kamar bising dan tidak ada tirai sehingga 

cahaya dari luar mengganggu. 

5 Srikandi Guest 

House 

Kamar perlu dibersihkan dan banyak 

nyamuk serta rambut.  
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No. Nama Guest House Komplain  

6 Lovender Guest 

House 

Kamar dan kamar mandi bau dan bising. 

  

 

Sumber : TripAdvisor (2018) 

Komplain yang disampaikan oleh konsumen dapat menjadi sebuah 

tolak ukur dari kualitas perusahaan terutama dalam usaha jasa. Oleh 

karena itu, penting untuk melakukan terobosan – terobosan yang terus 

menerus dalam peningkatan kualitas jasanya agar dapat memberikan yang 

terbaik bagi konsumen dan juga memenangkan persaingan dengan pesaing 

usaha sejenis. Salah satu metode pengendalian kualitas yang dapat 

diterapkan oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa adalah Total 

Quality Management (TQM). 

Berdasarkan penelitian awal yang telah dilakukan dengan 

mewawancarai 6 manajer guest house yang ada di kecamatan klojen 

terkait dengan kendala dalam pelaksanaan TQM, Hambatan – hambatan 

yang dihadapi oleh guest house  yang menerapkan TQM diantaranya yaitu 

belum pernah mengadakan pendidikan dan pelatihan, manajer puncak 

(owner) belum berpengalaman di bidang hospitality, masalah dengan 

pihak ke 3 yang telat melakukan pembayaran, kesalahpahaman antar 

anggota perusahaan dalam melaksanakan tugas, tidak ada jenjang karir, 

kurangnya fasilitas, dan permasalahan karyawan yang belum mengerti 

pentingnya kualitas. 

Penerapan TQM yang benar akan meningkatkan kinerja perusahaan, 

karena TQM berpengaruh terhadap kinerja perusahaan (Al-Faritsy & 
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Suseno, 2014). Agar penerapan TQM di Guest House dapat berhasil, maka 

diperlukan penelitian yang menggali sejauh mana penerapan TQM yang 

telah ada dan perlu ditingkatkan untuk mengatasi kesulitan yang terkait 

dengan penerapan TQM khususnya pada Guest House di Kecamatan 

Klojen Kota Malang yang berjumlah 18 Guest House. Atas hal tersebut 

maka penelitian ini akan mengambil judul “Klasifikasi Penerapan Total 

Quality Management Pada Guest House di Kecamatan Klojen Kota 

Malang.” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada dapat dirumuskan masalah 

yaitu : Bagaimana klasifikasi guest house berdasarkan penerapan TQM 

yang ada pada Guest House di Kecamatan Klojen Kota Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada dapat diketahui tujuan 

Penelitian ini yaitu : Mengetahui dan menganalisa klasifikasi Guest House 

berdasarkan penerapan TQM pada Guest House di Kecamatan Klojen 

Kota Malang.  

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi perusahaan  

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi 

kepada pengelola Guest House di Kecamatan Klojen Kota Malang 
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mengenai klasifikasi penerapan TQM pada Guest House, sehingga 

dapat diketahui penerapan TQM yang perlu dipertahankan ataupun 

ditingkatkan agar kualitas layanan Guest House semakin baik.  

2. Bagi pihak lain 

Sebagai bahan referensi yang nantinya dapat memberikan perbandingan 

dalam mengadakan penelitian. 


