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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

A. Landasan Teori 

1) Manajemen 

Menurut Husaini Usman (2010). Kata manajemen berasal dari 

bahasa latin, yaitu dari asal kata manus yang berarti tangan dan agere 

yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabung menjadi kata kerja 

managere yang artinya menangani. Managere di artikan ke dalam bahasa 

inggris dalam bentuk kata kerja to manage, dengan kata benda 

managemen,dan manager untuk orang yang melakukan kegiatan 

manajemen. Akhirnya manajemen di terjemahkan ke dalam bahasa 

indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan. Manajemen dalam arti 

luas adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengendalian (P4) sumber daya organisasi untuk menjadi efektif dan 

efesien.  

2)  Manajemen Mutu 

Pengertian Mutu Manajemen adalah sebuah system manajemen 

untuk mengawasi semua kegiatan dan tugas dalam suatu organisasi untuk 

memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan, serta sarana 

yang digunakan untuk mencapainya bersifat konsisten. 

Menurut Stanley Sutrisno (2010:8), kesesuaian antara produk atau 

jasa yang di hasilkan organisasi dengan persyaratan atau kinerja yang di 
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tetapkan oleh pelanggan’’. Hal ini diperlukan untuk mencapai dan 

mempertahankan tingkat mutu yang diinginkan dalam organisasi. 

kebijakan mutu, menciptakan dan menerapkan perencanaan dan jaminan 

kualitas, dan control kualitas serta peningkatan kualitas. Jadi focus 

system manajemen mutu tidak hanya pada produk dan kualitas, tetapi 

juga cara untuk mencapainya sekaligus mempertahankannya. Komponen 

Utama Manajemen Mutu yaitu : Perencanaan kualitas, Peningkatan 

Kualitas, Kontrol kualitas, Jaminan kualitas. 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa mutu 

merupakan kesesuaian antara produk yang dihasilkan dengan persyaratan 

yang di inginkan pelanggan sehingga kepuasan pelanggan bisa 

terwujud.merupakan hal yang sangat penting bagi suatu organisasi, baik 

itu organisasi internal dan eksternal. 

3) Majemen Mutu Terpadu 

Manajemen Mutu Terpadu yaitu Budaya kerja organisasi yang 

berorientasi pada kualitas. Tujuan yang akan dicapai dalam organisasi 

dengan TQM yaitu dapat memenuhi yang di harapkan atau diinginkan 

oleh pelanggan. 

Menurut Nasution (2010) manfaat Manajemen Mutu Terpadu dapat 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu dapat memperbaiki posisi persaingan 

dan meningkatkan keluaran bebas dari kerusakan. Total Quality 

Management memberikan jaminan bagi pelanggan, bahwa organisasi 
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mempunyai tanggung jawab tentang kualitas dan mampu menyediakan 

produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. 

Sebuah Organisasi yang memahami mengapa mereka memperkenalkan 

Total Quality Management dapat menerapkan suatu system yang 

fleksibel. 

Total Quality Management yang efektif harus dapat memastikan 

bahwa kegiatan-kegiatan bisnis diawasi dan didokumentasikan. Hal ini 

memungkinkan setiap orang mengetahui apa yang mereka kerjakan dan 

bagaimana mereka mengerjakannya. Sebagai hasilnya, inefisiensi dan 

pemborosan dapat ditentukan sasarannya dan kemudian dihilangkan. 

Manfaat Total Quality Management yang efektif banyak sekali tetapi hal 

tersebut hanya dapat direalisasikan oleh perusahaan yang mengenalinya 

terikat erat dengan Total Quality Management menyita waktu dan sulit 

untuk menerapkan sistem hasil pertimbangan sempurna yang sesuai 

dengan organisasi yang dapat memajukan tujuan-tujuan bisnis. 

