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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan perusahaan sangat pesat pada masa perdagangan bebas 

seperti saat sekarang.  Persaingan global ini memberikan banyak pilihan 

kepada konsumen, dimana konsumen semakin mempertimbangkan biaya, nilai 

dan manfaat dari sebuah produk.  Perkembangan perdagangan dunia menuntut 

perusahaan-perusahaan yang sudah ada untuk tetap dapat bertahan agar dapat 

bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang akan bermunculan dan tetap 

terus memperoleh keuntungan.  Perusahan yang dulu bersaing hanya pada 

tingkat lokal, regional atau nasional kini harus pula bersaing dengan 

perusahaan-perusahaan dari seluruh dunia. Hanya perusahaan yang mampu 

menghasilkan barang yang berkualitas yang dapat bersaing dalam pasar 

global. 

Agar suatu perusahaan dapat memiliki keunggulan dalam skala global, 

maka perusahaan tersebut harus mampu melakukan secara lebih baik dalam 

rangka menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas tinggi dengan harga 

yang wajar dan bersaing. Dengan kata lain, dalam pasar global yang modern, 

kunci untuk meningkatkan daya saing adalah kualitas. Hal ini menjadi acuan 

suatu perusahaan untuk lebih meningkatkan produktivitas dan mutu usahanya 

agar tujuan perusahaan yang telah dicanangkan dapat tercapai. 

Agar perusahaan memiliki daya saing yang tinggi dalam skala global, 

maka perusahaan tersebut harus mampu melakukan pekerjaan lebih baik, 
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efektif dan efisien dalam menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi 

dan dengan harga yang bersaing. Perusahaan dapat menggunakan tiga ide 

dasar untuk menghasilkan produk yang berkualitas, yaitu : (1) setiap tindakan 

perusahaan dalam proses menghasilkan produk selalu berorientasi pada 

pelanggan, (2) melibatkan seluruh entitas yang berkaitan dengan jalannya 

perusahaan, baik pihak internal (karyawan), maupun pihak eksternal (pemasok 

dan pelanggan), (3) menggunakan data dan alasan ilmiah dalam memperbaiki 

kinerja yang efeknya akan memberikan keuntungan untuk perusahaan, 

(Roberts dalam Sari dan Siregar: 2008). 

Sampai saat ini, sistem yang dianggap paling cocok sebagai alat untuk 

membuat perusahaan tetap going concern adalah Total Quality Management 

(TQM) atau di Indonesia dikenal dengan istilah Pengendalian Mutu Terpadu 

(PMT). TQM merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha untuk 

memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus menerus atas 

produk, jasa, manusia, proses dan lingkungannya (Sularso dan Murdjianto : 

2004). TQM membuat perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan-

perusahaan lain karena konsep dasarnya yaitu perbaikan secara berkala atau 

terus-menerus. Selain itu, TQM juga memiliki prinsip yang menghargai setiap 

entitas atau orang yang terlibat dalam memberikan kebebasan kepada setiap 

entitas tersebut untuk memberikan pendapat demi perbaikan perusahaan secara 

berkesinambungan. 

Menurut Nasution (2005:22), dalam penerapan TQM ada 10 karakteristik 

yang dikembangkan oleh Goetsch dan Davis yang dapat mempengaruhi 

kinerja manajer, yaitu: fokus pada pelanggan, obsesi terhadap kualitas, 
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pendekatan ilmiah, komitmen jangka panjang, kerjasama tim, perbaikan sistem 

secara berkesinambungan, pendidikan dan pelatihan, kebebasan yang 

terkendali, kesatuan tujuan, dan adanya keterlibatan dan pemberdayaan 

karyawan. Dengan adanya TQM perusahaan dapat selalu mengevaluasi 

kinerjanya sehingga perusahaan dapat segera memperbaiki apabila ada sistem 

yang salah dalam perusahaannya. Namun sebelumnya, perusahaan juga harus 

melakukan perubahan budaya kerja yang sebelumnya keberatan apabila hasil 

kerjanya dievaluasi menjadi lebih terbuka menghadapi evaluasi kinerja. 

Konsep TQM tersebut bertolak belakang dengan pemikiran di negara 

barat dan Indonesia sendiri. Di negara barat, fokus pekerjaan diletakkan pada 

profesionalisme dan spesialisasi. Oleh karena itu segala hal yang berhubungan 

dengan pengendalian mutu hanya dikuasai oleh para spesialis kendali mutu. 

Apabila pengendalian mutu dipertanyakan pada orang-orang yang ada di divisi 

lain perusahaan, selain kendali mutu, mereka pasti tidak bisa menjawabnya 

(Ishikawa, 1992). Sedangkan di Indonesia, pengendalian mutu cenderung 

dilimpahkan ke divisi produksi. Masih banyak yang menganggap fokus 

pengendalian mutu terletak pada proses produksi dan proses penyelesaian/ 

pengemasan produk sehingga keberhasilan atau kinerja manajerial dianggap 

tanggung jawab bagian produksi di perusahaan. Kedua anggapan tersebut 

masih harus disempurnakan lagi. Seharusnya pengendalian mutu dilakukan 

oleh setiap orang di setiap divisi perusahaan demi memperoleh produk yang 

berorientasikan pelanggan, produk dengan mutu terbaik. Partisipasi dari 

seluruh anggota perusahaan merupakan hal yang wajib untuk dilaksanakan 
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karena kinerja baik atau buruk sebuah perusahaan bukan hanya menjadi 

tanggung jawab individu atau divisi saja. 

