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BAB II 

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

A. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Kualitas 

Dalam dunia usaha baik manufaktur ataupun jasa, kualitas selalu 

menjadi hal yang penting untuk diperhatikan karena konsumen akan 

melihat dari segi kualitas. Pengertian kualitas menurut Heizer dan 

Render (2015) kualitas adalah keseluruhan fitur dan karakteristik 

produk atau jasa yang mampu memuaskan kebutuhan yang terlihat atau 

samar. Pendapat lain menurut Goetsch dan Davis dalam Tjiptono dan 

Diana (2001) kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang 

berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan 

yang memenuhi atau melebihi harapan. Dari pengertian diatas, kualitas 

adalah keseluruhan fitur yang dimiliki produk atau jasa yang jika baik 

dapat memuaskan dan memenuhi harapan pelanggan sehingga penting 

bagi perusahaan untuk menjaga dan meningkatkan kualitasnya. 

2. Total Quality Management 

Pengendalian kualitas terdapat banyak metode didalamnya, salah 

satunya adalah Total Quality Management (TQM). TQM dapat 

digunakan untuk perusahaan manufaktur maupun jasa. Pengertian TQM 

harus dipahami dari 2 sudut pandang, yaitu apa TQM itu, dan 

bagaimana untuk bisa mencapainya. Total Quality Management 

merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba 
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untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus – 

menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya 

(Tjiptono & Diana, 2001). Adapun menurut Heizer dan Render (2013) 

TQM mengacu pada penekanan kualitas yang meliputi organisasi 

secara keseluruhan mulai dari pemasok sampai ke pelanggan. 

Singkatnya, TQM adalah suatu metode pengendalian kualitas yang 

mempertimbangkan dan meningkatkan semua aspek dalam perusahaan. 

Sudut pandang kedua selain apa itu TQM adalah bagaimana cara 

untuk mencapainya. Dengan kata lain faktor – faktor apa yang dapat 

membuat TQM berhasil. Ada beberapa faktor yang dapat membuat 

TQM berhasil. Menurut Goetsch dan Davis dalam Tjiptono dan Diana 

(2001) Total Quality Management hanya dapat dicapai dengan 

memperhatikan karakteristik TQM berikut ini : 

1. Fokus pada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal 

2. Memiliki obsesi yang tinggi terhadap kualitas 

3. Menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan 

dan pemecahan masalah 

4. Memiliki komitmen jangka panjang 

5. Membutuhkan kerja sama tim (teamwork) 

6. Memperbaiki proses secara berkesinambungan 

7. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan 

8. Memberikan kebebasan yang terkendali 

9. Memiliki kesatuan tujuan 
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10. Adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan 

3. Unsur Utama Total Quality Management 

Unsur utama TQM adalah faktor – faktor yang dapat membuat 

TQM itu berhasil. Ada banyak faktor yang dapat membuat TQM 

berhasil tergantung dari teori yang digunakan. Menurut Goetsch dan 

Davis dalam Tjiptono dan Diana (2001) TQM memiliki 10 unsur utama 

dalam bagaimana untuk mencapainya. Berikut ini adalah masing – 

masing penjelasannya : 

1. Fokus pada Pelanggan 

Penerapan TQM berfokus pada keinginan dan kebutuhan 

pelanggan. Keinginan dan kebutuhan pelanggan yang bermacam – 

macam sebisa mungkin menjadi masukan untuk membuat atau 

mengembangkan produk dan jasa yang dapat memuaskan 

pelanggan. Pelanggan yang puas cenderung setia kepada produk 

atau jasa yang bisa memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan. 

Maka fokuslah pada kebutuhan dan keinginan pelanggan maka 

tujuan perusahaan untuk mendapatkan pelanggan yang loyal dan 

laba meningkat akan tercapai bila diterapkan dengan benar. 

