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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di era globalisasi sekarang ini, puskesmas sebagai salah satu sarana 

kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat 

memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat 

kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, puskesmas juga dituntut tidak kalah 

dengan rumah sakit untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan 

standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat 

meningkatnya tuntutan dan persaingan yang semakin tinggi mendorong 

puskesmas untuk meningkatkan mutu dan keunggulan daya saingnya maka 

dari itu kualitas jasanya harus terbaik sehingga kebutuhan konsumen 

terpenuhi. 

Manajemen perusahaan dituntut untuk dapat mengelola sumber daya 

yang dimilikinya dengan lebih efektif dan efisien serta dapat menghasilkan 

keputusan yang menunjang terhadap pencapaian tujuan perusahaan. 

Perusahaan memerlukan upaya perbaikan berkesinambungan terhadap 

kemampuan sumber daya manusia, proses, dan lingkungan untuk 

menghasilkan kualitas jasa yang terbaik. Cara terbaik untuk memperbaiki 

kemampuan sumber daya manusia, proses, dan lingkungan tersebut secara 

berkesinambungan adalah dengan menerapkan Total Quality Management 

(TQM). 
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Total Quality Management (TQM) merupakan pendekatan dalam 

menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing 

organisasi melalui perbaikan terus menerus atas produk, jasa, manusia, proses 

dan lingkungannya (Tjiptono dan Diana, 2001). Terdapat sepuluh karakteristik 

yang dapat mempengaruhi TQM Nasution (2005) menyatakan yaitu fokus 

pada pelanggan, obsesi terhadap kualitas, pendekatan ilmiah, komitmen 

jangka panjang, kerjasama tim, perbaikan sistem berkesinambungan, 

pendidikan dan pelatihan, kebebasan yang terkendali, kesatuan tujuan,adanya 

keterlibatan pemberdayaan karyawan. 

Kinerja manajerial diartikan sebagai salah satu faktor penting dalam 

perusahaan, karena dengan adanya peningkatan kinerja manajerial diharapkan 

akan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Kinerja menjadi gambaran 

mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang masuk dalam strategi 

perencanaan suatu organisasi oleh seseorang atau sekelompok orang dalam 

suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-

masing, dalamrangka mencapai tujuan organisasi dalam perusahaan. 

(Mardiyah dan Listianingsih, 2005). 

Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat 

karena cukup efektif membantu memberikan pertolongan pertama, oleh karena 

itu puskesmas harus terus memperbaiki mulai dari kualitas pelayanan, kinerja 

nya hingga suasana di puskesmas itu sendiri dan terutama daerah-daerah yang 

tertinggal karena pada kenyataannya banyak yang puskesmasnya masih 

terbengkalai dan tidak aktif lagi. 
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Berikut adalah data perkembangan puskesmas yang dilihat dari 

peningkatan jumlah kunjungan pasien pada puskesmas yang ada di Malang 

raya menurut Dinas Kesehatan di Malang. 

Gambar 1.1 

Data Peningkatan Jumlah Kunjungan Puskesmas di Malang 

 

Sumber data :Dinas Kesehatan 

Dari data yang ada yaitu pada Dinas kesehatan kota dan kabupaten 

Malang yang mengalami peningkatan dan penurunan dalam 4 tahun belakangan. 

Banyak faktor yang dapat membuat jumlah pasien puskesmas mengalami 

kenaikan dan penurunan dari tahun ketahun. Dari hasil wawancara yang 

dilakukan kepada Dinas kesehatan kota dan kabupaten Malang bahwa puskesmas 

sekarang ini harus bersaing dengan rumah sakit sehingga pihak-pihak yang 

bersangkutan harus memperbaiki mulai dari kualitas,suasana lingkungan dan 

kinerjanya dengan sangat baik tetapi kadang masih belum sepenuhnya didukung 

oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemerintah. 

Keadaan yang naik turun itu menurut komplain masyarakat atau pasien 

bahwa fokus pada pelanggan puskesmas masih kurang dalam hal Sumber Daya 

Manusia (SDM), dan komunikasi yang masih kurang ramah, kemudian obsesi 

Jumlah kunjungan Puskesmas Malang 

2012 : 40%

2013 : 50%

2014 : 60%

2015 : 55%
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terhadap kualitas pada puskesmas di sebagian tempat masih kurang seperti 

menurut pasien bahwa dokter yang ada di puskesmas waktu memeriksa sangat 

sebentar dan belum adanya IGD 24 jam di sebagian puskesmas kabupaten serta 

peralatan yang masih kurang di beberapa puskesmas kota dan kabupaten yang 

belum ada IGD nya, menurut dinas kesehatan bahwa kerjasama tim dalam 

puskesmas sudah terlihat bagus seperti adanya koordinasi rutin, dan pembagian 

tanggung jawab yang berjalan baik, perbaikan sistem secara berkesinambungan 

evaluasi ulang yang dilakukan dan perbaikan yang dilakukan puskesmas 

dilakukan secara berkesinambungan, kemudian menurut dinas bahwa pendidikan 

dan pelatihan yang dilakukan puskesmas dengan sering mengadakan pelatihan 

sesuai skill dan peningkatan kompetensi SDM nya baik, keterlibatan dan 

pemberdayaan karyawan pengarahan karyawan dan karyawan selalu diikut 

sertakan dalam pemecahan masalah yang ada di puskesmas. 

