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Kata Pengantar

Kajian mutu menjadi diskursus yang terus mengalami 
perkembangan seiring dengan dinamika masyarakat dan per-
kembangan teknologi mutakhir. Perusahaan-perusahaan yang 
mengalami perkembangan pesat adalah perusahaan yang 
konsen terhadap pemenuhan kepuasaan pelanggan seraya terus 
melakukan perbaikan terus menerus (continuous improvement)  
guna menciptakan budaya layanan (quality culture) yang mampu 
memenuhi (meet) bahkan melampaui (exceed) keinginan pelanggan.  
Karena itu pula sejumlah pakar  dari masa kemasa terus melakukan 
riset guna menemukan teori-teori perbaikan mutu yang dapat 
diadopsi oleh perusahaan–perusahaan guna meningkatkan efisiensi 
dan produktifitas.

Perhatian terhadap mutu, dewasa ini juga menjadi konsen 
lembaga pendidikan. Sejumlah teori manajemen mutu yang 
pada notabene dilahirkan dari dunia industri saat ini sudah mulai 
diadaptasi dan diadopsi secara masiv pada lembaga yang bergerak 
di  bidang jasa, termasuk lembaga pendidikan. Sejumlah teori dan 
konsep penjaminan mutu, seperti Total Quality Managemen, sistem 
penjaminan mutu ISO 9001:2008 sudah menjadi trend pada lembaga 
pendidikan, dengan tetap memperhatikan karakteristiknya sebagai 
lembaga jasa. Perhatian terhadap mutu tersebut tentunya tidak 
hanya sekadar perbaikan sistem tetapi juga upaya mendapatkan 
pengakuan internasional (international recognition).

Buku ini, karena itu hadir guna menyajikan teori dan 
konsep manajemen mutu yang diderivasi dari sumber-sumber 
primer dan hasil riset terkait pada dunia industri, seraya berupaya 
mendeskripsikan aplikasi konsep-konsep tersebut dalam dunia 
pendidikan dan menampilkan sejumlah hasil penelitian manajemen 
mutu pada lembaga pendidikan.  Sesuai dengan kontennya, buku ini 
diharapkan dapat ikut memperkaya  khazanah keilmuan manajemen 
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mutu layanan, khususnya pada lembaga pendidikan yang sudah 
ramai ditulis oleh para pakar serta menjadi referensi bagi pelajar/
mahasiswa yang menekuni kajian manajemen pendidikan.

Sebagai tulisan perdana, buku ini tentunya masih 
membutuhkan sentuhan teori dan hasil penelitian yang lebih 
uptodate  dan relevant, karena itu masukan cerdas pembaca sangat 
diharapkan untuk perbaikan kedepan. Ucapan terima kasih dan 
penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan khususnya 
kepada para guru (master) yang telah mencerahkan pemikiran 
penulis dalam bidang manajemen mutu, serta semua pihak yang 
berkontribusi akan  terbitnya buku ini. 

          Jambi,   April 2013

         
                   Penulis
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Bab 1  


Quality is never an accident; 

it is always the result of high intention, 
sincere effort, intelligent direction and skillful execution; 

it represent the wise choise of many alternatives 
(William A Foster) 

A. Defenisi Mutu 

Mutu memiliki pengertian yang beragam di kalangan para 
pakar di bidang manajemen mutu, sebagaimana dikemukakan oleh 
Nomi Preffer dan Anna Coote  bahwa  mutu adalah konsep yang 
licin (a slippery concept) (Sallis, 2010:50). Alasan yang paling 
mungkin dalam memahami karakter mutu yang membingungkan 
tersebut adalah bahwa ia merupakan gagasan yang dinamis, 
berkaitan dengan sudut pandang dan sudut kepentingan pengguna 
dengan istilah yang berbeda-beda. Perbedaan terjadi, disebabkan 
mutu dapat digunakan sebagai suatu konsep yang secara bersama-
sama absolut (absolute concept) dan  relatif (relative concept). 
Mutu dalam pengertian absolute beranggapan bahwa mutu 
merupakan suatu keindahan, kebenaran, kemewahan, dan suatu 
idealisme yang tidak dapat ditawar. Sedangkan mutu dalam 
pengertian relatif memandang bahwa mutu bukan merupakan 
atribut produk atau layanan, melainkan sesuatu yang dianggap 
berasal dari produk atau layanan tersebut. Produk atau layanan 
yang bermutu dalam konsep relatif tidak harus mahal, eksklusif, 
cantik, atau spesial tetapi ia harus asli, wajar, dan familiar. 

Menurut Sallis (2010) definisi relatif mengenai mutu 
tersebut mengandung dua aspek, yaitu pertama adalah 
menyesuaikan diri dengan spesifikasi, kedua memenuhi 
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kebutuhan pelanggan. Mutu bagi produsen dapat diperoleh 
melalui produk atau layanan yang memenuhi spesifikasi awal 
secara konsisten dalam sebuah sistem yang biasa dikenal dengan 
sistem jaminan mutu (quality assurance systems).  Sedangkan 
mutu bagi pelanggan adalah sesuatu yang memuaskan dan 
melampaui keinginan dan kebutuhan pelanggan. Jadi mutu tidak 
hanya harus memenuhi standar produsen, tetapi yang tidak kalah 
pentingnya adalah kemampuannya untuk memenuhi kepuasan 
pelanggan (customer satisfaction). 

Perbedaan pandangan dalam memahami mutu dapat dilihat 
dari beberapa defenisi yang dikemukakan oleh pakar dalam 
bidang manajemen mutu. Menurut Juran  (1991) mutu produk 
dapat disimpulkan sebagai kecocokan penggunaan produk (fitness 
for use), artinya produk atau layanan harus sesuai apa yang 
dibutuhkan dan diinginkan oleh pelanggan. Ada empat dimensi 
kualitas, meliputi;  

1. Desain, yaitu kekhasan produk atau layanan  
2. Kesesuaian, yaitu kecocokan antara desain yang diinginkan 

dengan produk yang diberikan. 
3. Ketersediaan, yaitu menekankan pada aspek releabilitas, 

ketahanan, dan masa berlaku. 
4. Keamanan, yaitu keterbebasan pengguna dari resiko produk 

yang berbahaya. 
5. Manfaat timbal balik yaitu kecocokan penggunaan suatu 

produk adalah apabila produk tersebut memiliki desain yang 
khas, kesesuaian antara desain dengan produk yang dikirim,  
ketersediaan, daya tahan penggunaan yang lama, dan 
keamanan pengguna dari resiko bahaya yang mungkin 
ditimbulkannya. 

Deming (1986) bapak pemikir mutu modern menge-
mukakan bahwa mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar.  
Menurutnya  produk atau layanan bermutu tinggi jika pelanggan 
menganggap produk yang dibelinya memiliki nilai baik, setia 

sebagai pelanggan, dan mengajak yang lain untuk membeli 
produk atau layanan tersebut. Mutu merupakan suatu yang bersifat 
global dan berbasis kompetensi, pelanggan menganggap mutu 
yang sesungguhnya berdasarkan perasaan, harapan mereka 
terhadap stimulus baru, dan membandingkannya secara subjektif 
terhadap produk lain. 

Crosby (1979:58) mendefinisikan mutu sebagai 
conformance requirement, yaitu sesuai dengan persyaratan yang 
telah distandarkan. Suatu produk atau layanan dikatakan bermutu 
manakala sesuai dengan standar mutu yang telah dietatapkan, 
meliputi mutu input, proses, dan output. Berbeda dengan kedua 
definisi diatas, defenisi ini lebih menekankan mutu ditinjau dari  
sisi produsen.  Feigenbaum (1986) menyebutkan bahwa mutu 
adalah ketentuan pelanggan, bukan ketentuan insinyur, pemasaran 
atau general management.  Hal tersebut didasarkan pada 
pengalaman pelanggan terhadap produk atau layanan yang 
diterima.  Suatu produk dikatakan bermutu apabila mampu 
memenuhi kepuasan pelanggan (customer expectations).  

Garvin dan David A (1994) menyatakan bahwa mutu 
adalah kondisi dinamis yang terkait dengan produk, tenaga, tugas, 
dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi keinginan dan 
harapan pelanggan. 

 Meskipun definisi mutu sangat bervariasi dan tidak ada 
defenisi yang diterima secara universal, namun berdasarkan 
defenisi-defenisi di atas dapat dirumuskan sejumlah batasan 
tentang mutu sebagai berikut; 

1. Mutu merupakan kesesuaian produk atau layanan dengan 
spesifikasi yang telah ditetapkan. 

2. Mutu merupakan kemampuan produk atau layanan dalam 
memenuhi  atau melampau kebutuhan pelanggan. 

3. Mutu mencakup produk, tenaga kerja, proses, dan lingkungan 
4. Mutu merupakan suatu yang bersifat global dan  dinamis serta 

berkembang sesuai dengan trend yang ada dalam masyarakat. 
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B. Dimensi Mutu 

Guna mendekatkan diri pada pemahaman yang lebih 
komprehensif terhadap mutu, perlu dikemukakan beberapa 
dimensi mutu yang menggambarkan karakteristik sebuah produk 
atau layanan yang bermutu. Menurut Gasperz (1997) dimensi 
mutu meliputi delapan kategori, yaitu; 

a. Kinerja (performance). Kinerja berkaitan dengan aspek 
fungsional produk dan karakteristik utama yang 
dipertimbangkan oleh pelanggan ketika ingin membeli produk. 
Sebuah komputer yang memiliki performance yang baik 
artinya prosesnya cepat, kemampuan menyimpan, dll. 
Biasanya, kinerja diukur dengan tarap/tingkatan. 

b. Keistimewaaan (features). Dimensi ini lebih mudah berubah 
dibanding dimensi lain, feature-feature dengan cepat menjadi 
bagian dari performance. Misalnya remote pada televisi 
dianggap sebagai feature pada beberapa tahun yang lalu, tetapi 
sekarang semua televisi yang murah sekalipun memilikinya. 
Pemilihan  terhadap feature juga dapat dianggap sebagai 
refleksi mutu. Feature biasanya diukur berkenaan dengan 
keragamannya (seberapa banyak) dan kekuatan daya tariknya.

c. Keandalan (reliability). Berkenaan dengan kemampuan suatu 
produk berfungsi secara berhasil dalam periode waktu tertentu 
dan dibawah kondisi tertentu. Kendalan merupakan 
karakteristik yang merefleksikan kemungkinan tingkat 
keberhasilan dalam penggunaan suatu produk atau layanan. 
Misalnya keandalan sebuah sepeda motor adalah kecepatannya.

d. Konformansi (conformance). Konformansi meliputi kesesuian 
produk terhadap spesifikasi atau standar yang telah ditetapkan 
sebelumnya berdasarkan kebutuhan pelanggan. Konformansi 
menunjukkan derajat dimana karakteristik desain produk dan 
operasi memenuhi standar yang ditetapkan. Standar sering 
diekspresikan sebagai spesifikasi yang menunjukkan pusat 
target dan tingkat penerimaan terhadap deviasi atau variasi. 