2. Obsesi tehadap Kualitas 

Kualitas dari produk atau jasa perusahaan, yang menilai 

adalah pelanggan. Pelanggan memiliki harapan, perusahaan harus 

memiliki obsesi untuk memenuhi harapan pelanggan tersebut atau 

bahkan melebihi harapan tersebut. Hal ini artinya semua karyawan 
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berusaha melaksanakan setiap tanggung jawabnya dan jika bisa, 

lebih dari yang diperlukan. Jika hal ini dilakukan, harapan yang 

dimiliki pelanggan akan kualitas dari produk atau jasa suatu 

perusahaan dapat dipenuhi. 

3. Pendekatan Ilmiah 

Pendekatan ilmiah diperlukan bagi perusahaan yang 

menerapkan TQM. Mulai dari mendesain pekerjaan sampai kepada 

pengambilan keputusan dan pelaksanaan semua terancang dengan 

baik. Sehingga dapat memudahkan perusahaan untuk memperbaiki 

jika ada kesalahan dengan berpatokan pada rencana yang sudah 

dibuat dan ditentukan di awal. Maka pendekatan ilmiah ini adalah 

berupa penyusunan data dan dipergunakan untuk menyusun 

benchmark (patokan), memantau prestasi, dan melaksanakan 

perbaikan. 

4. Komitmen Jangka Panjang 

TQM merupakan metode yang dalam pelaksanannya 

diperlukan perbaikan dan peningkatan secara terus menerus. Oleh 

karena itu, agar dapat menerapkan TQM dengan sukses diperlukan 

komitmen jangka panjang dari seluruh anggota organisasi yang 

terlibat. Komitmen jangka panjang dalam menerapkan TQM akan 

membentuk suatu budaya baru yang baik bagi perbaikan kualitas 

perusahaan secara terus menerus. 
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5. Kerja Sama Tim (Teamwork) 

Organisasi yang menerapkan TQM, diperlukan hubungan 

yang harmonis antar karyawan, pemasok, lembaga – lembaga 

pemerintah, maupun masyarakat di sekitarnya. Kerja sama tim 

sangat dibutuhkan agar penerapan TQM dapat berhasil. Dengan 

kerja sama tim dapat menurunkan tingkat konflik yang sia – sia 

yang bisa berimplikasi pada penurunan produktivitas antar anggota 

organisasi maupun elemen – elemen yang terlibat di dalamnya. 

6. Perbaikan Sistem Secara Berkesinambungan 

Setiap produk atau jasa yang baik dihasilkan dari sistem yang 

baik pula. Agar kualitas terjaga maka diperlukan penyesuaian – 

penyesuaian sistem terhadap lingkungan seperti menyesuaikan 

sistem dengan kemajuan teknologi sehingga sistem terbaru sudah 

mengadopsi teknologi dan digitalisasi.  

7. Pendidikan dan Pelatihan 

Dalam organisasi yang menerapkan TQM, pendidikan dan 

pelatihan merupakan hal yang mutlak diperlukan. TQM adalah 

metode yang berkelanjutan dengan perbaikan terus – menerus. 

Perbaikan maupun inovasi biasanya memerlukan pengetahuan baru 

maupun kemampuan baru agar pelaksanaannya semakin optimal. 

Maka SDM yang ada perlu diberikan pendidikan dan pelatihan agar 

pengetahuannya terus berkembang dan semakin memberikan 

kontribusi yang lebih bagi perusahaan. 
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8. Kebebasan yang Terkendali 

Kebebasan disini artinya perusahaan dalam menerapkan 

TQM memberikan kebebasan kepada karyawan agar dapat terlibat 

dalam pengambilan keputusan. Hal ini dapat meningkatkan rasa 

memiliki dan tanggung jawab karyawan terhadap perusahaan. 

Meskipun demikian, kebebasan yang timbul dari karena 

keterlibatan dan pemberdayaan karyawan tersebut merupakan hasil 

dari pengendalian yang terencana dan terlaksana dengan baik. 

