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PE. WALLET merupakan perusahaan yang bergerak dalam pembuatan eternit, batako dan 

paving stone. Perusahaan menghadapi banyak tantangan persaingan dan lingkungan yang 

kompetitif, untuk menghadapi tantangan tersebut kinerja yang bagus dan penggunaan strategi 

yang tepat menjadi sangat penting.  

Model Malcolm Baldridge National Quality Award (MBNQA) adalah salah satu cara untuk 

mengukur kinerja organisasi dengan konsep dan prosedur yang menetapkan petunjuk dan kriteria 

yang membantu perusahaan dalam mengevaluasi usaha-usaha perbaikan kualitas. Pengukuran 

kinerja dimulai dengan pengumpulan data dan observasi di lapangan, dilanjutkan dengan 

pembuatan kuesioner berdasarkan konsep MBNQA. Dari hasil pengukuran kinerja akan 

diketahui faktor internal perusahaan yang selanjutnya digunakan untuk mengembangkan strategi 

berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman eksternal dan 

memperoleh peluang yang ada, dengan menggunakan analisis SWOT.  

Dari hasil pengukuran kinerja dengan MBNQA diperoleh pencapaian yang menunjukkan 

PE.WALLET memiliki proses yang efektif untuk sebagian besar kategori, namun 

penyebarluasannya masih terlalu sempit dan sudah ada perbaikan di beberapa kategori, yaitu 

Kepemimpinan dan Fokus Sumber Daya Manusia. Dari matrik IE diketahui perusahaan dalam 

posisi hold and maintenance dengan alternative strategi yang dapat diterapkan yaitu penetrasi 

pasar, dan pengembangan produk. Berdasarkan analisis QSPM maka strategi yang diprioritaskan 

untuk untuk dijalankan adalah strategi penetrasi pasar yaitu meningkatkan pangsa pasar untuk 

produk yang sudah ada dipasar melalui usaha pemasaran yang gencar terutama untuk daerah 

pemasaran yang potensial. 

 

PE. WALLET is a company producing plasterboard, concrete brick and paving stone. This 

company facing some competition and need good skills and strategy to compete. 

Malcolm Baldridge National Quality Award (MBNQA) models is one way to assessing 

organization skills with company concept and procedure to evaluate a better quality. Assessing 

skills beginning with data collection and observation, then spread a questioner based on 

MBNQA concept. From that step knows that company internal factor using as strategy builder 

base on power and weakness of competence and take the changes with SWOT analysis. 

From MBNQA skill shows that PE. WALLET had effective process to some category, still need 

in distribution, such as Leadership and Human Resources. From Matrix IE know that company in 

hold and maintenance position with alternative strategy to applied, and product builder. Base on 

QSPM, market penetration is applied strategy with rising up marketing of a product to potential 

market place. 

 