4) Prinsip Manajemen Mutu Terpadu 

Menurut Henstler dan Brunell dalam (Nasution 2010:30-31) ada 

empat prinsip utama dalam TQM. Keempat prinsip tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a) Kepuasan konsumen  

Dalam TQM, konsep mengenai kualitas dan konsumen 

diperluas. Kualitas tidak hanya bermakna kesesuaian dengan 
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spesifikasi-spesifikasi tertentu, tetapi kualitas tersebut ditentukan oleh 

konsumen. Konsumen itu sendiri meliputi konsumen internal dan 

eksternal. Kebutuhan konsumen diusahakan untuk dipuaskan dalam 

segala aspek, termasuk di dalamnya harga, keamanan, dan ketetapan 

waktu. Oleh karena itu, segala aktivitas perusahaan harus 

dikoordinasikan untuk memuaskan para konsumen. 

b) Respek terhadap setiap orang  

Dalam perusahaan yang kualitas nya tergolong kelas dunia, 

setiap karyawan dipandang sebagai individu yang memiliki talenta 

dan kreativitas yang khas. Dengan demikian, karyawan merupakan 

sumber daya organisasi yang paling bernilai. Oleh karena itu, setiap 

orang dalam. 

c) Manajemen berdasarkan fakta  

Perusahaan kelas dunia berorientasi pada fakta. Maksudnya, 

bahwa setiap keputusan selalu di dasarkan pada data, bukan sekedar 

hanya perasaan (feeling). Ada dua konsep pokok yang berkaitan 

dengan hal ini, pertama yaitu prioritas yakni suatu konsep bahwa 

perbaikan tidak dapat dilakukan pada semua aspek saat bersamaan, 

mengingat keterbatasan sumber daya yang ada. Oleh karena itu, 

dengan menggunakan data, maka manajemen dan tim dalam 

organisasi dapat memfokuskan usahanya pada situasi tertentu yang 

vital. Kedua yaitu variasi atau variabilitas kinerja manusia.  
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Data statistik dapat memberikan gambaran mengenai variabilitas 

yang merupakan bagian yang wajar dari setiap sistim organisasi. 

Dengan demikian, manajemen dapat memprediksikan hasil dari setiap 

keputusan dan tindakan yang dilakukan. 

d) Perbaikan Berkesinambungan  

Agar dapat sukses, setiap perusahaan perlu melakukan proses 

sistematis dalam melaksanakan perbaikan secara berkesinambungan. 

Konsep yang berlaku disini adalah langkah-langkah perencanaan, dan 

melakukan tindakan korektif terhadap hasil yang diperoleh. Sehingga 

dari perbaikan tersebut dapat merubah kualitas Manajemen Mutu agar 

hasil yang diperoleh bisa memaksimalkan kinerja dari Unit Bisnis 

IPAS PDA.  

Menurut Goetsch dan Davis (dalam Nasution 2010: 22-24 serta 

Tjiptono & Diana 1995: 15-18), komponen TQM yang harus 

diperhatikan dalam menjalankan pengelolaan kualitas dengan baik 

adalah sebagai berikut: 

a) Fokus pada konsumen  

Dalam TQM, baik konsumen internal maupun eksternal 

merupakan driver. Konsumen eksternal menentukan kualitas produk 

atau jasa yang disampaikan kepada mereka, sedangkan konsumen 

internal berperan besar dalam menentukan kualitas manusia, proses, 

dan lingkungan yang berhungungan dengan produk dan jasa. 

b) Obsesi terhadap kualitas 
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Dalam organisasi yang menerapkan TQM, konsumen internal 

dan eksternal menentukan kualitas. Dengan kualitas yang diterapkan 

tersebut, Hal ini berarti bahwa semua karyawan pada setiap level 

berusaha melaksanakan setiap aspek pekerjaannya berdasarkan 

perspektif.  

c) Pendekatan Ilmiah 

Pendekatan ilmiah sangat diperlukan dalam penerapan TQM 

terutama untuk mendisain pekerjaan dan dalam proses pengambilan 

keputusan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pekerjaan 

yang di desain tersebut. Dengan demikian, data diperlukan dan 

dipergunakan dalam menyusun benchmark, memantau prestasi, dan 

melaksanakan perbaikan. 

d) Komitmen Jangka Panjang  

TQM merupakan suatu paradigma baru dalam melaksanakan 

bisnis. Untuk itu, dibutuhkan budaya perusahaan yang baru pula. Oleh 

karena itu, komitmen jangka panjang sangat penting guna 

mengadakan perubahan budaya agar penerapan TQM dapat berjalan 

dengan sukses. 

e) Kerja Sama Tim 

Dalam organisasi yang di kelola dalam tradisional sering kali 

diciptakan persaingan atardepartment yang ada dalam organisasi 

tersebut agar daya saingnya terdongkrak. Akan tetapi, persaingan 

internal tersebut cenderung hanya menggunakan dan menghabiskan 
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energi yang seharusnya dipusatkan pada upaya perbaikan kualitas, 

yang pada gilirannya untuk meningkatkan daya saing perusahaan pada 

lingkungan eksternal. 