Efektivitas konformansi sering mengantarkan pada reliabilitas, 
durabilitas, performansi, dan persepsi mutu.  

e. Daya tahan (durability). Daya tahan mengukur kehidupan 
produk pada dimensi teknis dan ekonomi. Karakteristik ini 
berkaitan dengan seberapa lama sebuah produk dapat 
digunakan sebelum ia hancur atau diganti. Sebagai misal 
pelanggan akan membeli produk sepatu kulit berdasarkan daya 
tahan sepatu tersebut dalam penggunaan, sehingga sepatu yang  
memiliki masa pakai yang lebih panjang tentu merupakan salah 
satu karakteristik kualitas produk yang dipertimbangkan oleh 
pelanggan ketika membeli sepatu. 

f. Kemampuan pelayanan (serviceability). Merupakan karakte-
ristik yang berkenaan dengan kecepatan, kehormatan, 
kompetensi, dan kemudahan perbaikan dan penggantian. 
Ketika sebuah produk rusak, seberapa cepat diperbaharui, 
seberapa efektif usaha perbaikan tersebut.  Misalnya, saat ini 
banyak perusahan telkomsel yang memberikan layanan kepada 
pelanggan yang memiliki masalah dengan handphone yang 
dimiliki.

g. Estetika (aesthetics). Merupakan karakteristik yang berkenaan 
dengan keindahan yang bersifat subjektif dan merefleksikan 
preferensi sesorang. Estetika dari suatu produk lebih berkaitan 
dengan perasaan individu yang mencakup karakter tertentu,  
meliputi perasaan, penglihatan, pendengaran.

h. Kualitas yang dipersepsikan (perceived quality). Pelanggan 
tidak memiliki informasi yang lengkap mengenai suatu produk 
atau layanan, mereka bergantung pada informasi tidak 
langsung yang dikirim oleh perusahaan yang memproduksi 
produk atau layanan tersebut.  Dimensi ini bersifat subjektif, 
berkaitan dengan perasaan pelanggan dan mengkonsumsi 
produk serta meningkatkan harga diri. Hal ini juga dapat 
berbentuk reputasi, misalnya seorang yang akan membeli 
produk-produk laptop yang bermerek seperti Toshiba, karena 
mereka memiliki persepsi dan informasi bahwa produk-produk 
tersebut adalah produk yang berkualitas, meskipun orang 
tersebut belum pernah menggunakan produk-produk tersebut.
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 Meskipun kedelapan dimensi tersebut dapat diterapkan 
pada layanan dan produk fisik, dimensi tambahan – informasi – 
adalah unsur penting dalam   layanan mutu.  Bagi pelanggan,  
informasi memiliki dua aspek dasar yaitu ketersediaan 
(availability) dan ketetapan (accuracy).  

 Ketersediaan informasi mempengaruhi kualitas dalam 
beberapa cara. Contoh yang paling nyata adalah tidak jelasnya 
informasi yang diterima oleh pelanggan; berapa banyak waktu 
seorang juru tulis, kasir, sales, gagal menjawab sebuah 
pertanyaan?, jika seorang sales tidak merespon, pelanggan akan 
segera merasa kecewa dan dimensi kualitas yang dipersepsikan 
terpengaruh secara negatif. Jika  juru tulis atau kasir tidak 
memberikan perhatian, pelanggan akan menjadi marah dengan 
rendahnya kinerja. 

C. Perspektif terhadap Mutu 

Garvin  (dalam Ross, 1994: 97-98) mengemukakan lima 
perspektif mutu yang biasa digunakan yaitu; transcendental 
approach, product-based approach, user-based approach, 
manufacturing – based approach, dan value-based approach.  

1. Pendekatan transenden (transcendental approach).  
Pendekatan ini menegaskan bahwa mutu dapat dirasakan atau 
difahami tetapi sulit dioperasionalkan. Perspektif ini biasanya 
diterapkan dalam seni musik, tari, dan sejenis. Perusahaan 
dapat mempromosikan produknya dengan pernyataan-
pernyataan seperti; tempat berbelanja  yang menyenangkan 
(supermarket), elegan (mobil), dan lain-lain. Dengan demikian, 
fungsi perencanaan, produksi, dan pelayanan suatu  perusahaan 
sulit sekali menggunakan defenisi seperti ini sebagai dasar 
manajemen kualitas karena sulitnya mendisain produk secara 
tepat yang mengakibatkan implementasinya sulit. 

2. Pendekatan berbasis-produk (product-based approach).  
Pendekatan ini menganggap mutu sebagai karakteristik yang 
dapat diukur. Perbedaan dalam mutu menunjukkan perbedaan 
dalam jumlah elemen atau atribut yang melekat pada produk. 

Pendekatan ini karena sifatnya yang subjektif, tidak dapat 
menjelaskan perbedaan dalam selera, kebutuhan, dan pilihan 
individu. 

3. Pendekatan berbasis-pengguna (user-based approach).  
Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa mutu 
produk bergantung pada penggunanya, dan karena itu produk 
yang paling memuaskan pelanggan merupakan produk yang 
paling bermutu. Perspektif yang subjektif dan demand – 
oriented ini juga menyatakan bahwa pelanggan yang berbeda 
memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda pula, 
sehingga mutu bagi seseorang adalah identik dengan kepuasan 
maksimun yang dirasakannya. 

4. Pendekatan berbasis-manufaktur (manufacturing-based 
approach). Pendekatan ini lebih memperhatikan pada aspek-
aspek perekayasaan dan mendefinisikan mutu sebagai sama 
sesuai dengan persyaratan (conformance to requirement). Pada 
sektor layanan, dapat dikatakan bahwa mutunya bersifat 
operations-driven. Pendekatan ini  berfokus pada penyesuaian 
spesifikasi yang dikembangkan secara internal, yang biasa 
didorong  oleh kepentingan peningkatan produktivitas dan 
penekanan biaya. Sehingga, mutu ditentukan oleh standar-
standar yang ditetapkan produsen atau perusahaan, bukan 
konsumen atau pelanggan yang menggunakannya. 

5. Pendekatan berbasis-nilai (value based approach).  
Pendekatan ini memandang mutu dari perspektif nilai dan 
harga.  Mutu didefinisikan sebagai affordable exelence dengan 
mempertimbangkan  trade off antara kinerja produk dan harga. 
Mutu dalam perspektif ini bersifat relatif, sehingga produk 
yang memiliki mutu yang paling tinggi belum tentu produk 
yang paling bernilai, akan tetapi yang paling bernilai adalah 
produk atau layanan paling tepat dibeli (best-buy). 

D. Signifikansi Perhatian terhadap Mutu 

 Mutu memainkan peranan penting dalam persaingan 
global. Perhatian terhadap mutu dapat dengan sendirinya menjadi 
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sumber penting dalam persaingan. Namun karena mutu 
merupakan sesuatu yang relatif, organisasi harus terus menerus 
meningkatkan mutu. Russel (1996) mengemukakan enam arti 
penting mutu bagi sebuah organisasi/perusahaan sebagai berikut: 

1. Reputasi Perusahaan 
Perusahaan atau organisasi yang telah menghasilkan 

produk atau layanan yang bermutu akan meningkatkan 
reputasinya sebagai organisasi yang mengedepankan mutu. 
Sehingga, organisasi tersebut akan semakin dikenal oleh 
masyarakat atau pelanggan dan mendapatkan nilai lebih di 
mata masyarakat, yang pada akhirnya akan semakin 
memperoleh kepercayaan dari masyarakat. 

2. Penurunan Harga 
  Paradigma lama tentang mutu beranggapan bahwa untuk 

menghasilkan  produk  yang berkualitas dibutuhkan biaya yang 
banyak. Suatu produk yang mahal selalu identik dengan harga 
mahal. Produk yang dihasilkan masih dibuat sesuai dengan 
kemampuan perusahaan, sehingga standarnya juga ditentukan 
oleh perusahaan.  Kondisi ini menyebabkan produk yang 
dihasilkan tidak akan laku terjual sebab tidak sesuai dengan 
keinginan masyarakat. 

  Paradigma baru mutu mengatakan  bahwa untuk 
menghasilkan produk atau layanan yang berkualitas, 
perusahaan tidak perlu memerlukan biaya yang besar. Tetapi 
harus disesuaikan dengan tipe, jenis, waktu, dan jumlah sesuai 
dengan keinginan dan harapan pelanggan, perusahaan atau 
organisasi harus berorientasi pada kepuasan pelanggan. 
Dengan demikian tidak ada pemborosan yang terjadi yang 
harus dibayar mahal oleh perusahaan atau organisasi tersebut. 
Sehingga anggapan bahwa quality has no cost dapat dicapai 
dengan tidak menghasilkan produk atau layanan yang tidak 
dibutuhkan pelanggan. 

3. Peningkatan Pangsa Pasar 
  Pangsa pasar akan meningkat bila biaya bisa 

diminimalkan, karena organisasi atau perusahaan dapat 
menekan harga, walaupun mutu tetap menjadi utama. Hal-hal 
ini akan mendorong pelanggan membeli dan terus membeli 
produk atau layanan  tersebut sehingga  pangsa pasar terus 
meningkat.

4. Pertanggungjawaban Produk 
  Semakin meningkatnya persaingan mutu produk atau 

layanan yang dihasilkan, menuntut organisasi untuk semakin 
bertanggung jawab terhadap desain, proses, dan pendistribusian 
produk tersebut guna memenuhi kebutuhan dan harapan 
pelanggan. Sejalan dengan itu, organisasi tidak perlu lagi 
mengeluarkan biaya yang begitu besar hanya untuk 
memberikan jaminan terhadap produk atau layanan yang 
ditawarkan tersebut. 

5. Dampak Internasional 
  Bila organisasi atau perusahaan mampu menawarkan 

produk atau layanan yang bermutu maka akan dikenal tidak 
hanya pada level lokal tetapi pada level internasional.  Hal ini 
akan menimbulkan kesan yang baik  terhadap organisasi atau 
perusahaan yang menghasilkan produk atau menawarkan jasa 
yang bermutu tersebut. Hal ini tidak berarti bahwa perusahaan 
yang telah meraih setifikat ISO 9000 mencerminkan mutu 
produk atau layanan perusahaan tersebut, sebab ISO 9000 lebih 
berorientasi pada prosedur operasi, bukan perbaikan produk.  
Namun organisasi atau perusahaan yang telah memiliki 
sertifikat ISO 9000 cenderung memiliki sistem yang baik 
dalam menghasilkan produk atau layanan yang berkualitas. 

6. Tampilan Produk atau Layanan 
  Mutu akan menyebabkan produk atau layanan dikenal, 

sehingga perusahaan atau organisasi yang menghasilkan 
produk atau menawarkan layanan  juga dikenal dan dipercaya 
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oleh masyarakat. Dengan demikian, tingkat kepercayaan 
pelanggan dan masyarakat umumnya akan bertambah dan 
organisasi atau perusahaan tersebut akan lebih dihargai. Hal ini 
akan menimbulkan fanatisme tertentu dan para pelanggan 
terhadap produk apapun yang  ditawarkan oleh perusahaan atau 
organisasi tersebut. 

E. Guru (master) Mutu 
Perjalanan sejarah mutu  telah melahirkan sejumlah master 

yang teorinya banyak mempengaruhi perkembangan industri di 
dunia hingga hari ini. Sejumlah pakar tersebut dapat dikemukakan 
sebagai berikut;  

1. W. Edwards Deming 
 W. Edwards Deming dilahirkan pada tanggal 14 Oktober 
1900 di Sioux City, Iowa. Setelah itu, keluarganya pindah ke 
Powell, Wyoming. Deming lulus B.S dalam bidang Fisika dari 
Universitas Wyoming tahun 1921, dan menyelesaikan gelar Ph.D 
di Yale bidang Fisika Matematika tahun 1928. Dia bekerja di 
Census Bureu US selama dan setelah Perang Dunia II. Pada tahun 
1950, Deming pergi ke Jepang untuk melaksanakan sensus 
penduduk dan mengajar  pemimpin-pemimpin bisnis top 
mengenai pengendalian mutu secara statistik. Deming mengatakan 
kepada orang Jepang bahwa mereka  dapat menjadi pemimpin 
mutu kelas dunia jika mereka mengikuti arahannya. Selama tahun 
1950an berangkat lagi ke Jepang atas permintaan Japanese Union 
of Scientist and Engineers (JUSE). Karena menolak dibayar 
sebagai tenaga pengajar, JUSE memanfaatkan dana untuk 
mendirikan Deming Prize, yang menjadi penghargaan mutu 
disegani di Jepang dewasa ini. Saat ini, Deming dianggap sebagai 
pemimpin puncak (top leader) dalam manajemen mutu. 

