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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Seiring dengan meningkatnya persaingan perdagangan di Indonesia menuntut 

perusahaan-perusahaan yang sudah ada untuk tetap dapat bertahan agar dapat bersaing 

dengan perusahaan-perusahaan yang akan bermunculan. Dalam era industrial yang 

semakin kompetitif, setiap pelaku bisnis yang ingin memenangkan kompetisi dalam 

dunia industry perdagangan akan memberikan perhatian penuh pada kualitas. Salah 

satu pendekatan yang dapat dilakukan pelaku  bisnis adalah manajemen mutu terpadu 

dimana dasar pemikirannya terletak pada konsep bahwa cara terbaik untuk 

meningkatkan daya saing adalah dengan manghasilkan kualitas terbaik. 

Perusahaan sangatlah memerlukan adanya sebuah manajemen yang mampu  

memberikan perbaikan-perbaikan yang kearah kemajuan perusahaan melalui 

peningkatan kualitasnya. Untuk menghasilkan kualitas terbaik dibutuhkan usaha 

perbaikan yang terus-menerus. Jalan terbaik untuk memperbaiki komponen tersebut 

secara terus-menerus adalah dengan menerapkan Total Quality Management. 

Kualitas sendiri menurut Goetsch dan Davis (1994) yaitu suatu kondisi 

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

yang memenuhi atau melebihi harapan. Kualitas juga dinilai sering berubah sesuai 

dengan kondisi yang ada, yaitu kualitas dimasa depan tidak sama dengan kualitas 

pada saat ini. 
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Total Quality Management merupakan suatu system yang dapat dikembangkan 

menjadi pendekatan dalam menjalankan usaha untuk memaksimumkan daya saing 

organisasi melalui perbaikan terus menerus atas produk, jasa, tenaga kerja, proses dan 

lingkungan (Tjiptono, 2003). TQM juga merupakan falsafah holistie yang dibangun 

berdasarkan konsep kualitas, teamwork, produktivitas, pengertian dan kepuasan 

pelanggan. Dengan demikian TQM merupakan system menajemen yang mengangkat 

kualitas sebagai usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan 

seluruh anggota organisasi. 

Banyak permasalahan yang dihadapi toko ritel termasuk toko ritel yang 

berada di kecamatan Dau. Dari survey yang dilakukan peneliti pada toko ritel 

yang berada di kecamatan Dau banyak permasalahan yang dihadapi oleh pemilik 

toko, seperti yang dikemukakan oleh beberapa pemilik toko ritel yang berada di 

kecamatan Dau antara lain kurang memperhatikan kualitas produk seperti masih 

banyaknya barang kadaluarsa yang masih diperjual belikan, banyak barang rusak 

kemasannya, kurang memenuhi kebutuhan pelanggan, pengelolaan sumber daya 

yang kurang baik sehingga terbukti konsumen sering berpindah-pindah untuk 

mendapatkan barang yang dibutukan, pelanggan masih ada yang complain kepada 

pemilik toko karena tidak terpenuhinya kebutuhan pelanggan. 

Tabel 1.1 

Data keluhan pelanggan kepada pemilik toko 

Nama Toko Ritel Keluhan 

Sumber Jaya Mart 

Toserba Mulyodadi 

Toserba Iarmi 

99 Mart 

Toserba Amaryllis 

Toko Shania 

Ria Mart 

Noramaret 

Banyak produk yang sudah melebihi EXP 

Produk banyak mengalami kerusakan 

Pemilik toko kurang tanggap terhadap keluhan 

Kebutuhan pelanggan merasa belum terpenuhi 

Kemasan barang banyak yang mengalami kecacatan 

Kebutuhan pelanggan kurang diperhatikan 

Keluhan pelanggan belum sepenuhnya direspon baik 

Kerusakan produk masih sering terjadi 

Sumber : Data Wawancara dengan pemilik toko berdasar keluhan 
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Pemilik toko ritel yang berada di kecamatan Dau perlu melakukan 

peningkatan manajemen kualitas barang secara optimal untuk meningkatkan daya 

saingnya. Penerapan kualitas yang benar akan meningkatkan daya saing. Karena 

penerapan kualitas yang baik mampu mempertahankan perusahaan dalam sebuah 

persaingan. Pentingnya mengangkat tema ini adalah agar para pemilik toko ritel 

dapat menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat. Diharapkan dengan 

penerapan manajemen kualitas yang baik dapat bertahan dalam persaingan pada 

ritel toserba di kecamatan Dau. 

Didasarkan oleh latar belakang tersebut, maka penelitian ini memfokuskan  

pada penerapan TQM kepada kinerja manajerial, apakah penerapan TQM benar-benar 

mempengaruhi kenerja manajerial perusahaan. Berdasar hal tersebut peneliti mengambi 

judul “Analisis Kualitas Barang Pada Ritel Toserba di Kecamatan Dau” 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan 

masalah dalam menelitian yaitu “Bagaimana kualitas barang pada ritel toserba di 

kecamatan Dau ?” 

 

C. Batasan Masalah 

1. Variabel kualitas pada penelitian ini menggunakan 3 dimensi pada Total 

Quality Management yaitu fokus pada pelanggan, obsesi terhadap kualitas, 

perbaikan berkesinambungan. 

2. Penelitian ini berfokus pada barang sembako yang dijual di ritel toserba. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini, yaitu : Untuk

mendeskripsikan kualitas barang pada ritel toserba di kecamatan Dau.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi toko ritel hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan

berguna dalam meningkatkan kualitas barang yang dijual pada ritel

toserba di kecamatan Dau.

b. Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan referensi yang berkaitan

tentang kualitas barang pada ritel toserba.