9. Kesatuan Tujuan 

Penerapan TQM dapat berhasil apabila seluruh anggota 

organisasi memiliki satu tujuan dan visi yang sama. Dengan 

demikian setiap kebijakan dapat diarahkan pada tujuan yang sama. 

Namun kesatuan tujuan ini tidak berlaku dalam menentukan upah 

karyawan dan kondisi kerja, karena hal – hal yang mengenai 

kesanggupan perusahaan dalam memberikan sesuatu yang 

berbentuk uang perlu pertimbangan – pertimbangan agar 

perusahaan tidak berlebihan dalam pengeluaran. 

10. Adanya Keterlibatan dan Pemberdayaan Karyawan 

Penerapan TQM melibatkan dan memberdayakan karyawan 

dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Hal ini 

dikarenakan dapat menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung 

jawab karyawan terhadap keputusan dan dibuat, sehingga dalam 

melaksanakan keputusan tersebut akan dilakukan dengan sungguh 
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– sungguh. Selain itu dengan melibatkan karyawan dapat 

memperkaya wawasan dan pandangan terhadap suatu masalah dan 

keputusan yang diambil, karena lebih banyak pihak yang terlibat 

dalam proses tersebut. 

4. Manfaat Total Quality Management 

Penerapan TQM yang benar dapat memberikan banyak manfaat 

kepada perusahaan khususnya dalam perbaikan kualitas. Menurut 

Tjiptono & Diana (2001) penerapan TQM dalam suatu perusahan dapat 

memberikan manfaat diantaranya adalah : 

1. Memperbaiki posisi persaingan 

Perusahaan dapat memperbaiki posisi persaingannya jika 

menerapkan TQM dengan baik. Penerapan TQM yang baik dapat 

menambah jumlah pelanggan yang puas. Pelanggan yang puas 

tersebut biasanya akan menceritakan dan merekomendasikan produk 

atau jasa yang membuatnya puas kepada orang lain sehingga dapat 

menambah pangsa pasar dari produk atau jasa yang berkualitas 

tersebut. Jumlah pelanggan yang semakin besar akan membuat laba 

perusahaan meningkat dan memperbaiki posisi persaingan 

perusahaan. 

2. Meningkatkan output yang bebas dari kerusakan 

Perusahaan dapat meningkatkan output yang bebas dari 

kerusakan melalui upaya perbaikan kualitas. Upaya perbaikan 

kualitas internal dan eksternal dapat dilakukan dengan penerapan 
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TQM yang benar. Jika output perusahaan yang rusak berkurang, hal 

ini menyebabkan biaya operasi perusahaan berkurang, sehingga laba 

dapat meningkat.  

5. Faktor – Faktor yang Dapat Menyebabkan Kegagalan TQM 

Manajemen kualitas total adalah sebuah proses panjang yang 

berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam sebuah proses panjang tidak 

selalu lancar dan terkadang mengalami hambatan atau bahkan 

kegagalan. Dengan mengetahui faktor kegagalan TQM dapat 

mengantisipasi atau mengurangi tingkat kegagalan tersebut. Menurut 

Tjiptono & Diana (2001), beberapa kesalahan yang sering dilakukan 

dalam penerapan TQM antara lain : 

1. Delegasi dan kepemimpinan yang tidak baik dari manajemen senior 

Perbaikan kualitas dan penerapan TQM yang benar dimulai 

dari pihak manajemen dan mereka harus terlibat langsung di 

dalamnya. Apabila dalam pelaksanaan dan pengawasan 

didelegasikan kepada pihak lain misalnya pakar yang digaji, maka 

tingkat kegagalan TQM sangat besar. Sehingga tidak bisa dalam 

menerapkan TQM kemudian pihak manajemen lepas tangan tanpa 

terlibat langsung untuk mengawasinya. 