Quality tidak bermakna kemewahan (luxury).  Mutu 
adalah tingkat  keseragaman dan keandalan yang dapat diprediksi, 
biaya rendah, dan sesuai dengan pasar. Dengan kata lain, mutu 

adalah apa yang menjadi keinginan dan kehendak pelanggan. 
Manakala kebutuhan dan keinginan pelanggan selalu berubah, 
solusi merumuskan mutu terkait dengan pelanggan harus 
dirumuskan ulang secara terus menerus. 
 Produktivitas meningkat sejalan dengan menurunnya 
variabilitas. Ketika semua hal berubah-ubah, maka pengendalian 
mutu dibutuhkan. Pengendalian statistik tidak mengindikasikan  
tidak adanya kesalahan tujuan dan layanan, tetapi lebih 
memberikan prediksi mengenai batasan variasi. Ada dua  tipe 
variasi, yaitu perubahan (change) dan dapat ditugaskan 
(assignable). Adalah sia-sia mencoba membasmi kesalahan-
kesalahan yang disebabkan oleh perubahan. Namun, sulit 
membedakan antara keduanya, atau untuk menentukan sebab – 
sebab yang bersifat assignable.  Tidak cukup hanya dengan 
memenuhi spesifikasi, seseorang juga harus mengurangi 
perbedaan.  
 Deming menganjurkan penggunaan SPC (yang pertama 
kali dikembangkan oleh Stewart) agar perusahaan dapat 
membedakan penyebab sistematis dan penyebab khusus 
menangani mutu. Ia berkeyakinan bahwa perbedaan atau variasi 
merupakan suatu fakta yang tidak dapat dihindari dalam dunia 
industri. Kontribusi utama yang membuatnya terkenal adalah 
Deming Cycle, Deming Fourteen Points, dan Seven Deadly 
Diseases.
 Siklus Deming dikembangkan untuk menghubungkan 
antara operasi dengan kebutuhan pelanggan dan memfokuskan 
sumberdaya semua bagian dalam perusahaan (riset, desain, 
operasi, dan pemasaran) secara terpadu dan sinergi untuk 
memenuhi kebutuhan  pelanggan (Ross, 1994). Siklus Deming 
adalah model perbaikan berkesinambungan yang dikembangkan 
oleh W. Edward Deming yang terdiri dari atas komponen utama 
secara berurutan, seperti pada gambar berikut: 
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Gambar 1.2. 
Siklus PDCA (Plan – Do – Check – Act)

Penjelasan dari setiap siklus PDCA di atas sebagai berikut: 

a. Mengembangkan rencana perbaikan (Plan).  
Ini merupakan langkah setelah dilakukan pengujian ide 

perbaikan masalah. Rencana perbaikan disusun  berdasarkan 5W 
dan 1H (what, why, who, when, where, dan How), yang dibuat 
secara rinci dan jelas serta menetapkan sasaran yang harus  
dicapai. Penetapan sasaran harus memperhatikan konsep SMART 
(specific, measurable, attainable, reasonable, dan timetable).  

b. Melaksanakan rencana (Do)
 Rencana yang telah disusun diimplementasikan secara 
bertahap, mulai dari skala kecil dan pembagian tugas secara 
merata sesuai dengan kapasitas dan kemampuan setiap personil. 
Selama pelaksanaan rencana harus ada pengendalian agar seluruh 
rencana dilaksanakan dengan sebaik mungkin agar sasaran dapat 
tercapai. 

c. Memeriksa atau meneliti hasil yang dicapai (Check)
 Memeriksa merujuk pada  penetapan apakah pelaksa-
naanya berada dalam  jalur, sesuai dengan rencana dan memantau 
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kemajuan perbaikan yang direncanakan. Alat yang dapat 
digunakan dalam pemeriksaan misalnya diagram pareto, 
histogram, dan diagram kontrol 

d. Melakukan tindakan penyesuaian bila diperlukan (Action)
 Penyesuaian dilakukan jika dianggap perlu, yang 

didasarkan hasil analisis di atas. Penyesuaian terkait dengan 
standarisasi prosedur baru guna menghindari timbulnya kembali 
masalah yang sama  atau menetapkan sasaran baru bagi perbaikan 
berikutnya.  

 Siklus PDCA tersebut berputar secara berkesinambungan, 
segera setelah perbaikan dicapai, keadaan perbaikan tersebut 
dapat memberikan inspirasi untuk perbaikan selanjutnya. Oleh 
karena itu, manajemen harus secara terus menerus merumuskan 
dan target-target perbaikan baru.  

Adapun prinsip manajemen mutu, menurut Deming (1986) 
disarikan dalam empat belas poin, yaitu sebagai berikut:  

a. Menciptakan konsistensi tujuan terhadap peningkatan produk 
dan layanan. Organisasi mengalokasikan sumberdaya untuk 
memenuhi kebutuhan jangka panjang daripada memfokuskan 
pada keuntungan jangka pendek. Deming menyebut 
ketidakmampuan organisasi untuk merencanakan ke masa 
depan sebagai “crippling disease”, bahkan upaya mengejar 
keuntungan jangka pendek  dapat mengakibatkan mutu yang 
rendah atau produk dan layanan yang cacat sehingga 
menghambat produktivitas dan kapabilitas kompetitif 
organisasi. 

b. Mengadopsi filsafat baru. Dengan kata lain, antara manajemen 
dan karyawan harus mau  mengadopsi filsafat baru dan 
mengemban amanat dalam melakukan transformasi itu. 

c. Menghentikan ketergantungan pada inspeksi umum untuk 
mencapai mutu, sebab inspeksi bagi produk yang cacat adalah 
sangat terlambat, tidak efektif dan mahal. “When product 
leaves the door of a supplier, it is too late to do anything about 
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its quality. Quality comes not from inspection but from 
improvement of the production process”.

d. Mengakhiri praktek pemberian penghargaan bisnis berbasis 
price tag. Deming menyatakan bahwa “Price has no meaning 
without a measure of quality being purchased.” Dengan 
memilih penyalur yang memberi harga murah, organisasi dapat 
mengakhiri penggunaan mutu material yang rendah dan lebih 
banyak mengalokasikan dana untuk memperbaiki produk cacat. 
Deming  juga menolak untuk menggunakan banyak penyalur 
karena akan menambah variasi yang akan berakibat pada 
keseluruhan mutu produk organisasi.  

e. Meningkatkan secara konstan dan berkelanjutan pada sistem 
produksi dan layanan, untuk meningkatkan mutu dan 
produktivitas, dan dengan demikian, secara konstan 
mengurangi biaya 

f. Melembagakan pelatihan dalam kerja. Setiap karyawan dalam 
organisasi memainkan peran yang berharga dan membutuhkan 
pelatihan untuk memahami tanggungjawabnya. Pelatihan sama 
pentingnya bagi manajemen untuk dapat mengatur dan 
mengembangkan karyawan secara lebih baik. 

g. Mengadopsi dan melembagakan kepemimpinan. Deming  
menyatakan bahwa “the job of management is not supervision, 
but leadership”. Perbedaan antara supervisor dan 
kepemimpinan adalah bahwa yang pertama memfokuskan pada 
manajemen untuk mencapai target dan penilaian kinerja 
sedangkan yang terakhir memastikan mutu dengan terus-
menerus bekerja pada sumber peningkatan. 

h. Hilangkan rasa takut, sehingga karyawan dapat bekerja dengan 
efektif bagi perusahaan. Para karyawan didorong untuk 
mengekspresikan ide-idenya dan mengajukan pertanyaan tanpa 
rasa takut kehilangan pekerjaannya. 

i. Pecahkan halangan antar departemen. Karyawan bagian 
penelitian, rancangan, penjualan dan produksi harus bekerja 
sebagai sebuah tim, untuk meramalkan masalah-masalah 

produksi dan penggunaan yang mungkin dipertemukan dengan 
produksi atau layanan. 

j. Mengeliminasi slogan, exhortations, dan target bagi angkatan 
kerja yang menuntut zero defect dan tingkat baru produktivitas. 
Exhortation itu hanya menciptakan hubungan adversarial, 
sebagai penyebab utama mutu dan produktivitas rendah 
menjadi miliki sistem dan dengan demikian disandarkan pada 
kekuatan angkatan kerja. 

k. Menggantikan standar, kuota, tujuan dan sejumlah target 
dengan kepemimpinan. Deming menyatakan “[Management] 
by numerical goals is an attempt to manage without knowledge 
of what to do, and in fact is usually management by fear.” 
Dengan menetapkan kuota atau target produksi, manajemen 
akan mendorong karyawannya untuk menghasilkan mutu 
produk yang rendah dengan memaksanya pada produksi missal 
tanpa kebanggaan akan kecakapan kerja. 

l. Menghilangkan halangan yang merampas hak karyawan untuk 
bangga terhadap kecakapan kerjanya. Target produksi dan 
sejumlah tujuan hanya menekankan pada menekankan pada 
karyawan yang menghasilkan banyak uang akan 
mengakibatkan mutu yang rendah atau produk catat ketimbang 
mutu tinggi Deming menjelaskan: 
“[A performance appraisal] nourishes short-term 
performance, annihilates long-term planning, builds fear, 
demolishes teamwork, nourishes rivalry and politics. It leaves 
people bitter, crushed, bruised, battered, desolate, despondent, 
dejected, feeling inferior, some even depressed, unfit for work 
for weeks after receipt of rating, unable to comprehend why 
they are inferior”.  

  Dengan mengukur tingkat produktivitas karyawan 
dengan penilaian kinerja, seorang manajer yang menghindari 
masalah dan tidak memberikan kepemimpinan yang 
selayaknya untuk membantu pekerjanya dalam meningkatkan 
sistem. Esensinya, manajer tetaplah manajer. 
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m. Melembagakan program pendidikan dan pengembangan diri. 
Dalam setiap bidang, terdapat kekurangan pengetahuan dan 
keterampilan individu. Dengan mendorong karyawan untuk 
meningkatkan pendidikannya, organisasi dapat lebih mampu 
untuk meningkatkan produk dan layanannya dan menjadi lebih 
kompetitif . 

n. Mengambil tindakan untuk melakukan transformasi. 
Manajemen puncak harus berkomitmen untuk meningkatkan 
mutu produk dan layanannya melalui tindakan untuk 
memastikan bahwa setiap orang dalam organisasi 
melaksanakan tugas yang ditentukan. 

Deming (1986) juga mengatakan bahwa ada tujuh penyakit 
yang mematikan (seven deadly diseases) dalam organisasi atau 
perusahaan, yaitu: 
a. Lack of constancy of purpose. Ketiadaan tujuan yang tetap. 
b. Emphasis on short-term profits; short-term thinking. 