f) Perbaikan Sistem Secara Berkesinambungan  

Setiap produk atau jasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan 

proses-proses tertentu di dalam suatu sistem/lingkungan. Oleh karena 

itu, sistem yang ada perlu di perbaiki secara terus-menerus agar 

kualitas yang dihasilkannya dapat makin meningkat.  

g) Pendidikan dan Pelatihan 

Dewasa ini masih terdapat perusahaan yang menutup mata 

terhadap pentingnya pendidikan dan pelatihan karyawan. Mereka 

beranggapan bahwa perusahaan bukanlah sekolah, yang diperlukan 

adalah tenaga terampil siap pakai. Jadi, perusahaan-perusahaan seperti 

itu hanya akan memberikan pelatihan sekedarnya pada para 

karyawannya. Kondisi seperti itu menyebabkan perusahaan yang 

bersangkutan tidak berkembang dan sulit bersaing dengan perusahaan 

lainnya, apalagi dalam era persaingan global. 

Sedangkan perusahaan yang menerapkan TQM, pendidikan dan 

pelatihan merupakan faktor yang fundamental. Setiap orang 

diharapkan dan didorong untuk terus belajar. Dalam hal ini berlaku 

prinsip bahwa belajar merupakan proses yang tidak ada akhirnya dan 

tidak mengenal batas usia. Dengan belajar, setiap orang dalam 
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perusahaan dapat meningkatkan keterampilan teknis dan keahlian 

profesionalnya. 

h) Kebebasan yang Terkendali 

Dalam TQM,  keterlibatan dan pemberdayaan karyawan dalam 

pengambilan keputusan dan pemecahan masalah merupakan unsur 

yang sangat penting untuk dapat meningkatkan ras memiliki dan 

tanggung jawab karyawan terhadap keputusan yang telah dibuat. 

Dalam hal ini, karyawanlah yang melakukan standarisasi proses dan 

mereka pula yang mencari cara untuk meyakinkan setiap orang agar 

bersedia mengikuti prosedur standart tersebut. 

i) Kesatuan tujuan  

Supaya TQM dapat diterapkan dengan baik, maka perusahaan 

harus memiliki kesatuan tujuan. Dengan demikian, setiap usaha dapat 

diarahkan pada tujuan yang sama. 

j) Adanya Keterlibatan dan Pemberdayaan Karyawan 

Keterlibatan dan pemberdayaan karyawan merupakan hal yang 

penting dalam penerapan TQM. Pemberdayaan bukan sekedar 

melibatkan karyawan, melainkan juga melibatkan mereka dengan 

memberikan pengaruh yang sungguh berarti. 

6. Elemen- elemen TQM yang pentinng untuk menerapkan program 

TQM       

Menurut William J. Stevenson & Sum Chee Choung (2014) 

Manajemen Operasi edisi 9 Buku 2 : 
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a) Perbaikan berkelanjutan.  

Filosofi yang berusaha memperbaiki semua faktor yang dengan 

perbaikan berkelanjutan (Contiouns Improvment). Hal ini mencakup 

perlengkapan, metode, bahan baku dan orang. Di bawah perbaikan 

berkelanjutan, pepatah lama “ jika tidak rusak, jangan diperbaiki” 

diubah menjadi “ hanya karena tidak rusak bukan berarti tidak dapat 

diperbaiki”. 

Konsep perbaikan berkelanjutan tidaklah baru, seperti terbukti 

dalam perusahaan- perusahaan jepang yang telah lama memakainya. 

Bahkan perbaikan berkelanjutan merupakan batu penjuru dari 

pendekatan jepang terhadap produksi. Keberhasilan perusahaan- 

perusahaan jepang membuat perusahaan-perusahaan lain meemriksa 

kembali banyak pendekatan mereka. Ini mengakibatkan keterkaitan 

kuat di seluruh dunia terhadap pendekatan perbaikan berkelanjutan. 

b) Melakukan Benchmarking secara Kompetitif  

Cara ini melibatkkan pencarian organisasi lain yang melakukan 

sesuatu dengan cara terbaik dan mempelajari bagaimana mereka 

melakunnya untuk belajar memperbaiki operasi. persuaahn tersebut 

tidak selalu harus berada dalam lini bisni yang sama. 

c) Pemberdayaan Karyawan.  