2. Team mania 

Organisasi harus membentuk tim yang dapat bekerja sama dan 

memahami perannya dengan baik. Untuk menunjang kerja sama tim 

diperlukan kesadaran dari setiap karyawan baik yang dipercaya 
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sebagai pengambil keputusan maupun yang berperan sebagai 

anggota tim. Lalu, organisasi harus melakukan perubahan budaya 

yang cocok supaya kerja sama tim tersebut dapat berhasil. Apabila 

hal – hal tersebut diabaikan sebelum pembentukan tim, maka hanya 

akan menambah masalah, bukan memecahkan masalah. 

3. Proses penyebaran (deployment) 

Pengembangan inisiatif tanpa secara berbarengan melibatkan 

dan menyatukan seluruh elemen organisasi (misalnya bagian 

keuangan, pemasaran, operasi, dll) tidak akan berhasil. 

Pengembanan kualitas harus melibatkan para manajer, serikat 

pekerja, pemasok, dan bidang produksi lainnya karena akan 

berimplikasi pada struktur, penghargaan, pendidikan, dan kesadaran. 

4. Menggunakan pendekatan yang terbatas dan dogmatis 

Pengembangan kualitas memerlukan penyesuaian – 

penyesuaian terhadap segala situasi dan kebutuhan perusahaan. 

Pendekatan yang tidak mempertimbangkan kebutuhan dan situasi 

perusahaan tidak akan membuat kualitas perusahaan meningkat. 

5. Harapan yang terlalu berlebihan dan tidak realistis 

Karyawan yang diikutsertakan dalam pelatihan dan pendidikan 

bukan berarti karyawan tersebut akan langsung dapat terbentuk 

keterampilan yang baru. Diperlukan proses, waktu, agar para 

karyawan dapat mengilhami dan menyesuaikan dengan kondisi 

perusahaan. Selain itu diperlukan waktu untuk 
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mengimplementasikan perubahan – perubahan proses yang baru, 

bahkan terkadang diperlukan waktu yang lama agar terasa 

peningkatan terhadap kualitas. 

6. Empowerment yang bersifat prematur 

Empowerment atau pemberdayaan karyawan banyak 

disalahpahami oleh perusahaan yang kurang memahami makna 

pemberian pemberdayaan kepada karyawan. Mereka mengira jika 

perusahaan telah melatih dan memberdayakan karyawan maka 

karyawan tersebut akan bisa mandiri, dapat menentukan arah, dan 

memberikan hasil – hasil positif. Kenyataannya, dalam praktiknya 

karyawan tidak tahu apa yang harus dikerjakan setelah suatu 

pekerjaan diselesaikan. Maka sebenarnya diperlukan sasaran dan 

tujuan yang jelas sehingga tidak salah dalam melakukan sesuatu. 

6. Analisis Kluster 

6.1. Definisi Analisis Kluster 

Analisis kluster adalah istilah yang diberikan pada sebuah 

teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi objek atau individu 

yang serupa dengan memperhatikan beberapa kriteria (Kuncoro, 

2013). Pengertian lainnya menyatakan analisis kluster adalah teknik 

yang digunakan untuk mengklasifikasikan objek menjadi kelompok 

yang relatif homogen yang disebut kluster (Malhotra, 2005). Dalam 

analisis ini akan terbentuk kelompok dan dalam setiap kelompok 

tersebut memiliki sifat homogen antar anggota dalam kelompok. 
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Tujuan utama dari analisis kluster adalah menggabungkan objek – 

objek yang memiliki kesamaan ke dalam sebuah kelompok atau 

kluster 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1 Ilustrasi objek sebelum dan sesudah dikluster  

Sumber : Malhotra (2005) 

6.2. Klasifikasi Teknik Kluster 

Prosedur dalam analisis kluster ada 2 yaitu hirarki dan non-

hirarki. Kluster hirarki ditandai dengan perkembangan hirarki atau 

struktur mirip seperti pohon, sedangkan kluster non-hirarki sering 

disebut dengan k-means clustering (Malhotra, 2005). Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu penggabungan dari metode 

hirarki dan non-hirarkis atau biasa disebut K-Means Cluster. 

Menurut Malhotra (2005) analisis kluster dapat menggunakan salah 

satu metode dari hirarki atau non-hirarki ataupun keduanya. 