Penekanan pada keuntungan jangka pendek dan berpikir jangka 
pendek. 

c. Annual performance reviews.  Peninjauan kinerja tahunan.  
d. Mobility of management; job hopping.  Mobilitas manajemen; 

lompatan kerja.  
e. Use of visible figure only for management.  Penggunaan 

gambar yang terlihat hanya bagi manajemen.  
f. Excessive medical cost.  Biaya ‘perobatan’ yang berlebihan.
g. Excessive cost of liability. Kelebihan biaya tanggungan/utang.

2. Philip B. Crosby  

Philip B Crosby dilahirkan di  pada tahun 1926 di 
Whelling, West Virginia.  Crosby memiliki keahlian di bidang 
podiatry (pengobatan kaki) tetapi dia memutuskan tidak 
menyukainya. Pada tahun 1952 ia menjadi seorang insinyur  
handal   untuk Crosley  Corporation di Richmond, Indiana. 

Selanjutnya ia bekerja untuk Martin Corporation dari tahun 1957 
sampai 1965. Crosby bertanggung jawab atas mutu pada proyek  
Pershing. Dari tahun 1965 sampai tahun 1979 ia menjabat direktur 
mutu bagi ITT. Pada tahun 1979, dia mendirikan Philip Crosby 
Associates (PCA) di Winter Park, Florida. Pada tahun 1991 
berhenti dari PCA dan memulai Karir IV Inc. untuk membantu 
pertumbuhan eksekutif. 
 Philip B. Crosby sangat terkait dengan ide zero defects
yang ia ciptakan pada tahun 1960. Bagi Crosby mutu adalah 
kesesuaian dengan persyaratan (conformance to requirements), 
yang diukur  melalui biaya ketidaksesuaian. Mutu yang rendah 
atau tinggi tidak ada artinya, hanya kesesuaian dan 
ketidaksesuaian.  Penggunaan pendekatan ini berarti bahwa 
seseorang sampai pada tujuan kinerja tanpa cacat (zero defect). 
 Crosby manyamakan mutu dengan pencegahan 
(prevention). Oleh karena itu, inspeksi, pengujian,  pemeriksaan 
dan teknik bukan pencegahan lainnya tidak memiliki tempat. 
Crosby mempertahankan bahwa tidak ada alasan sama sekali 
untuk melakukan kesalahan atau kecacatan pada produk atau 
layanan apapun. 
  Perusahaan harus mengadopsi ‘vaksin’ mutu untuk 
mencegah ketidaksesuaian. Ada unsur dalam ‘vaksin’ mutu yaitu; 
determinasi, pendidikan, dan implementasi. Determinasi adalah 
suatu sikap dari manajemen untuk tidak menerima proses, produk, 
atau layanan yang tidak memenuhi persyaratan, seperti reject, 
scrap, lead delivery, wrong shipment, da lain-lain. 
 Setiap perusahaan harus divaksinasi agar menjadi antibody
untuk melawan ketidaksesuaian terhadap persyaratan 
(nonconformance). Ketidaksesuaian ini merupakan sebab, 
sehingga harus dicegah atau dihilangkan. Dalam menyiapkan 
vaksinasi, suatu perusahaan perlu membuat lima unsur (dalam 
Nasution, 2005) yaitu sebagai berikut: 
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Whelling, West Virginia.  Crosby memiliki keahlian di bidang 
podiatry (pengobatan kaki) tetapi dia memutuskan tidak 
menyukainya. Pada tahun 1952 ia menjadi seorang insinyur  
handal   untuk Crosley  Corporation di Richmond, Indiana. 

Selanjutnya ia bekerja untuk Martin Corporation dari tahun 1957 
sampai 1965. Crosby bertanggung jawab atas mutu pada proyek  
Pershing. Dari tahun 1965 sampai tahun 1979 ia menjabat direktur 
mutu bagi ITT. Pada tahun 1979, dia mendirikan Philip Crosby 
Associates (PCA) di Winter Park, Florida. Pada tahun 1991 
berhenti dari PCA dan memulai Karir IV Inc. untuk membantu 
pertumbuhan eksekutif. 
 Philip B. Crosby sangat terkait dengan ide zero defects
yang ia ciptakan pada tahun 1960. Bagi Crosby mutu adalah 
kesesuaian dengan persyaratan (conformance to requirements), 
yang diukur  melalui biaya ketidaksesuaian. Mutu yang rendah 
atau tinggi tidak ada artinya, hanya kesesuaian dan 
ketidaksesuaian.  Penggunaan pendekatan ini berarti bahwa 
seseorang sampai pada tujuan kinerja tanpa cacat (zero defect). 
 Crosby manyamakan mutu dengan pencegahan 
(prevention). Oleh karena itu, inspeksi, pengujian,  pemeriksaan 
dan teknik bukan pencegahan lainnya tidak memiliki tempat. 
Crosby mempertahankan bahwa tidak ada alasan sama sekali 
untuk melakukan kesalahan atau kecacatan pada produk atau 
layanan apapun. 
  Perusahaan harus mengadopsi ‘vaksin’ mutu untuk 
mencegah ketidaksesuaian. Ada unsur dalam ‘vaksin’ mutu yaitu; 
determinasi, pendidikan, dan implementasi. Determinasi adalah 
suatu sikap dari manajemen untuk tidak menerima proses, produk, 
atau layanan yang tidak memenuhi persyaratan, seperti reject, 
scrap, lead delivery, wrong shipment, da lain-lain. 
 Setiap perusahaan harus divaksinasi agar menjadi antibody
untuk melawan ketidaksesuaian terhadap persyaratan 
(nonconformance). Ketidaksesuaian ini merupakan sebab, 
sehingga harus dicegah atau dihilangkan. Dalam menyiapkan 
vaksinasi, suatu perusahaan perlu membuat lima unsur (dalam 
Nasution, 2005) yaitu sebagai berikut: 
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a. Integritas 
Chief Executive Officer (CEO) harus dapat menjamin bahwa 
pelanggan menerima apa yang telah dijanjikan, seperti mutu 
barang dan layanan, mutu pengiriman, keamanan, dan lainnya. 
CEO harus memiliki pemikiran bahwa mutu adalah segalanya. 

b. Sistem 
Sistem adalah serangkaian prosedur dan kegiatan individu di 
dalam tim untuk menjamin mutu. Karena itu, diperlukan 
pendidikan mutu yang merupakan proses untuk membantu 
karyawan agar memilih bahasa yang sama dalam mutu dengan 
mengerti peran mereka dalam peningkatan mutu. 

c. Komunikasi 
Komunikasi dalam hal ini adalah proses mengirim dan 
menerima informasi mengenai mutu dan mendukung 
peningkatan mutu. Semua informasi mengenai usaha 
peningkatan mutu disampaikan kepada karyawan. 

d. Operasi 
Operasi merupakan kegiatan harian yang dilaksanakan 
organisasi untuk menjaga agar tetap berfungsi. Hal ini 
dilaksanakan dengan mendidik pemasok agar mengirim produk 
dan layanan yang sesuai dengan spesifikasi. Selain itu, 
prosedur, produk, dan sistem dikualifikasikan dan dibuktikan 
sebelum pelaksanaan dan diuji secara berkelanjutan.

e. Kebijaksanaan 
Selain komponen di atas, dibutuhkan pula adanya pernyataan 
dan pengarahan dari manajemen yang memperjelas dimana 
mereka berdiri dan menemukan dan menentukan sikap tentang 
mutu, kebijakan harus jelas dan tidak ragu-ragu. 

Zero defect bukan slogan tetapi merupakan standar 
manajemen kinerja. Crosby yakin bahwa pada tahun 1960an  
sejumlah perusahaan Jepang   menerapkan zero defect, 
menggunakannya sebagai peralatan teknik, dengan tanggung 
jawab pada manajemen. Sebaliknya, zero defect  digunakan 

sebagai alat motivasi di Amerika Serikat, dengan tanggung jawab 
pada pekerja, dan gagal (Brocka & Brocka 1992). 

Crosby (Hunt, 2004) mengajukan 14 langkah peningkatan 
mutu, yaitu;  

a. Pastikan bahwa manajemen berpihak atau komit kepada mutu. 
b. Bentuk tim peningkatan mutu yang merepresentasikan masing-

masing departemen atau bagian. 
c. Tentukan bagaimana mengukur, dimana masalah mutu tertentu 

dan potensial berada 
d. Evaluasi biaya mutu dan jelaskan manfaatnya sebagai alat 

manajemen 
e. Tingkatkan kepedulian mutu dan konsep personil bagi semua 

karyawan. 
f. Ambil tindakan formal untuk memperbaiki masalah yang  

dikenali melalui langkah sebelumnya. 
g. Dirikan sebuah panitia bagi program zero defects
h. Latih semua karyawan untuk secara aktif melaksanakan bagian 

mereka dalam program perbaikan mutu. 
i. Adakan “zero defects days” untuk memperkenankan semua 

karyawan menyadari bahwa telah terjadi perubahan. 
j. Dorong setiap individu untuk memetakan tujuan peningkatan 

bagi mereka dan bagi kelompok mereka. 
k. Dorong karyawan untuk berkomunikasi dengan manajemen  

mengenai tantangan-tantangan yang mereka hadapi dalam 
upaya mereka mencapai tujuan peningkatan. 

l. Kenali dan hargai orang-orang yang terlibat. 
m. Dirikan dewan mutu untuk membahas hal-hal yang biasa 
n. Kerjakan semua lagi untuk memberikan penekanan bahwa 

program peningkatan mutu tidak pernah berakhir.  

Selanjutnya, Crosby (Ross, 1993) juga mengajukan empat 
Absolute of Quality Management, yaitu; 
a. Mutu berarti sesuai dengan persyaratan (conformance to 

requirement). Jika anda berkeinginan untuk melakukannya 



19

a. Integritas 
Chief Executive Officer (CEO) harus dapat menjamin bahwa 
pelanggan menerima apa yang telah dijanjikan, seperti mutu 
barang dan layanan, mutu pengiriman, keamanan, dan lainnya. 
CEO harus memiliki pemikiran bahwa mutu adalah segalanya. 

b. Sistem 
Sistem adalah serangkaian prosedur dan kegiatan individu di 
dalam tim untuk menjamin mutu. Karena itu, diperlukan 
pendidikan mutu yang merupakan proses untuk membantu 
karyawan agar memilih bahasa yang sama dalam mutu dengan 
mengerti peran mereka dalam peningkatan mutu. 

c. Komunikasi 
Komunikasi dalam hal ini adalah proses mengirim dan 
menerima informasi mengenai mutu dan mendukung 
peningkatan mutu. Semua informasi mengenai usaha 
peningkatan mutu disampaikan kepada karyawan. 

d. Operasi 
Operasi merupakan kegiatan harian yang dilaksanakan 
organisasi untuk menjaga agar tetap berfungsi. Hal ini 
dilaksanakan dengan mendidik pemasok agar mengirim produk 
dan layanan yang sesuai dengan spesifikasi. Selain itu, 
prosedur, produk, dan sistem dikualifikasikan dan dibuktikan 
sebelum pelaksanaan dan diuji secara berkelanjutan.

e. Kebijaksanaan 
Selain komponen di atas, dibutuhkan pula adanya pernyataan 
dan pengarahan dari manajemen yang memperjelas dimana 
mereka berdiri dan menemukan dan menentukan sikap tentang 
mutu, kebijakan harus jelas dan tidak ragu-ragu. 