Hasil penelitian Zulaika (2008) yang melakukan penelitian tentang 

pengaruh Total Quality Management (TQM) terhadap kinerja manajemen 

pada PT. PP Lonsum Indonesia Tbk. Hasil yang didapat dalam penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa TQM berpengaruh terhadap kinerja manajemen 

dalam perusahaan tersebut secara simultan. Tetapi, secara parsial variabel-

variabel TQM yang ada memiliki pengaruh tetapi tidak signifikan. Variabel 

yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu : fokus pada pelanggan, 

perbaikan berkesinambungan, pelibatan dan pemberdayaan karyawan, serta 

pendidikan dan pelatihan. Dalam penelitian tersebut untuk mengukur 

hubungan dari keempat variabel tersebut menggunakan Balanced Scorecard. 
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Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu penelitian 

sebelumnya yang hanya menggunakan empat indikator dalam TQM dan 

menggunakan Balanced Scorecard sebagai alat ukurnya untuk mengukur 

kinerja manajemennya. Penelitian ini menggunakan enam indikator TQM , 

yaitu : Fokus pada pelanggan, obsesi terhadap kualitas, kerjasama tim, 

perbaikan sistem secara berkesinambungan, pendidikan dan pelatihan, serta 

adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan, agar ada hasil yang jelas 

mengenai pengaruh indikator  TQM dengan kinerja manajerial seperti juga 

ada pada penelitian sebelumnya. 

Penelitian ini dilakukan pada puskesmas di Malang raya yaitu kota dan 

kabupaten. Alasan penulis memilih puskesmas adalah karena puskesmas yang 

harusnya sudah setara dengan rumah sakit tetapi di saat sekarang ini masih 

bukan prioritas masyarakat jika mengalami sakit, oleh karena itu penyelesaian 

puskesmas dalam masalah-masalah tersebut jasa yang dihasilkan harus sesuai 

dengan keinginan pasien karena kenyamanan pasien akan membuat 

puskesmas menjadi pilihan utama. 

Total Quality Management (TQM) pada puskesmas secara umum diterapkan 

dimana di puskesmas melakukan perbaikan secara terus menerus untuk mencapai 

keinginan pasien. Dan pihak-pihak seperti dokter, perawat,bidan,farmasi,karyawan 

dan bahkan kepala di puskesmas di berikan pendidikan diberikan pelatihan kerja 

sebanyak 3 bulan sekali, keterlibatan karyawan atau pegawai puskesmas selalu ada 

hingga terciptanya kinerja yang baik. 
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Berdasarkan apa yang sudah di uraikan di atas, maka dilakukan penelitian 

yang di beri judul “Pengaruh Total Quality Management (TQM) Terhadap 

Kinerja Manajerial (Studi pada Puskesmas Malang Raya)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang masalah dari penelitian diatas dapat 

disusun rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan Total Quality Management dan kinerja manajerial 

pada puskesmas di Malang raya? 

2. Apalah Total Quality Management berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial pada puskesmas di Malang raya? 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini dibatasi pada pengaruh Total 

Quality Management (TQM) , khususnya pada enam indikator TQM yang ada 

pada puskesmas di Malang raya yang di ambil di beberapa kecamatan 

terutama di kabupaten, agar peneliti tahu adanya pengaruh TQM pada 

puskesmas di Malang raya. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 
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a. Untuk mengetahui penerapan TQM terhadap kinerja manajerial yang 

ada pada puskesmas di Malang raya. 

b. Untuk mengetahui adanya pengaruh TQM terhadap kinerja manajerial 

yang ada pada puskesmas di Malang raya. 

2. Manfaat Penelitian 

Kegunaan penelitian ini diharapkan menjadi acuan atau pertimbangan 

sebagai langkah awal untuk membangun perbaikan yang lebih baik bagi 

pihak puskesmas, dan juga penelitian ini dapat dijadikan bahan lanjutan . 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Bagi Puskesmas 

Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memberikan informasi bagi 

pihak manajerial puskesmas terutama kepala puskesmas untuk 

memilih alternatif lain dalam penyelesaian masalah terkait dengan 

TQM dan kinerja manajerial puskesmas untuk lebih baik. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini digunakan untuk masukan dan bahan acuan 

untuk melanjutkan penelitian dibidang operasional yang lebih baik lagi 

dan tepat, dan agar dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk 

penelitian kedepannya. 

 