Dalam metode hirarki terbagi menjadi agglomerative dan 

divisive. Pengelompokan dengan teknik agglomerative dimulai 

dengan setiap objek dalam kluster terpisah. Kluster dibentuk dengan 

mengelompokkan objek ke dalam kelompok yang lebih besar dan 
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lebih besar. Proses ini berlanjut sampai semua objek adalah anggota 

dari satu kelompok (Malhotra, 2005). Pengelompokan dengan teknik 

divisive dimulai dengan semua objek dikelompokkan dalam satu 

kelompok cluster dibagi sampai setiap objek berada dalam kluster 

terpisah (Malhotra, 2005). Dalam penelitian ini menggunakan 

metode agglomerative karena lebih sering digunakan dalam 

penelitian.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Klasifikasi prosedur kluster 
    Sumber : Malhotra (2005) 

Metode agglomerative memiliki beberapa teknik didalamnya 

yaitu Linkage methods, Ward’s methods, Centroid methods. Dalam 

penelitian ini menggunakan Linkage method atau metode hubungan. 

Metode Linkage terdapat 3 teknik didalamnya yaitu single linkage, 
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complete linkage, dan average linkage. Dari ketiga teknik tersebut, 

dalam penelitian ini menggunakan teknik average linkage yaitu 

penggabungan dengan melihat dari jarak rata – rata antar tiap 

pasangan objek. Pemilihan metode jarak rata – rata, karena 

menggunakan informasi pada semua jarak pasangan tidak hanya 

jarak minimum seperti single linkage dan jarak maksimum seperti 

complete linkage (Malhotra, 2005). 

6.3. Langkah – Langkah Proses Analisis Kluster 

Analisis kluster memiliki langkah – langkah dalam 

pengerjaannya mulai dari permasalahan yang dihadapi sampai 

kepada interpretasi hasil kluster yang terbentuk. Langkah – langkah 

dalam analisis kluster secara umum dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
Gambar 2.3 Langkah melakukan analisis kluster    

      Sumber : Malhotra (2005) 
6.3.1. Merumuskan Masalah 

Hal yang paling penting dalam melakukan perumusan 

masalah analisis kluster adalah pemilihan variabel – variabel 

Merumuskan masalah 

Memilih metode pengukuran jarak/similarities 

Memilih prosedur kluster 

Menentukan jumlah kluster 

Interpretasi dan memprofilkan hasil kluster 

Validasi hasil kluster 
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yang akan digunakan untuk pengklusteran. Pada dasarnya, 

variabel – variabel yang akan dipilih dan digunakan harus 

dapat menguraikan kemiripan (similaritas) antar objek, yang 

memang benar – benar relevan dengan masalah yang 

dihadapi. Variabel harus dipilih berdasarkan penelitian 

terdahulu, teori, atau pertimbangan yang berkaitan dengan 

hipotesis yang akan diuji. Dalam penelitian exploratory, 

peneliti harus menggunakan intuisi dan penilaiannya 

(Malhotra, 2005). 

6.3.2. Memilih Metode Pengukuran Jarak / Similarities 

Tujuan kluster adalah untuk mengelompokkan objek 

yang memiliki kemiripan ke dalam suatu kelompok yang 

disebut kluster, maka agar dapat mengukurnya diperlukan 

sebuah ukuran kuantitatif untuk menguji seberapa mirip atau 

seberapa berbeda objek – objek yang dijadikan objek 

penelitian. Pendekatan yang paling biasa dilakukan untuk 

mengukur kemiripan adalah menganalisa berdasarkan jarak 

antar pasangan objek. Objek dengan jarak yang lebih pendek 

akan lebih mirip satu sama lain dibandingkan dengan 

pasangan dengan jarak yang lebih panjang.  

Jarak paling umum digunakan adalah jarak euclidian. 