Zero defect bukan slogan tetapi merupakan standar 
manajemen kinerja. Crosby yakin bahwa pada tahun 1960an  
sejumlah perusahaan Jepang   menerapkan zero defect, 
menggunakannya sebagai peralatan teknik, dengan tanggung 
jawab pada manajemen. Sebaliknya, zero defect  digunakan 

sebagai alat motivasi di Amerika Serikat, dengan tanggung jawab 
pada pekerja, dan gagal (Brocka & Brocka 1992). 

Crosby (Hunt, 2004) mengajukan 14 langkah peningkatan 
mutu, yaitu;  

a. Pastikan bahwa manajemen berpihak atau komit kepada mutu. 
b. Bentuk tim peningkatan mutu yang merepresentasikan masing-

masing departemen atau bagian. 
c. Tentukan bagaimana mengukur, dimana masalah mutu tertentu 

dan potensial berada 
d. Evaluasi biaya mutu dan jelaskan manfaatnya sebagai alat 

manajemen 
e. Tingkatkan kepedulian mutu dan konsep personil bagi semua 

karyawan. 
f. Ambil tindakan formal untuk memperbaiki masalah yang  

dikenali melalui langkah sebelumnya. 
g. Dirikan sebuah panitia bagi program zero defects
h. Latih semua karyawan untuk secara aktif melaksanakan bagian 

mereka dalam program perbaikan mutu. 
i. Adakan “zero defects days” untuk memperkenankan semua 

karyawan menyadari bahwa telah terjadi perubahan. 
j. Dorong setiap individu untuk memetakan tujuan peningkatan 

bagi mereka dan bagi kelompok mereka. 
k. Dorong karyawan untuk berkomunikasi dengan manajemen  

mengenai tantangan-tantangan yang mereka hadapi dalam 
upaya mereka mencapai tujuan peningkatan. 

l. Kenali dan hargai orang-orang yang terlibat. 
m. Dirikan dewan mutu untuk membahas hal-hal yang biasa 
n. Kerjakan semua lagi untuk memberikan penekanan bahwa 

program peningkatan mutu tidak pernah berakhir.  

Selanjutnya, Crosby (Ross, 1993) juga mengajukan empat 
Absolute of Quality Management, yaitu; 
a. Mutu berarti sesuai dengan persyaratan (conformance to 

requirement). Jika anda berkeinginan untuk melakukannya 



20

pada saat pertama kali (right the first time), semua orang harus 
memahaminya (know what it is). 

b. Mutu berawal dari pencegahan (prevention). Vaksinasi adalah 
cara pencegahan penyakit organisasi. Pencegahan bermula dari 
pelatihan, disiplin, teladan, kepemimpinan, dan lainnya. 

c. Standar kinerja mutu adalah tanpa cacat (zero defects). 
Kesalahan-kesalahan tidak boleh ditolerir. 

d. Pengukuran mutu adalah harga dari ketidaksesuaian (price f 
nonconformance). 

3. Joseph M. Juran 
Joseph M. Juran dilahirkan tahun 1904 di Romania dan 

kemudian datang ke Amerika Serikat tahun 1912.  Dia 
memperoleh gelar dalam bidang teknik dan hokum, dia dimajukan 
sebagai manajer mutu di Western Electric Company, 
administrator pemerintah dan profesor teknis di New York 
University sebelum memulai pekerjaan sebagai konsultan karir 
tahun 1950.   Juran dinobatkan sebagai salah seorang arsitek 
revolusi mutu di Jepang, dimana dia selalu mengajar dan menjadi 
konsultan mulai tahun 1954. Namun, dia menganggap bahwa 
orang yang paling  bertanggungjawab  pada revolusi mutu Jepang  
adalah manajer operasi dan pakar mutu. Tahun 1979, dia 
mendirikan Institut Juran yang melaksanakan pelatihan dan 
mempublikasikan karya-karya terkait dengan mutu. 

Juran yang merupakan salah seorang guru dalam 
manajemen mutu memberikan definisi manajemen mutu sebagai 
suatu kumpulan aktivitas yang berkaitan dengan mutu tertentu 
yang memiliki karakteristik sebagai berikut: 

a. Mutu menjadi bagian dari setiap agenda manajemen atas. 
b. Sasaran mutu dimasukkan dalam rencana bisnis. 
c. Jangkauan sasaran diturunkan dari benchmarking, fokus pada 

pelanggan dan pada kesesuaian kompetisi, disana adalah 
sasaran untuk peningkatan mutu tahunan. 

d. Sasaran disebarkan ke tingkat  pengambilan tindakan. 
e. Pelatihan dilakukan di semua tingkatan 
f. Pengukuran ditetapkan seluruhnya. 
g. Manajer atas secara teratur meninjau kembali kemajuan 

dibandingkan dengan sasaran. 
h. Penghargaan diberikan terhadap kinerja terbaik. 
i. Sistem imbalan diperbaharui. 

 Juran mengidentifikasi unsur-unsur revolusi mutu Jepang, 
sebagai  berikut: 
a. Manajer atas mengambil tanggung jawab manajemen mutu 
b. Manajer atas melatih seluruh hirarki dan proses manajemen 

mutu. 
c. Manajer atas melakukan perbaikan mutu pada tingkat 

revolusioner. 
d. Manajer atas melibatkan partisipasi angkatan kerja (karyawan) 
e. Manajer atas menambah sasaran mutu kepada rencana bisnis. 

 Juran juga sangat terkenal dengan konsep Trilogi Mutu, 
yaitu; perencanaan mutu (quality planning), pengendalian mutu 
(quality control), dan perbaikan atau peningkatan mutu (quality 
improvement) (Juran, 1988) 

 Pendekatan Juran terhadap perencanaan mutu (quality 
planning) melibatkan beberapa aktivitas berikut: 
a. Identifikasi pelanggan. Setiap orang yang akan dipengaruhi 

oleh pelanggan, baik pelanggan internal maupun pelanggan 
eksternal. 

b. Menentukan kebutuhan pelanggan.  
c. Menciptakan keistemewaan produk yang dapat memenuhi 

kebutuhan pelanggan. 
d. Menciptakan proses yang mampu menghasilkan keistemewaan 

produk di bawah kondisi operasi. 
e. Mentransfer proses ke operasi. 

  Juran mengatakan bahwa perencanaan mutu seharusnya 
melibatkan partisipasi mereka yang akan dipengaruhi oleh 
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rencana. Juga mereka yang merencanakan mutu seharusnya dilatih 
dalam menggunakan metode-metode modern dan alat-alat 
perencanaan mutu. 
 Pendekatan terhadap pengendalian mutu (control mutu)
melibatkan beberapa aktivitas berikut: 

a. Mengevaluasi kinerja aktual. 
b. Membandingkan yang aktual dengan sasaran. 
c. Mengambil tindakan atas perbedaan antara yang aktual dan 

sasaran. 
 Juran mendukung pendelegasian pengendalian kepada 

tingkat paling bawah dalam perusahaan dengan menempatkan 
karyawan ke dalam keadaan swa kendali (self - control). Ia juga 
mendukung pelatihan karyawan dalam pengumpulan data dan 
analisis untuk memungkinkan mereka membuat keputusan 
berdasarkan pada fakta-fakta. 

 Pendekatan terhadap perbaikan mutu (quality 
improvement) mencakup hal-hal berikut: 

a. Menciptakan kesadaran dari kebutuhan dan kesempatan untuk 
perbaikan. 

b. Mengamanatkan atau menugaskan peningkatan mutu, dan 
membuatnya sebagai bagian dari setiap deskripsi pekerjaan. 

c. Menciptakan infrastruktur, menetapkan dewan mutu, memilih 
proyek untuk perbaikan, menunjuk tim, dan menyiapkan 
fasilitator. 

d. Memberikan pelatihan tentang bagaimana meningkatkan mutu. 
e. Memberikan penghargaan kepada tim pemenang. 
f. Mempropagandakan hasil-hasil perbaikan mutu. 
g. Memperbaiki sistem imbalan (reward system) dalam 

menjalankan tingkat perbaikan mutu. 
h. Mempertahankan momentum melalui perluasan rencana bisnis 

yang mencakup sasaran untuk peningkatan mutu. 

 Pandangan Juran (1988)  tentang isu-isu utama lain yang 
berkaitan dengan manajemen mutu adalah; 

a. Siklus pengembangan produk seharusnya dipersingkat melalui 
perencanaan partisipatif, rekayasa berbarengan (concurrent 
engineering), dan pelatihan kepada perencana dalam  metode 
dan alat-alat manajemen mutu. 

b. Hubungan dengan pemasok seharusnya diperbaiki. Banyaknya 
pemasok seharusnya dikurangi. Suatu hubungan kerjasama 
(team work relation) seharusnya ditetapkan berdasarkan rasa 
saling percaya. Lama kontrak seharusnya diperpanjang 
sehingga bersifat hubungan jangka panjang. 

c. Pelatihan seharusnya berorientasi pada hasil dan bukan 
berorientasi pada alat. Tujuan utama pelatihan seharusnya 
mengubah perilaku karyawan, dan bukan sekadar melatih atau 
mendidik saja. Sebagai contoh; pelatihan dalam peningkatan 
mutu seharusnya didahului dengan tugas dalam suatu proyek 
perbaikan. Misi pelatihan seharusnya membantu tim 
menyelesaikan proyek. 

Perbandingan pandangan ketiga pakar tersebut terhadap 
mutu dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut (Oakland, 1994 
dan Chase, Aquilano & Jacobs 1998): 

Tabel. 1.1     Perbandingan Pandangan tentang Mutu 

N0 Items Deming Juran Crosby
1 Definisi Mutu Suatu tingkat 

yang dapat 
diprediksi dari 
keseragaman 

dan 
ketergantungan 
ada biaya yang 

rendah dan 
sesuai dengan 

pasar

Kemampuan 
untuk digunakan 
(fitness for uses) 

Sesuai dengan 
persyaratan 

(Conformance to 
requirement)  

2 Tingkat 
tanggung jawab 

manajemen 
senior

Bertanggung 
jawab 94% atas 
masalah mutu 

Kurang dari 20% 
masalah mutu 
karena pekerja 

Bertanggung 
jawab terhadap 

mutu 

3 Standar 
prestasi/motivasi 

Mutu memiliki 
banyak ‘skala’ 
sehingga perlu 

digunakan 
statistik untuk 

mengukur 

Menghindari 
kampanye untuk 
melaksanakan 
pekerjaan yang 

sempurna 

Tanpa cacat 
(zero defects)
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b. Hubungan dengan pemasok seharusnya diperbaiki. Banyaknya 
pemasok seharusnya dikurangi. Suatu hubungan kerjasama 
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c. Pelatihan seharusnya berorientasi pada hasil dan bukan 
berorientasi pada alat. Tujuan utama pelatihan seharusnya 
mengubah perilaku karyawan, dan bukan sekadar melatih atau 
mendidik saja. Sebagai contoh; pelatihan dalam peningkatan 
mutu seharusnya didahului dengan tugas dalam suatu proyek 
perbaikan. Misi pelatihan seharusnya membantu tim 
menyelesaikan proyek. 