Pemberian tanggung jawab pada pekerja atas perbaikan dan 

otoritas untuk melakukan perubahan untuk mencapainya memberikan 

motivasi kuat bagi karyawan. Hal ini menempatkan pengambilan 
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keputusan ketangan mereka yang terdekat dengan pekerjaan dan 

mempunyai wawasan mendalam mengenai masalah dan 

pemecahannya. 

d) Pendekatan tim  

Penggunaan tim untuk untuk memecahkan masalah dan 

mencapai konsensus akan memanfaatkan sinergi kelompok, membuat 

orang orang terlibat, dan meningkatkan semangat kerjasama dan nilai-

nilai bersama dengan karyawan. 

e) Keputusan berdasarkan fakta alih-laih berdasarkan opini. 

Manajemen mengumpulkan dan menganalisis data sebagai dasar 

untuk pengambilan keputusan. 

f) Pengetahuan atas alat-alat.  

Karyawan dan manajer dilatih dalam penggunaan alat-alat mutu 

serta memberikan kontribusi terhadap organisasi. 

g)  Mutu Pemasok.  

Pemasok harus diikutkan dalam jaminan mutu dan usaha 

perbaikan mutu sehingga proses mereka mampu untuk mengahntarkan 

suku cadang dan bahan baku bermutu secara cepat waktu. 

h)  Juara. 

Pekerjaan juara TQM adalah untuk mempromosikan nilai dan 

pentingnya prinsip-prinsip TQM di seluruh perusahaan. 

i) Mutu pada sumbernya.  
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Mutu pada sumbernya merujuk pada filosofi untuk membuat 

setiap pekerja bertanggung jawab terhadap mutu pekerjaannya. Hal ini 

menggabungkan gagasan “ Kerjakan dengan benar” dan “ jika tidak 

benar, perbaikilah”.  

j)  Pemasok  

Merupakan rekan, dalam proses dan didorong adanya hubungan 

jangka panjang. Ini memberikan pemasok kepentingan vital dalam 

menyediakan barang dan jasa bermutu. Pemasok juga, diharapkan 

untuk menyediakan mutu pada sumbernya, dengan demikian 

mengurangi atau menghilangkan keharusan untuk memeriksa 

pengiriman dari pemasok.  

7. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kegagalan TQM 

Apabila suatu organisasi menerapkan TQM dengan cara 

sebagaimana mereka melaksnakan inovasi manajemen lainnya, atau 

bahkan bila mereka menganggap TQM merupakan suatu obat ajaib atau 

alat penyembuh yang cepat, maka usaha tersebut telah gagal semenjak 

awal. TQM merupakan suatu pendekatan baru dan menyeluruh yang 

membutuhkan perubahan total atas paradigm manajemen tradisional, 

komitmen jangka panjang, kesatuan tujuan, dan pelatihan-pelatihan 

khusus. 

Selain dikarenakan usaha pelaksanaan yang setengah hati dan 

harapan-harapan yang tidak realistis, ada pula beberapa kesalahan yang 
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secara umum dilakukan pada saat organisasi memulai inisiatif perbaikan 

kuailitas. Beberapa kesalahan yang sering dilakukan antara lain: 

a) Delagasi dan kepemimpinan yang tidak baik dari manajemen senior. 

Inisiatif upaya perbaikan kualitas secara berkesinambungan 

sepatutnya dimulai dari pihak manajemen dimana mereka harus terlibat 

secara langsung dalam pelaksanannya. Bila tanggung jawab tersebut 

didelegasikan kepada pihak lain (misalnya kepada pakar yang di kaji) 

maka peluang terjainya kegagalan sangat besar. 

b) Team mania 

Organisasi perlu membentuk beberapa tim yang melibatkan semua 

karyawan. Untuk menunjang dan menumbuhkan kerja sama dalam tim, 

paling tidak ada 2 hal yang perlu di perhatikan. Pertama, baik penyelia 

maupun karyawan harus memiliki pemahaman yang baik terhadap 

perannya masing-masing. Penyelia perlu mempelajari cara menjadi 

pelatih yang efektif, sedangkan karyawan perlu mempelajari cara 

menjadi anggota tim yang baik. Kedua, organisasi harus melakukan 

perubahan budaya supaya kerja sama tim tersebut dapat berhasil. Apabila 

kedua hal tersebut dilakukan sebelum pembentukkan tim, maka hanya 

akan timbul masalah, bukannya pemecahan masalah. 