Dalam penelitian ini menggunakan jarak euclidian kuadrat 

(square euclidian distance). Jarak euclidian kuadrat yaitu 
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metode pengukuran kesamaan dengan mengukur jumlah dari 

perbedaan kuadrat dalam nilai untuk setiap variabel. 

Rumusnya adalah sebagai berikut : 

D (X, Y) =  ∑(Xi − Yi)2 

Keterangan : 
D     = jarak 
D (X, Y) = jarak euclidian kuadrat antara objek ke-x dan 
objek ke-y 
Xi = nilai dari objek ke-a pada variabel ke-i 
Yi = nilai dari objek ke-b pada variabel ke-i 
 

Sumber : trigunadharma.ac.id (2018) 

6.3.3. Memilih Prosedur Kluster 

Langkah selanjutnya dalam proses analisis kluster yaitu 

memilih prosedur kluster yang akan digunakan. Prosedur 

kluster bisa menggunakan hirarki ataupun non-hirarki. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan prosedur non-hirarki 

karena data berukuran besar dan dapat lebih cepat proses 

analisa jika menggunakan prosedur non-hirarki.  

6.3.4. Menentukan Banyaknya Kluster 

Isu utama dalam analisis kluster adalah menentukan 

berapa banyak kluster yang ingin dibentuk. Sebenarnya tidak 

ada aturan yang baku untuk menentukan berapa banyaknya 

kluster yang ingin dibentuk (Malhotra, 2005). Namun ada 

beberapa petunjuk atau pertimbangan yang dapat digunakan 

menurut Malhotra (2005), yaitu : 
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1. Pertimbangan teoritis, konseptual, dan praktis disarankan 

untuk menentukan berapa banyaknya kluster yang 

sebenarnya bisa dibentuk 

2. Di dalam analisis kluster hirarki, jarak di mana kluster 

digabung bisa dipergunakan sebagai kriteria 

3. Di dalam analisis kluster non-hirarki, rasio jumlah varian 

dalam kluster dengan jumlah varian antar kluster dapat 

diplotkan terhadap banyaknya kluster 

4. Besarnya relatif kluster harus berguna dan bermanfaat. 

6.3.5. Menginterpretasi dan Memprofilkan Hasil Kluster 

Menginterpretasi dan memprofilkan hasil kluster 

meliputi proses pengkajian mengenai centroid – centroid 

yaitu rata – rata nilai objek yang terdapat dalam kluster pada 

setiap variabel. Nilai centroid memungkinkan kita untuk 

menguraikan setiap kluster dengan cara memberikan nama 

atau label untuk masing – masing kluster. Seringkali, dalam 

memprofilkan hasil kluster bisa dengan melihat dari variabel 

yang tidak digunakan dalam analisis kluster seperti 

karakteristik responden, demografi responden, psikografis, 

dan variabel lainnya. 

6.3.6. Menguji Keandalan dan Validitas Kluster 

Menguji keandalan dan validitas diperlukan dalam 

analisis kluster. Ada beberapa prosedur yang dapat dilakukan 
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untuk menguji tingkat validitas proses klustering menurut 

Malhotra (2010), yaitu : 

1. Menggunakan metode pengukuran jarak yang berbeda 

pada data yang sama dalam analisis kluster 

2. Menggunakan prosedur kluster yang berbeda (hirarki / 

non-hirarki) dan bandingkan hasilnya 

3. Memecah atau membagi data menjadi 2 bagian. Lakukan 

analisis kluster terhadap kedua data tersebut. Hilangkan 

beberapa variabel secara acak. Lakukan klustering yang 

didasarkan pada sisa variabel. Bandingkan hasilnya 

dengan hasil klustering yang didasarkan pada data asli 

yang utuh 

4. Dalam kluster non-hirarki, pemecahan tergantung pada 

urutan objek dalam seluruh data. Lakukan banyak proses 

klustering dengan menggunakan urutan objek yang 

berbeda sampai pemecahan menjadi stabil. 

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini ada 2 

penelitian, jumlahnya sedikit dikarenakan peneliti hanya menggunakan 

penelitian dengan alat analisis dan objek yang benar – benar mirip. 