Perbandingan pandangan ketiga pakar tersebut terhadap 
mutu dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut (Oakland, 1994 
dan Chase, Aquilano & Jacobs 1998): 

Tabel. 1.1     Perbandingan Pandangan tentang Mutu 

N0 Items Deming Juran Crosby
1 Definisi Mutu Suatu tingkat 

yang dapat 
diprediksi dari 
keseragaman 

dan 
ketergantungan 
ada biaya yang 

rendah dan 
sesuai dengan 

pasar

Kemampuan 
untuk digunakan 
(fitness for uses) 

Sesuai dengan 
persyaratan 

(Conformance to 
requirement)  

2 Tingkat 
tanggung jawab 

manajemen 
senior

Bertanggung 
jawab 94% atas 
masalah mutu 

Kurang dari 20% 
masalah mutu 
karena pekerja 

Bertanggung 
jawab terhadap 

mutu 

3 Standar 
prestasi/motivasi 

Mutu memiliki 
banyak ‘skala’ 
sehingga perlu 

digunakan 
statistik untuk 

mengukur 

Menghindari 
kampanye untuk 
melaksanakan 
pekerjaan yang 

sempurna 

Tanpa cacat 
(zero defects)
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prestasi pada 
semua bidang

4 Perbaikan proses 
terus menerus 

Continuous 
Quality 

Improvement, 
dengan PDCA

Continuous 
Quality 

Improvement

Continuous 
Quality 

Improvement  
dalam 

perencanaan, 
pengendalian, 
dan perbaikan 

mutu
5 Struktur 14 butir 

manajemen
10 butir 

perbaikan mutu
14 langkah 

perbaikan mutu
6 Pengendalian 

proses statistic 
Metode statistik 

untuk 
pengendalian 
mutu harus 
digunakan 

Merekomendasi 
SPC, tetapi 

mengingatkan 
bahwa SPC 

dapat 
diakibatkan total 
driven approach

Menolak tingkat  
mutu yang dapat 
diterima secara 

statistik 

7 Basis perbaikan Secara terus 
menerus 

mengurangi 
penyimpangan, 
menghilangkan 

tujuan tanpa 
metode

Pendekatan 
kelompok 

proyek-proyek, 
menetapkan 

tujuan 

Suatu proses, 
bukanlah suatu 
program, tujuan 

perbaikan 

8 Kerjasama tim Partisipasi 
karyawan dalam 

pengambilan 
keputusan dan 
memecahkan 
kendala antar 
departemen

Pendekatan tim 
dan gugus 

kendali mutu 

Kelompok 
perbaikan mutu 
dan dewan mutu 

9 Biaya mutu Tidak ada yang 
optimum, 

perbaikan terus 
menerus

Quality is not 
free, terdapat 

suatu optimum 

Cost of 
nonconformance
, quality is free 

10 Pembelian dan 
barang yang 

diterima 

Inspeksi terlalu 
terlambat, 

menggunakan 
tingkat mutu 
yang dapat 

diterima 

Masalah 
pembelian 

merupakan hal 
yang rumit 
sehingga 

diperlukan survai 
formal

Nyatakan 
persyaratan; 

pemasok adalah 
perluasan 

11 Penilaian 
pemasok 

Tidak, kritikal 
dari kebanyakan 

sistem 

Ya, tetapi 
membantu 
pemasok 

memperbaiki
12 Hanya satu 

Sourcing of 
Supply

Ya Tidak, dapat 
diabaikan untuk 
meningkatkan 

daya saing

Selain ketiga guru (master) di bidang mutu tersebut di atas, 
terdapat juga sejumlah pakar mutu yang memiliki pandangan yang 
berpengaruh dalam perbaikan mutu di perusahaan, sebagai 
berikut; 
4. Armand V. Feigenbaum 
  Armand Vallin  Feigenbaum dilahirkan tahun 1922. Pada 
tahun 1994 dia menjadi pakar mutu teratas pada General Electric 
di Schenectady, New York. Dia menerima gelar Ph.D dari 
Massachusetts Institute of Technology tahun 1951. selama disana 
ia menulis buku Total Quality Control.  Pada tahun 1958 di 
dijadikan eksekutif operasi pabrik General Electric seluruh dunia. 
Pada tahun 1968 Feigenbaum mendirikan General System di 
Pittsfiled, Massachusetts, dimana dinobatkan sebagai presiden. 
 Feigenbaum adalah pelopor ungkapan total quality control
di Amerika Serikat.  Total Quality Control (TQC) mendekati 
mutu sebagai  peralatan bisnis strategi yang mensyaratkan 
kepedulian bagi semua orang di perusahaan. Mutu jauh 
melampaui manajemen kesalahan. TQC adalah filosofi dan 
komitmen untuk mencapai keunggulan. Mutu adalah cara hidup 
bersama, cara memanej. TQC memiliki pengaruh organisasional 
yang mencakup implementasi aktivitas mutu berbasis pelanggan.  
Definisi TQC Feigenbaum adalah being excellence – driven, 
rather than defect-driven. 
 Pemikiran Feigenbaum (dalam Brocka &  Brocka, 1992) juga 
dapat dilihat pada tiga langkah mutu berikut: 

a. Quality leadership. Harus ada penekanan pada manajemen dan 
kepemimpinan dalam mutu.  Mutu harus direncanakan 
menyeluruh  dalam term yang spesifik. Pendekatannya adalah 
excellence–driven daripada failure-driven. Mencapai 
keunggulan mutu berarti menyimpan fokus yang konstan 
dalam memelihara mutu. Pendekatan berkelanjutan sejenis 
sangat dibutuhkan dalam manajemen. 
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Inspeksi terlalu 
terlambat, 

menggunakan 
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formal

Nyatakan 
persyaratan; 

pemasok adalah 
perluasan 

11 Penilaian 
pemasok 

Tidak, kritikal 
dari kebanyakan 

sistem 

Ya, tetapi 
membantu 
pemasok 

memperbaiki
12 Hanya satu 

Sourcing of 
Supply

Ya Tidak, dapat 
diabaikan untuk 
meningkatkan 

daya saing

Selain ketiga guru (master) di bidang mutu tersebut di atas, 
terdapat juga sejumlah pakar mutu yang memiliki pandangan yang 
berpengaruh dalam perbaikan mutu di perusahaan, sebagai 
berikut; 
4. Armand V. Feigenbaum 
  Armand Vallin  Feigenbaum dilahirkan tahun 1922. Pada 
tahun 1994 dia menjadi pakar mutu teratas pada General Electric 
di Schenectady, New York. Dia menerima gelar Ph.D dari 
Massachusetts Institute of Technology tahun 1951. selama disana 
ia menulis buku Total Quality Control.  Pada tahun 1958 di 
dijadikan eksekutif operasi pabrik General Electric seluruh dunia. 
Pada tahun 1968 Feigenbaum mendirikan General System di 
Pittsfiled, Massachusetts, dimana dinobatkan sebagai presiden. 
 Feigenbaum adalah pelopor ungkapan total quality control
di Amerika Serikat.  Total Quality Control (TQC) mendekati 
mutu sebagai  peralatan bisnis strategi yang mensyaratkan 
kepedulian bagi semua orang di perusahaan. Mutu jauh 
melampaui manajemen kesalahan. TQC adalah filosofi dan 
komitmen untuk mencapai keunggulan. Mutu adalah cara hidup 
bersama, cara memanej. TQC memiliki pengaruh organisasional 
yang mencakup implementasi aktivitas mutu berbasis pelanggan.  
Definisi TQC Feigenbaum adalah being excellence – driven, 
rather than defect-driven. 
 Pemikiran Feigenbaum (dalam Brocka &  Brocka, 1992) juga 
dapat dilihat pada tiga langkah mutu berikut: 

a. Quality leadership. Harus ada penekanan pada manajemen dan 
kepemimpinan dalam mutu.  Mutu harus direncanakan 
menyeluruh  dalam term yang spesifik. Pendekatannya adalah 
excellence–driven daripada failure-driven. Mencapai 
keunggulan mutu berarti menyimpan fokus yang konstan 
dalam memelihara mutu. Pendekatan berkelanjutan sejenis 
sangat dibutuhkan dalam manajemen. 
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b. Modern quality technology.  Departemen mutu tradisional tidak 
mampu memecahkan 80 sampai 90 masalah mutu. Pada era 
modern, semua anggota organisasi  harus bertanggungjawab 
terhadap mutu produk dan layanan. Ini berarti melibatkan staf 
kantor dalam proses, demikian juga para insinyur, dan pekerja 
bawahan. Kinerja tanpa kesalahan (error-free performance)
harus menjadi tujuan. Teknik – teknik baru harus dievaluasi 
dan diimplementasikan setepat mungkin. 

c. Organizational commitment. Motivasi berkelanjutan 
disyaratkan. Pelatihan yang berhubungan dengan tugas yang 
paling pokok.  Pertimbangan mutu sebagai elemen strategis 
perencanaan bisnis harus terjadi pada perusahaan.

Selanjutnya, Feigenbaum (dalam Brocka & Brocka, 1992) 
juga mengajukan 19 langkah peningkatan mutu pada organisasi 
atau perusahaan sebagai berikut: 

a. Total quality control defined. TQC dapat didefinisikan sebagai 
sebuah sistem yang efektif dalam integrasi peningkatan mutu, 
pemeliharaan mutu, dan upaya-upaya  perbaikan mutu berbagai 
kelompok di dalam organisasi  untuk memungkinkan 
pemasaran, produksi, teknik, dan layanan pada level ekonomis 
tertinggi yang memudahkan pemenuhan kepuasan pelanggan. 

b. Quality versus quality. “Q besar” atau Quality merujuk pada 
mutu yang mewah (luxurious), sedangkan “q kecil” merujuk 
pada mutu tinggi, kemewahan tidak penting, q kecil harus 
dipertahankan dan ditingkatkan. 

c. Control. Pada ungkapan “quality control”, ungkapan control
merepresentasikan peralatan manajemen dengan empat 
langkah; a) menyusun standar mutu, b) penilaian kinerja 
terhadap standar-standar tersebut, c) bertindak manakala 
standar dilewati, d) perencanaan peningkatan dalam standar. 

d. Integration. Quality control mensyaratkan integrasi hampir 
semua aktivitas yang tidak terkoordinir dalam suatu kerangka 
kerja. Kerangka kerja harus menempatkan tanggungjawab 

terhadap upaya-upaya mutu yang didasarkan pada pelanggan  
mencakup semua aktivitas perusahaan. 

e. Quality increase profit. Program TQC sangat efektif dalam 
pembiayaan sebab hasil-hasilnya meningkatkan level kepuasan 
pelanggan, mengurangi kesalahan operasi, mengembalikan 
biaya layanan, dan meningkatkan daya guna sumberdaya. 
Tanpa mutu, pelanggan tidak akan memberi nilai balikkan, 
tanpa balikkan dari pelanggan, bisnis tidak akan bertahan lama. 

f. Quality is expected, no desired.  Mutu mengakibatkan mutu. 
Manakala seorang supplier berorientasi pada mutu, supplier
lain harus memenuhi atau melampaui standar baru tersebut. 

g. Humans impacts quality.  Peningkatan mutu terbesar adalah 
berasal dari perbaikan proses oleh manusia/pekerja, bukan 
penambahan mesin. 

h. TQC applies to all products and services. Tidak seorang atau 
satu departemen pun yang luput dari pemberian produk atau 
layanan kepada pelanggan mereka. 

i. Quality is a total life-cycle consideration. Quality control
memasuki semua tahap dari keseluruhan proses produksi, 
mulai dari spesifikasi pelanggan, desain teknik dan 
pemasangan sampai kepada pengapalan produk, termasuk 
layanan dasar  bagi pelanggan yang merasakan kepuasan 
terhadap produk. 

j. Controlling the process. Pengendalian terletak pada empat 
klasifikasi utama yaitu; pengendalian desain baru, 
pengendalian material yang masuk, pengendalian produk, dan 
penelitian terhadap proses tertentu.  

k. A total quality system may be defined as. Sistem mutu 
menyediakan pengendalian yang terintegrasi dan terus menerus 
terhadap semua aktivitas kunci. 

