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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Semakin meningkatnya persaingan di dalam negeri diakibatkan 

oleh pesaing dari dalam dan luar negeri menyebabkan sektor pertanian dan 

perkebunan dituntut untuk membenahi sistem menejemennya. Hal ini 

dilakukan agar produk yang diproduksi mampu bertahan menghadapi 

persaingan global. Salah satu upaya dalam meningkatkannya tersebut yaitu 

dengan meningkatkan kualitas. 

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. 

Menurut Heyzer dan Render (2015) kualitas dapat didefinisikan 

dalam beberapa kategori yaitu berdasarkan pengguna (user based) menilai 

kualitas yang tinggi berarti kinerj yang lebih baik, fitur yang bagus dan 

peningkatan lainnya. Berdasarkan pada manufacturing (manufacturing 

based) menilai kualitas berarti sesuai dengan standar dan “membuatnya 

dengan benar pada kali pertama”. Dan berdasarkan pada produk (product 

based) yaitu kualitas sebagai variabel yang dapat diukur. 
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Total Quality Management (TQM) sendiri bagian dari kualitas 

yang mengacu pada kualitas yang meliputi organisasi secara keseluruhan 

mulai dari pemasok sampai ke pelanggan. TQM menekankan pada 

komitmen oleh manajemen untuk memiliki terus-menerus menuju 

keunggulan dalam segala aspek barang dan jasa yang penting bagi 

pelanggan (Heizer dan Render, 2015). Selain itu TQM juga suatu 

pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk 

memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus 

atas produk, jasa, tenaga kerja, proses, dan lingkungannya. (Nasution, 

2010). TQM memerlukan komitmen yang kuat untuk meningkatkan 

kinerja perusahaan sehingga mampu bersaing dengan perusahaan lain.  

Jawa Timur sendiri memiliki kontribusi pada sektor perkebunan 

yang menjadi salah satu komoditas unggulan Jawa Timur. Salah satunya 

yaitu perkebunan apel yang berlokasi di Kecamatan Tutur Kabupaten 

Pasuruan yang merupakan salah satu penghasil apel terbesar di Jawa 

Timur. Hampir semua masyarakat di Kecamatan Tutur yang bekerja 

sebagai petani apel yang mengelola mulai dari proses pembibitan (input) 

hingga menjadi buah apel yang siap dipasarkan (output). Desa Tutur 

sendiri merupakan desa yang masyarakatnya paling banyak  bekerja 

sebagai petani apel.  

Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS Jawa Timur 

(https://jatim.bps.go.id/statictable/2018/02/08/891/produktivitas-sayuran-

dan-buah-buahan-tahunan-di-jawa-timur-kg-pohon-2008-2016.html)  

https://jatim.bps.go.id/statictable/2018/02/08/891/produktivitas-sayuran-dan-buah-buahan-tahunan-di-jawa-timur-kg-pohon-2008-2016.html
https://jatim.bps.go.id/statictable/2018/02/08/891/produktivitas-sayuran-dan-buah-buahan-tahunan-di-jawa-timur-kg-pohon-2008-2016.html
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menyebutkan bahwa terjadinya penurunan pada tingkat produktivitas buah 

apel pada tahun 2016. 

Tabel 1.1. Tingkat Produktivitas Buah Apel Jawa Timur (Kg/Pohon) 

Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Kg/ 

Pohon 

0,07 0,11 61,09 65,95 71,13 83,92 107,57 101,26 44,36 

 Sumber: BPS Jawa Timur (data diolah) 

Pada data tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan jumlah 

produksi apel mulai dari tahun 2015. Apel yang dihasilkan pada tahun 

2015 sebesar 101,26 kg/pohon, dan pada tahun 2016 mengalami 

penurunan lagi sebanyak 56,9 kg/pohon dari tahun 2015 menjadi 44,36 

kg/pohon. 

Menurut penuturan beberapa petani apel di Desa Tutur 

permasalahan yang dihadapi oleh petani yang menyebabkan terjadinya 

penurunan produksi yaitu, pengetahuan yang dimiliki oleh petani kurang 

memadai sehingga dalam proses pemupukannya tidak optimal 

mengakibatkan apel yang dihasilkan tidak semua baik dan juga kurang 

optimalnya pemeliharaan kebun menyebabkan kesuburan lahan kian 

menurun.  

Kemudian kurangnya informasi untuk petani secara optimal dalam 

meningkatkan pengetahuan guna menunjang produksi apel yang semakin 

baik.  Hal ini juga disebabkan oleh biaya produksi yang semakin mahal, 

modal petani tidak mencukupi untuk memelihara kebunnya secara 
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optimal, dan menurunnya motivasi petani dalam memelihara kebun 

apelnya. 

Dapat disimpulkan bahwa permasalahan diatas berhubungan 

dengan kualitas yang perlu ditingkatkan lagi agar dapat meningkatkan 

produksi apel. Berdasarkan latar belakang dan pentingnya kualitas pada 

produksi apel di Desa Tutur, maka peneliti menjadikan permasalahan 

tersebut sebagai dasar penelitian dengan judul “Analisis Kualitas 

Produksi Apel pada Desa Tutur Kabupaten Pasuruan”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah 

penelitian ini yaitu “Bagaimana kualitas produksi apel Desa Tutur 

Kabupaten Pasuruan?” 

C. Batasan Masalah 

Variabel kualitas pada penelitian ini hanya menggunakan 4 

indikator yaitu indikator berfokus pada pelanggan, obsesi terhadap 

kualitas, perbaikan berkesinambungan, keterlibatan dan pemberdayaan 

karyawan.  

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mendiskripsikan kualitas produksi apel Desa Tutur Kabupaten 

Pasuruan. 

 

 



5 

 

 

 

2. Manfaat Penelitian 

a) Bagi petani, sebagai pertimbangan untuk meningkatkan kualitas 

produksi apel Desa Tutur Kabupaten Pasuruan.  

b) Bagi peneliti selanjutnya, Sebagai referensi yang dapat 

memberikan pengetahuan tentang kualitas produksi apel.  

 