Penelitian terdahulu dan hasil penelitiannya dapat dilihat pada tabel 2.1 

berikut ini. 
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     Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Judul & Nama Tujuan Alat Analisis Hasil Penelitian 

1 1. Mukhles Al-

Ababneh 

2. Andrew 

Lockwood  

(2012) 

1. Untuk 
mengeksplor
asi faktor 
kesuksesan 
kritis 
(critical 
factor 
success) 
yang 
diperlukan 
untuk 
implementasi 
TQM di 
hotel 
 
2. Untuk 
mengklasifik
asikan hotel 
di Yordania 
ke dalam 
kelompok 
berdasarkan 
faktor TQM 
yang dipakai 
dengan 
menggunaka
n analisis 
cluster 
 

Analisis 

Kluster 

Hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa dari sampel 

yang diteliti dapat dikelompokkan 

menjadi 2 kelompok, yaitu yang 

menerapkan TQM tinggi, dan 

yang menerapkan TQM rendah. 

 

Tinggi disini artinya banyak 

faktor – faktor yang digunakan 

oleh perusahaan dalam 

manajemen kualitasnya, dan 

rendah disini artinya dalam 

menerapkan TQM belum 

sepenuhnya. 

 

Sumber : Al-Ababneh dan 

Lockwood (2012) 

 

 

2 Mukhles M. 

Al-Ababneh 

(2014) 

Untuk 
mengklasifik
asikan hotel 
di Yordania 
menjadi 
beberapa 
kelompok 
berdasarkan 
penerapan 
total quality 
management 
(TQM). 

Analisis 

Kluster 

Hasil penelitian ini yaitu hotel di 

Yordania, berdasarkan penerapan 

TQM-nya dapat diklasifikasikan 

menjadi 2 kelompok, yaitu 

kelompok yang menerapkan 

banyak faktor keberhasilan TQM 

yang disebut dengan “Pengadopsi 

Tinggi” dan kelompok yang 

menerapkan sedikit faktor 

keberhasilan TQM yang disebut 

dengan “Pengadopsi Rendah”. 

Dua kelompok ini menunjukkan 

perbedaan signifikan menurut 

Bersambung 
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No. Judul & Nama Tujuan Alat Analisis Hasil Penelitian 

faktor keberhasilan TQM-nya. 

 

Sumber : Al-Ababneh (2014) 

 

Berdasarkan Tabel 2.1 dapat dilihat bahwa alat analisis yang 

digunakan sama yaitu analisis kluster yang digunakan untuk 

mengklasifikasikan objek berdasarkan kesamaan / kemiripannya ke dalam 

kelompok tertentu yang disebut kluster. Penelitinya sama hanya saja tahun 

penelitiannya berbeda, saat pertama kali Al-Ababneh meneliti dengan 

Andrew Lockwood pada 2012. Penelitian kedua dilakukan pada tahun 

2014, perbedaan kedua penelitian tersebut adalah pada jumlah responden. 

Hasil penelitian terdahulu dari 2 penelitian terdahul didapatkan hasil 

kluster 2 kelompok, yaitu kluster dengan penerapan tinggi dan rendah. 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.4. 

Pengelompokan Guest House berdasarkan penerapan Total Quality 

Management dengan menggunakan analisis kluster. 

 

 

 

 

 

 
 

Lanjutan 



26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fokus Pada Pelanggan 
(X1) 

Obsesi Terhadap 
Kualitas (X2) 

Pendekatan Ilmiah (X3) 

Komitmen Jangka 
Panjang (X4) 

Kerja Sama Tim (X5) 

Perbaikan 
Berkesinambungan (X6) 

Pendidikan dan 
Pelatihan (X7) 

Kebebasan yang 
Terkendali (X8) 

Kesatuan Tujuan (X9) 

Pelibatan dan 

Pemberdayaan Karyawan 
(X10) 

Analisis Kluster Hasil Pengelompokan 

        Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
 