c) Proses Penyebarluasan (Deployment) 

Ada organisasi mengembangkan inisiatif kualitas tanpa secara 

berbarengan mengembangkan rencana untuk menyatukannya kedalam 

seluruh elemen organisasi (misalnyaoperasi, pemasaran, danlain-lain). 
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Seharusnya pengembangan rencana inisiatif tersebut juga melibatkan 

manajer, serikat pekerja, pemasok, dan bidang produksi lainnya, 

Menggunakan pendekatan yang terbatas dan dogmatis. 

Ada pula organisasi yang hanya menggunakan pendekatan deming, 

pendekatan juran, atau pendekatan crosby dan hanya menerapkan 

prinsip-prinsip yang ditentukkan disitu. Padahal tidak ada satupun 

pendekatan yang disarankan oleh ketiga pakar tersebut maupun pakar-

pakar kualitas lainnya yang merupakan suatu pendekatan yang 

disarankan oleh ketiga pakar tersebut maupun pakar-pakar kualitas 

lainnya yang merupakan satu pendekatan yang cocok untuk segala 

situasi. Bahkan para pakar kualitas mendorong organisasi untuk 

menyesuaikan program-program kualitas dengan kebutuhan mereka 

masing-masing. 

d) Harapan yang terlalu berlebihan dan tidak realistis 

Bila hanya mengirim karyawan untuk mengikuti suatu pelatihan 

selama beberapa hari, bukan berarti telah membentuk keterampilan 

mereka. Masih dibutuhkan waktu untuk mendidik, memahami dan 

membuat karyawan sadar akan pentingnya kualitas. Selain itu dibutuhkan 

waktu yang cukup lama pula untuk mengimplementasikan perubahan-

perubahan proses baru, bahkan seringkali perubahan tersebut memakan 

waktu yang sangat lama untuk sampai terasa pengaruhnya terhadap 

peningkatan kualitas dan daya saing perusahaan agar mampu bersinergi 

dalam melakukan peningkatan kualitas. 
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B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan 

perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari kesamaan dengan 

penelitian lain, Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil -

hasil penelitian terdahulu. Penelitian tentang Total Quality Management 

telah banyak di kaji oleh peneliti terdahulu misalnya : 

a) Rovila El Maghviroh dan Eko Afriyanto (2011).  

Ini meneliti pengaruh Costumer    Focus, Continous Improvment, dan 

Total Involvement. Pada Perilaku Produktivitas Karyawan dengan 

menggunakan Populasi pada seluruh karyawan di suatu perusahaan 

manufaktur. Dengan tujuan untuk menganalisa pengaruh penerapan Total 

Quality Management (TQM). Terhadap perilaku produktif karyawan dan 

kinerja karyawan pada suatu perusahaan manufaktur. 

Persamaan : Ada satu persamaan pada penelitian terdahulu ini 

dengan penelitian yang sekarang. Persamaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang sekarang adalah penelitian tentang Total Quality 

Management pada perusahaan. Penelitian ini sama-sama membuktikan 

adanya efek yang terus menerus dengan adanya TQM pada perusahaan. 

Perbedaan : Ada beberapa perbedaan yang menonjol dari penelitian 

terdahulu ini dengan penelitian yang sekarang. Perbedaannya yaitu pada 

variabel bebas yang sekarang yaitu :  

a) Manajemen berbasis fakta 
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b) Pengendalian dan monitoring proses 

c) Efektifitas insentif kualitas sedangkan variabel terkaitnya kualitas 

Eksternal produk dan kinerja keuangan. Terdapat satu lagi perbedaan dari 

penelitian ini yaitu obyek pada penelitian yang sekarang yaitu Manajer 

perusahaan manufaktur yang telah memperoleh sertifikat SNI ( Standar 

Nasional Indonesia) di kota Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. 

b) Yaser Mansour Almansour (2012) 

Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Yaser Mansour Almansour (2012). 

ini bertujuan untuk mengungkapkan dampak dari Total Quality 

Management pada perusahaan kecil dan menengah di Amman – Jordan 

terhadap kinerja keuangan. Dalam penelitian ini akan di uraikan dalam tujuh 

komponen TQM yaitu sebagai berikut: 

a) Comitmen to quality 

b) Employee Involvement  

c) Costumer Focus 

d) Fact – Based Management  

e) Proces Monitoring and Control  

f) Incentive and Recignition System 

g)Continous Improvment Orientation  sebagai variabel bebas 

sedangkan Financial Perfomence sebagai variabel terikat.  