l. Benefits. Manfaat/ keuntungan yang sering diperoleh dari 
program mutu terpadu adalah peningkatan pada desain dan 
mutu produk, pengurangan biaya dan kesalahan, peningkatan 
moral karyawan, dan mengurangi pemborosan. 
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b. Modern quality technology.  Departemen mutu tradisional tidak 
mampu memecahkan 80 sampai 90 masalah mutu. Pada era 
modern, semua anggota organisasi  harus bertanggungjawab 
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mutu yang mewah (luxurious), sedangkan “q kecil” merujuk 
pada mutu tinggi, kemewahan tidak penting, q kecil harus 
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d. Integration. Quality control mensyaratkan integrasi hampir 
semua aktivitas yang tidak terkoordinir dalam suatu kerangka 
kerja. Kerangka kerja harus menempatkan tanggungjawab 

terhadap upaya-upaya mutu yang didasarkan pada pelanggan  
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e. Quality increase profit. Program TQC sangat efektif dalam 
pembiayaan sebab hasil-hasilnya meningkatkan level kepuasan 
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m. Cost of quality. Biaya mutu adalah alat untuk mengukur dan 
mengoptimalkan aktivitas pengendalian mutu. Biaya mutu 
operasi dibagi dalam empat kategori, yaitu; biaya pencegahan, 
biaya penghargaan, biaya kesalahan/kegagalan internal, dan 
biaya kesalahan/kegagalan eksternal. 

n. Organize for quality control. Adalah penting menunjukkan 
bahwa mutu adalah tugas setiap orang (quality is everybody’s 
job). Setiap komponen organisasi memiliki tanggung jawab 
mutu terkait, seperti; pemasaran untuk menentukan pilihan 
pelanggan, teknisi untuk memberi kepuasan terhadap 
spesifikasi mutu produk, dan supervisi untuk membangun mutu 
pada produk. Jadikan tanggungjawab tersebut eksplisit dan 
dapat dilihat. 

o. Quality facilitators, not quality cops. Organisasi pengendalian 
mutu berperan sebagai touchstone untuk mengkomunikasikan 
hasil-hasil baru pada perusahaan, menyediakan teknik baru, 
bertindak sebagai seorang fasilitator, dan konsultan internal, 
daripada inspektor mutu. 

p. Continuous commitment.  Manajemen harus memahami atau 
mengenali permulaan program pengendalian mutunya bahwa 
program ini bukan peningkatan mutu yang bersifat sementara 
dan proyek pengurangan biaya semata. 

q. Use statistical cost. Statistik digunakan di hampir semua 
program pengendalian mutu kapan dan dimana saja. Tetapi 
statistik hanyalah satu bagian dari pola pengendalian mutu. 
pengembangan peralatan tes mekanik dan elektronik yang 
unggul telah menyediakan tata cara peningkatan berskala besar 
pada tugas ini. 

r.  Automation is not a panacea. Otomasi bukan sebuah obat 
mujarab. Pastikan bahwa aktivitas orientasi manusia 
diimplementasikan sebelum yakin bahwa otomasi merupakan 
jawaban. 

s. Control quality at the source. Pencipta produk atau pengirim 
layanan harus mampu mengendalikan produk atau layanannya.  

d. Kaoru Ishikawa 
Kaoru Ishikawa dilahirkan pada tahun 1915 dan 

memperoleh sarjana di bidang kimia terapan dari University of 
Tokyo. Setelah  perang dia terlibat dalam kegiatan atau promosi 
mutu JUSE. Selanjutnya, dia menjadi presiden Musashi Institute 
of Technology. Sampai wafat pada tahun 1989 Ishikawa adalah 
figur terkemuka mengenai pengendalian mutu di Jepang. Dia 
adalah orang yang pertama menggunakan istilah total quality 
control, dan mengembangkan “Seven Tools” yang dia anggap 
semua pekerja dapat menggunakannya. Dia merasa bahwa hal ini 
membedakannya dengan pendekatan lain, dimana dia berfikir 
untuk menempatkan mutu di tangan spesialis.  

Seven Tools atau tujuh alat dalam manajemen mutu yang 
dikemukakan oleh Ishikawa terdiri dari; a) Pareto Chart, b) 
cause-effect diagram (fishbone or Ishikawa diagram), c) 
histogram, d) check sheets, e) flowcharts, dan f) control chart. 

 Sejalan dengan kemajuan dunia industri dan  peradaban, 
pengendalian mutu menjadi semakin penting. Sejumlah konsep 
dasar filosofi Ishikawa disarikan sebagai berikut: (Brocka &  
Brocka, 1992) 

a. Mutu berawal dari pendidikan dan berakhir dengan pendidikan
b. Langkah pertama dalam mutu adalah mengetahui persyaratan 

pelanggan.
c. Kondisi ideal pengendalian mutu adalah manakala inspeksi 

tidak lagi penting.
d. Singkirkan akar masalah, bukan gejalanya.
e. Pengendalian mutu adalah tanggungjawab semua karyawan 

dan semua devisi.
f. Jangan mengacaukan peralatan dengan tujuan.
g. Tempatkan mutu dulu kemudian susun pandangan mengenai 

keuntungan jangka panjang.
h. Pemasaran adalah jalan masuk dan jalan keluar mutu.
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pada tugas ini. 

r.  Automation is not a panacea. Otomasi bukan sebuah obat 
mujarab. Pastikan bahwa aktivitas orientasi manusia 
diimplementasikan sebelum yakin bahwa otomasi merupakan 
jawaban. 

s. Control quality at the source. Pencipta produk atau pengirim 
layanan harus mampu mengendalikan produk atau layanannya.  

d. Kaoru Ishikawa 
Kaoru Ishikawa dilahirkan pada tahun 1915 dan 

memperoleh sarjana di bidang kimia terapan dari University of 
Tokyo. Setelah  perang dia terlibat dalam kegiatan atau promosi 
mutu JUSE. Selanjutnya, dia menjadi presiden Musashi Institute 
of Technology. Sampai wafat pada tahun 1989 Ishikawa adalah 
figur terkemuka mengenai pengendalian mutu di Jepang. Dia 
adalah orang yang pertama menggunakan istilah total quality 
control, dan mengembangkan “Seven Tools” yang dia anggap 
semua pekerja dapat menggunakannya. Dia merasa bahwa hal ini 
membedakannya dengan pendekatan lain, dimana dia berfikir 
untuk menempatkan mutu di tangan spesialis.  

Seven Tools atau tujuh alat dalam manajemen mutu yang 
dikemukakan oleh Ishikawa terdiri dari; a) Pareto Chart, b) 
cause-effect diagram (fishbone or Ishikawa diagram), c) 
histogram, d) check sheets, e) flowcharts, dan f) control chart. 

 Sejalan dengan kemajuan dunia industri dan  peradaban, 
pengendalian mutu menjadi semakin penting. Sejumlah konsep 
dasar filosofi Ishikawa disarikan sebagai berikut: (Brocka &  
Brocka, 1992) 

a. Mutu berawal dari pendidikan dan berakhir dengan pendidikan
b. Langkah pertama dalam mutu adalah mengetahui persyaratan 

pelanggan.
c. Kondisi ideal pengendalian mutu adalah manakala inspeksi 

tidak lagi penting.
d. Singkirkan akar masalah, bukan gejalanya.
e. Pengendalian mutu adalah tanggungjawab semua karyawan 

dan semua devisi.
f. Jangan mengacaukan peralatan dengan tujuan.
g. Tempatkan mutu dulu kemudian susun pandangan mengenai 

keuntungan jangka panjang.
h. Pemasaran adalah jalan masuk dan jalan keluar mutu.
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i. Manajemen puncak tidak boleh menunjukkan kemarahan 
ketika sejumlah fakta dikemukakan oleh bawahan.

j. Sembilan puluh lima persen masalah dalam sebuah perusahaan 
dapat diselesaikan dengan tujuan alat pengendalian mutu.

k. Data tanpa penyebaran informasi adalah data yang salah, 
misalnya menyatakan rata-rata tanpa menyajikan standar 
deviasinya.

e. Genichi Taguchi 
Genichi Taguchi adalah pemenang empat kali Deming 

Prize di Jepang. Dia menerima penghargaan pertama sejak tahun 
1960 atas pengembangan teori statistik praktis. Taguchi bekerja 
pada Telegrap dan Telpon Nippon. Di tengah kontroversi, 
sejumlah perusahaan menggunakan ide-idenya untuk kemajuan 
dalam desain eksperimen dan pengurangan variasi proses dan 
produk. Putranya, Shin Taguchi,  melanjutkan pekerjaan ayahnya 
di American Supplier Institute di Dearborn, Michigan. 

Filosofi Taguchi mencakup semua fungsi produksi dari 
desain sampai pabrikasi/proses produksi. Metodenya fokus pada 
pelanggan dengan menggunakan the Loss Function. Taguchi 
menjelaskan mutu dalam hal kerugian  yang dihasilkan oleh 
produk dan masyarakat. Kerugian terhadap  masyarakat dapat 
berasal dari waktu sebuah produk dikirimkan sampai akhirnya 
kegunaannya. Kerugian diukur dalam dolar dan memperkenankan 
teknisi untuk berkomunikasi kepada non teknisi mengenai 
besarnya kerugian yang bisa diketahui. Hal ini kadang-kadang 
merujuk pada model bilingual, artinya bahwa seorang dapat 
berbicara kepada manajer atas dalam hal dolar, dan kepada teknisi 
serta semua pekerja mengenai produk dan layanan. Dengan 
‘fungsi kerugian’, teknisi dapat berkomunikasi dengan bahasa 
benda-benda  dan bahasa uang. Kunci pengurangan kerugiaan 
bukan pemenuhan spesifikasi, tetapi mengurangi selisih 
(variance)  

Filosofi mutu Taguchi (Brocka & Brocka, 1992) dapat 
dilihat sebagai berikut: 

a. Dimensi penting mutu sebuah produk yang diproduksi adalah 
total kerugian yang dihasilkan oleh produk tersebut sampai ke 
masyarakat. 

b. Dalam persaingan ekonomi, peningkatan mutu terus menerus 
dan pengurangan biaya adalah penting untuk mempertahankan 
bisnis. 

c. Program perbaikan mutu berkelanjutan mencakup pengurangan 
tidak terputus dalam variasi/perbedaan karakteristik kinerja 
produk mengenai nilai targetnya. 

d. Kerugian pelanggan berkaitan dengan selisih kinerja produk 
selalu proporsional dengan square deviasi karakteristik kinerja 
dari nilai targetnya. Selanjutnya, pengukuran mutu menurun 
dengan tingkat deviasi dari target tersebut. 

e. Akhir dari mutu dan biaya produk yang diproduksi ditentukan 
pada tingkat tertentu oleh desain teknis produk dan proses 
pabrikasinya. 

f. Variasi / perbedaan kinerja dapat dihasilkan dengan 
memanfaatkan efek non linier parameter produk (dan proses) 
dalam karakteristik kinerja. 

g. Eksperimen yang direncanakan secara statistik dapat digunakan 
untuk mengidentifikasi keadaan parameter produk (dan proses) 
yang mengurangi variasi/perbedaan kinerja. 