TQM memang dianggap sebagai alat yang dapat meningkatkan kinerja 

manajerial yang dibuktikan melalui penelitian yang dilakukan oleh Zulaika 

(2008), namun ada beberapa penelitian yang menunjukkan hubungan negatif 

antara TQM dengan kinerja manajerial, salah satunya penelitian yang 

dilakukan oleh Ittner dan Lacker dimana hasilnya tidak ditemukan bahwa 

organisasi yang mempraktekkan TQM dapat mencapai kinerja yang tinggi 

(Lubis, 2005). Hal ini membuat peneliti ingin melihat kekonsistenan penelitian 

mengenai pengaruh TQM terhadap kinerja manajerial. Penelitian ini 

merupakan replika dari penelitian yang telah dilakukan oleh Zulaika (2008). 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Zulaika 

adalah terletak pada variabel independen yang digunakan sebagai stimulus 

variabel dependennya. Peneliti terdahulu menggunakan empat dari sepuluh 

karakteristik TQM sebagai variabel independen, yaitu : fokus pada pelanggan, 

perbaikan sistem secara berkesinambungan, pendidikan dan pelatihan, dan 

adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Sedangkan dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan lima dari sepuluh karakteristik TQM, yaitu fokus 

pada pelanggan, obsesi terhadap kualitas, perbaikan sistem secara 

berkesinambungan, pendidikan dan pelatihan, serta keterlibatan dan 

pemberdayaan karyawan.Peneliti hanya menggunakan lima dari sepuluh 

karakteristik TQM karena ada keterbatasan data dan waktu. 

Penelitian ini dilakukan di perusahaan manufaktur di Surakarta. Alasan 

penulis memilih perusahaan manufaktur adalah karena perusahaan manufaktur 
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memiliki divisi produksi yang yang lebih besar dari divisi lainnya, sehingga 

penulis ingin mengetahui apakah pemikiran bahwa pengendalian mutu adalah 

tanggung jawab penuh bagian produksi dan keberhasilan bagian produksi 

secara tidak langsung mewakili kinerja manajerial perusahaan masih berlaku 

di perusahaan ini atau perusahaan ini sudah menerapkan TQM dalam 

meningkatkan kinerja manajerialnya. Atas hal tersebut di atas, penulis memilih 

judul ”Pengaruh Total Quality Management terhadap Kinerja Manajerial 

Pada PT. Delta Merlin Dunia Textil dan PT. Solo Multipack Surakarta”.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, permasalahan yang 

akan diteliti adalah sebagai berikut: Bagaimana pengaruh TQM terhadap 

kinerja manajerial pada PT. Delta Merlin Dunia Textil dan PT. Solo 

Multipack Surakarta. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh penerapan TQM terhadap kinerja manajerial pada PT. Delta Merlin 

Dunia Textil dan PT. Solo Multipack Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan, diharapkan dapat memberi masukan dan pertimbangan 

dalam pelaksanaan TQM yang mempengaruhi kinerja manajerial. 
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2. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang 

pengaruh TQM terhadap kinerja manajerial. 

3. Bagi pihak lain, dapat menjadi bahan referensi dalam penelitian-penelitian 

tentang pengaruh TQM terhadap kinerja manajerial. 

 

E. Sistematika Penelitian 

Pembahasan penelitian ini terbagi menjadi lima bab. Adapun garis 

besar pembahasan masing-masing bab adalah sebagai berikut : 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi kerangka teoritis, penelitian terdahulu tinjauan pustaka 

yang memuat teori-teori secara konseptual yang diharapkan mampu 

mendukung pokok-pokok permasalahan yang diteliti. Teori-teori 

berkisar antara teori tentang Total Quality Management dan Kinerja 

Manajerial. 

BAB III. METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang berisi ruang lingkup 

penelitian, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, kriteria 

responden, kriteria obyek penelitian, pengukuran variabel penelitian, 

sumber data, instrument penelitian, teknik pengumpulan data, teknik 

penganalisisan data. 
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BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan bagian dari analisis data dengan menggunakan 

teknik pengujian data yaitu uji validitas, uji reliabilitas dan asumsi 

klasik serta uji hipotesis dengan analisis regresi berganda. Analisis 

data ditujukan untuk menguji hipotesis dan menyimpulkan 

pemecahan masalah penelitian. 

BAB V. PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian akhir dari yang berisikan tentang 

kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, 

keterbatasan serta saran-saran bermanfaat yang dapat diberikan untuk 

analisis Pengaruh total quality management terhadap kinerja 

manajerial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