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa dengan adanya TQM 

perusahaan dipacu untuk meningkatkan kualitas produk sehingga memacu 

kinerja keuangan pada perusahaan kecil dan menengah di jordan. 
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Persamaan : Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

sekarang adalah sama bertema tentang TQM.  

Perbedaan : Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang Penelitian 

sekarang yaitu variabel dan objek penelitian. Variabel terikat penelitian 

yang sekarang selain kinerja keuangan yaitu Kualitas Ekternal Produk, 

variabel bebas hanya tiga item selain Fact-based Management dan Proces 

Monitoring and Control satu variabel yang berbeda yaitu efektivitas Insentif 

kualitas. Objek penelitian pada penelitian terdahulu adalah perusahaan kecil 

dan menengah di Amman- Jordan sedangkan penelitian sekarang adalah 

perusahaan manufaktur yang telah memperoleh sertifikat SNI (Standart 

Nasional Indonesia) di kota Surabaya , Gresik dan ,Sidoarjo. 

c) Dara Enggal Herlawati dan Rovila El Maghviroh (2012).  

Penelitian yang dilakukan oleh Dara Enggal dan Rovila El Maghviroh 

(2012) ini membahas mengenai elemen SPM terhadap kualitas internal 

produk pada perusahaan manufaktur bersetifikat ISO 9001 di Surabaya, 

Gresik, dan, Sidoarjo. Dengan hasil kesimpulan, sebagai berikut: 

a) Tingkat komunikasi sasaran kualitas memiliki pengaruh yang 

positif signifikan terhadap kualitas internal produk. 

b) Frekuensi umpan balik kualitas memiliki pengaruh yang positif 

terhadap kualitas internal produk. 

c) Efektifitas insentif kualitas memiliki pengaruh yang positif terhadap 

kualitas internal produk. 

Persamaan :  
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Persamaan penelitian terdahulu yaitu Variabel bebas dan obyek 

penelitian. Pada penelitian terdahulu terdapat variabel bebas yang sama 

yaitu efektifitas insentif kualitas. Dan obyek penelitiannya yaitu tingkat 

manajer pada perusahaan manufaktur. Persamaan lain yaitu penelitian ini 

sama-sama meneliti tentang kualitas pada perusahaan. 

Perbedaan :  

Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang adalah terletak pada 

Variabelnya. Variabel pada penelitian sebelumnya mengenai SPM, 

walaupun SPM terdapat dalam TQM tetapi penelitian sekarang lebih ke 

elemen. 

C. Kerangka Pemikiran  

Dalam penerapan Manajemen Mutu Organisasi IPAS PDA Malang 

memahami pemikirian sebagai berikut prinsip manajemen mutu terpadu 

yang menjadi kerangka pemikiran untuk organisasi anggota IPAS IPAS 

PDA Kota Malang.                                       

                                        Gambar 2.1 

                                Kerangka Pemikiran 

Maka dapat disusun kerangka pemikiran dalam penelitian ini, seperti 

tersaji dalam gambar berikut: 

 

 

 

 

 

Sumber :Yun Yun, Asep Kurniawan 2010 

Manajemen Mutu : 

1. Quality Management 

2. Leadership 

3. Human Resoursce Management 

4. Customer Satisfaction 

5. Supplier Partnership 

6. Quality Data And Reporting 

7. Product And Service Design 

8. Process Management 



21 
 

Gambar 2.1  menunjukan bahwa kerangka pikir tersebut merupakan 

variabel-variabel yang digunakan untuk melakukan penelitian di Unit Usaha 

IPAS PDA. Dari variabel-variabel diatas dibuat 4 indikator per variabelnya, 

setelah penentuan indikator yang akan digunakan selanjutnya membuat 

pertanyaan kuisioner dari indikator-indikator tersebut. Kemudian disebarkan 

ke responden yaitu anggota IPAS PDA Kota Malang, dari jawaban 

responden tersebut bisa mendeskripsikan Manajemen kualitas yang ada di 

IPAS PDA Kota Malang. 


