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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini banyak sekali bermunculan berbagai macam jenis usaha 

baru khususnya dalam bidang kuliner, hal ini menyebabkan timbulnya 

persaingan antar pengusaha baik baru maupun yang lama. Banyak 

pengusaha yang mengalami penurunan secara drastis sehingga persaingan 

dalam dunia kuliner sangat ketat. Hal ini harus segera diatasi oleh para 

pelaku usaha, agar usaha mereka dapat berjalan dengan baik. 

Dalam menjalankan usahanya terdapat hambatan-hambatan yaitu 

seperti kurangnya dana, fasilitas serta kurangnya di kenal oleh masyarakat 

sehingga menyebabkan kurang dapat bersaing secara makro hanya bisa 

bersaing dalam area lokal Malang. Maka perlu adanya manajemen yang 

mampu mengatasi kekurangan tersebut. Salah satu peran utama manajemen 

adalah untuk memimpin organisasi dalam operasi hariannya dan untuk 

mempertahankannya sebagai entitas yang bersemangat menuju masa depan.  

Oleh karena itu, salah satu yang dapat dilakukan oleh para pelaku 

usaha yaitu menerapkan manajemen mutu terpadu atau yang lebih dikenal 

TQM agar mampu mempertahankan entitas dari usahanya. Istilah 

Manajemen mutu terpadu merujuk pada pencarian mutu dalam sebuah 

organisasi. Terdapat tiga filosofi dalam pendekatan ini, salah satunya adalah 

dorongan terus menerus untuk maju yang di rujuk pada perbaikan 

berkelanjutan. Yang kedua adalah keterlibatan setiap orang dalam organisasi 
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dan yang ketiga adalah sasaran keupasan pelanggan, yang berarti memenuhi 

atau melampaui ekspektasi pelanggan. 

Dengan melakukan perbaikan kualitas secara terus-menerus. 

Penjelasan tersebut menerangkan bahwa TQM sebagai sebuah falsafah 

manajemen yang di dorong oleh pencapaian dari kepuasan pelanggan secara 

konstan melalui perbaikan terus menerus dari semua proses pada organisasi. 

Sehingga pencapaian dari penerapan total quality management berujung 

pada kepuasan pelanggan dan senantiasa melakukan perbaikan secara 

berklanjutan. TQM menjadi sebuah pendekatan yang dapat digunakan 

dalam organisasi bisnis saat ini. Penerapan TQM digunakan untuk 

mengoptimalkan daya saing dari organisasi serta perbaikan/peningkatan 

berkelanjutan. 

Dengan penerapan TQM pada unit Bisnis IPAS PDA sangat 

membantu untuk menentukan kualitas produk atau jasa yang disampaikan 

kepada konsumen internal yang berperan besar dalam menentukan kualitas 

manusia, proses dan lingkungan yang berhubungan dengan produk dan jasa 

yang diberikan. Selain itu juga untuk saling bekerja sama dalam tim agar 

daya saing terdongkrak. Keterlibatan dan pemberdayaan karyawan 

merupakan hal yang sangat penting dalam penerapan TQM, pemberdayaan 

bukan sekedar melibatkan karyawan, melainkan juga melibatkan mereka 

dengan memberikan pengaruh yang sungguh berarti. Maka hal ini sangat 

dibutuhkan untuk mendorong kemajuan kinerja dan kualitas bagi Unit 

Bisnis IPAS PDA untuk ke arah yang lebih baik. 
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B. Rumusan Masalah 

Berkenaan dengan deskripsi di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana implementasi Manajemen Mutu Terpadu yang diterapkan 

oleh Unit Bisnis IPAS PDA di Kota Malang? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kendala 

dalamManajemen Mutu Terpadu sehingga dapat menurunnya kualitas 

Produk  pada Unit bisnis IPAS PDA di Kota Malang ? 

C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini TQM yang digunakan oleh pendapat Wessel 

dan Burcher dalam Fening (2012). dapat dijelaskan bahwa manajemen 

kualitas baik operasi makro maupun mikro agar dapat memenuhi 

pelanggan internal dan eksternal. 

D. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan dan menganalisis terhadap Manajemen  Mutu pada 

Unit Bisnis IPAS PDA di Kota Malang. 

2. Mengetahui Faktor-faktor Kendala yang ada di Unit Bisnis IPAS PDAdi 

Kota Malang. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Untuk memajukan Unit Bisnis pada  IPAS PDA di daerah Kota Malang 

dengan menerapkan TQM yang mampu membuat perubahan secara 

signifikan. 

2. Untuk meminimalisir adanya kekurangan di dalam Unit Bisnis IPAS. 