F. Aplikasi Konsep Mutu; Pandangan Modern 

Secara tradisional, para pembuat produk (manufactures)
biasanya melakukan inspeksi terhadap produk setelah produk itu 
selesai dibuat dengan cara menyortir produk yang lebih baik, 
kemudian mengerjakan ulang bagian-bagian produk yang cacat 
tersebut. Pengertian tradisional, dengan demikian tentang konsep 
mutu hanya terfokus pada aktivitas inspeksi untuk mencegah 
lolosnya produk yang cacat ke tangan pelanggan. Kegiatan 
inspeksi ini dipandang dari perpektif sistem mutu  modern adalah 



31

i. Manajemen puncak tidak boleh menunjukkan kemarahan 
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bukan pemenuhan spesifikasi, tetapi mengurangi selisih 
(variance)  

Filosofi mutu Taguchi (Brocka & Brocka, 1992) dapat 
dilihat sebagai berikut: 

a. Dimensi penting mutu sebuah produk yang diproduksi adalah 
total kerugian yang dihasilkan oleh produk tersebut sampai ke 
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b. Dalam persaingan ekonomi, peningkatan mutu terus menerus 
dan pengurangan biaya adalah penting untuk mempertahankan 
bisnis. 

c. Program perbaikan mutu berkelanjutan mencakup pengurangan 
tidak terputus dalam variasi/perbedaan karakteristik kinerja 
produk mengenai nilai targetnya. 

d. Kerugian pelanggan berkaitan dengan selisih kinerja produk 
selalu proporsional dengan square deviasi karakteristik kinerja 
dari nilai targetnya. Selanjutnya, pengukuran mutu menurun 
dengan tingkat deviasi dari target tersebut. 

e. Akhir dari mutu dan biaya produk yang diproduksi ditentukan 
pada tingkat tertentu oleh desain teknis produk dan proses 
pabrikasinya. 

f. Variasi / perbedaan kinerja dapat dihasilkan dengan 
memanfaatkan efek non linier parameter produk (dan proses) 
dalam karakteristik kinerja. 

g. Eksperimen yang direncanakan secara statistik dapat digunakan 
untuk mengidentifikasi keadaan parameter produk (dan proses) 
yang mengurangi variasi/perbedaan kinerja. 

F. Aplikasi Konsep Mutu; Pandangan Modern 

Secara tradisional, para pembuat produk (manufactures)
biasanya melakukan inspeksi terhadap produk setelah produk itu 
selesai dibuat dengan cara menyortir produk yang lebih baik, 
kemudian mengerjakan ulang bagian-bagian produk yang cacat 
tersebut. Pengertian tradisional, dengan demikian tentang konsep 
mutu hanya terfokus pada aktivitas inspeksi untuk mencegah 
lolosnya produk yang cacat ke tangan pelanggan. Kegiatan 
inspeksi ini dipandang dari perpektif sistem mutu  modern adalah 
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sia-sia sebab tidak memberikan kontribusi pada peningkatan mutu 
(quality improvement). 

 Dewasa ini, pengertian konsep mutu adalah lebih luas dari 
sekedar aktivitas inspeksi. Pengertian modern dari konsep mutu 
adalah membangun sistem mutu modern. Gaspersz (2008) 
menyajikan karakteristik sistem mutu modern sebagai berikut: 

1. Sistem mutu modern berorientasi pada pelanggan. Produk-
produk didesain sesuai dengan harapan pelanggan melalui riset 
pasar, kemudian diproduksi secara baik dan benar sehingga 
produk yang dihasilkan memenuhi spesifikasi desain dan pada 
akhirnya memberikan pelayanan purnajual kepada pelanggan. 
Setiap anggota perusahaan mengenali siapa yang menjadi 
pemasok dan pelanggan mereka, serta apa yang mereka 
butuhkan. Sistem mutu modern menganut prinsip hubungan 
pemasok – pelanggan. Misalnya, para manajer adalah 
pelanggan bagi sekretaris mereka, tetapi pada saat yang sama 
para manajer juga pemasok bagi sekretaris mereka. Jika 
laporan perlu perlu dipersiapkan (produk laporan perlu dibuat), 
adalah tanggung jawab dari manajer (pemasok) untuk 
memberikan material yang bermutu kepada sekteraris 
(pelanggan) agar laporan dapat disajikan secara optimal untuk 
selanjutnya dikirim kepada orang lain  yang membutuhkan 
laporan itu (pelanggan lain). Pada sistem mutu modern, praktek 
dari setiap bagian dalam mengoptimalkan aktivitas 
operasionalnya tanpa memperdulikan kebutuhan dari bagian 
lain dalam perusahaan tidak dapat dibenarkan. Dalam sistem 
mutu modern juga setiap orang harus menggunakan konsep 
berfikir sistem yang secara serius dan benar memperhatikan 
berlakunya prinsip hubungan pemasok-pelanggan. 

2. Sistem mutu modern dicirikan dengan adanya partisipasi aktif 
yang dipimpin oleh manajemen puncak (top management)
dalam proses peningkatan mutu secara terus menerus. Jika 
tanggung jawab mutu didelegasikan kepada Departemen 

Jaminan Mutu (Quality Assurance Department) saja, setiap 
orang dalam perusahaan akan memiliki persepsi bahkan mutu 
bukan merupakan perhatian kunci. Hal ini berdampak negatif 
secara psikologis, dimana keterlibatan secara total dan aktif 
dari orang-orang dalam perusahaan menjadi lemah. Dengan 
demikian, dalam sistem mutu modern, setiap perusahaan harus 
terlibat aktif melalui usaha atau dukungan dari manajemen 
puncak terhadap mutu. Banyak pekerja ingin melakukan 
pekerjaan dengan baik, ingin  menghasilkan produk yang 
bermutu, ingin memberikan layanan yang bermutu, dan ingin 
menjadi  bangga terhadap apa yang ia kerjakan, tetapi ‘irama’ 
harus ditentukan oleh manajemen puncak sebagai pemimpin 
dalam perusahaan. Jika mutu tidak termasuk dalam agenda 
pihak manajemen, keadaan itu tidak akan memberikan motivasi 
kepada pekerja untuk memberikan usaha dan perhatian kepada 
mutu. 

3. Sistem mutu modern dicirikan dengan adanya pemahaman dari 
setiap orang terhadap tanggung jawab spesifik untuk mutu. 
Meskipun mutu seharusnya merupakan tanggung jawab setiap 
orang, namun patut diketahui bahwa setiap orang memiliki 
tanggung jawab yang berbeda, bergantung pada posisi kerjanya 
dalam perusahaan. Misalnya, orang yang bekerja dalam 
pengembangan produk bertanggung jawab mendesain produk 
baru yang memenuhi keinginan pelanggan dan secara konsisten 
memperhatikan aspek ekonomi agar dapat diproduksi oleh 
bagian manufaktur. Dalam contoh ini, bagian manufacturing
merupakan pelanggan dari bagian pengembangan produk. 
Begitu juga tanggung jawab bagian pembelian yang harus 
memperhatikan aspek mutu bahan baku yang dibeli. Dalam 
sistem modern, manajemen puncak harus menunjukkan 
komitmen melalui kata dan tindakan bahwa mutu adalah 
teramat penting demi mempertahankan kelangsungan hidup 
perusahaan. 
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(quality improvement). 
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4. Sistem mutu modern dicirikan dengan adanya aktivitas 
berorientasi pada tindakan pencegahan kerusakan, bukan fokus 
pada upaya mendeteksi kerusakan saja. Mutu melalui inspeksi 
saja tidak cukup dan hal itu terlalu mahal.  Meskipun tetap 
menjadi persyaratan untuk melakukan beberapa inspeksi 
singkat atau audit terhadap produk akhir, tetapi usaha mutu dari 
perusahaan seharusnya lebih difokuskan pada tindakan 
pencegahan terhadap terjadinya kerusakan dengan menjalankan 
aktivitas secara baik dan benar pada saat pertama kali.  Dengan 
menjalankan prinsip ini, usaha peningkatan mutu akan mampu 
mengurangi ongkos produksi. 

5. Sistem mutu modern dicirikan dengan adanya filosofi yang 
menganggap bahwa mutu merupakan ‘jalan hidup’ (waf of 
life). Isu –isu tentang mutu selalu didiskusikan dalam 
pertemuan manajemen (management meeting). Semua 
karyawan diberikan pelatihan (training) tentang konsep-konsep 
mutu beserta metodenya. Setiap orang dalam perusahaan secara 
sukarela berpartisipasi dalam usaha-usaha peningkatan mutu. 
Dengan demikian, sistem mutu modern dicirikan dengan 
adanya  mutu perusahaan yang melaksanakan proses 
peningkatan mutu secara terus menerus. 

Gaspersz (2008) selanjutnya membagi sistem mutu 
modern ke dalam tiga bagian, yaitu: 

1. Mutu desain. Mengacu pada aktivitas yang menjamin bahwa 
produk baru, atau produk yang dimodifikasi, didesain 
sedemikian rupa untuk memenuhi keinginan dan harapan 
pelanggan serta secara ekonomis layak untuk diproduksi atau 
dikerjakan. Mutu desain merupakan mutu yang direncanakan. 
Mutu desain akan menentukan spesifikasi produk dan 
merupakan dasar pembuatan keputusan yang berkaitan dengan 
segmen pasa, spesifikasi penggunaan, serta pelayanan 
purnajual. Mutu desain pada umumnya merupakan tanggung 
jawab bagian Riset dan Pengembangan (R&D), Rekayasa 
Proses (Process Engineering), Riset Pasar (Market Research), 
dan bagian-bagian lain yang berkaitan. 

2. Kualitas konformansi. Mengacu pada pembuatan produk atau 
pemberian jasa pelayanan yang memenuhi spesifikasi yang 
telah ditentukan sebelumnya pada tahap desain itu. Dengan 
demikian mutu konformansi menunjukkan tingkat sejauhmana 
produk yang dibuat memenuhi atau sesuai dengan spesifikasi 
produk.  Pada umumnya Bagian-bagian Produksi, Perencanaan 
dan Pengendalian Produksi, Pembelian, dan Pengiriman 
memiliki tanggung jawab utama untuk mutu konformansi itu. 

3. Mutu pemasaran dan pelayanan purna jual berkaitan dengan 
tingkat sejauhmana dalam menggunakan produk itu memenuhi 
ketentuan-ketentuan dasar tentang pemasaran, pemeliharaan, 
dan pelayanan purna jual. 

Dengan demikian dapat difahami bahwa terdapat 
keterkaitan pengendalian mutu diantara bagian atau tahap yang 
satu dan lainnya, yang dimulai dari sejak adanya permintaan pasar 
akan sebuah produk tertentu hingga pada penggunaan oleh 
pelanggan.  Pelaksanaan pengendalian mutu secara terpadu 
memerlukan sejumlah hal yang berkaitan dengan pengoperasian 
struktur kerja, pendokumentasian efektif, prosedur teknik dan 
manajerial yang terintegrasi, dimana semuanya akan dijadikan 
sebagai petunjuk dalam melaksanakan tindakan koordinasi 
terhadap tenaga kerja, mesin-mesin, informasi, dan lainnya, untuk 
memenuhi kepuasan pelanggan serta mampu menekan ongkos 
produksi sampai pada tingkat minimum. 

 Perbandingan pandangan tradisional dan modern mengenai 
mutu dapat dilihat pada tabel berikut; 

Tabel 1.2    
Pandangan Tradisional dan Modern tentang Mutu

Pandangan Tradisional Pandangan Modern

Memandang mutu sebagai isu teknis Memandang mutu sebagai isu 
bisnis 

Usaha perbaikan mutu dikoordinasikan Usaha perbaikan mutu diarahkan 
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4. Sistem mutu modern dicirikan dengan adanya aktivitas 
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Tabel 1.2    
Pandangan Tradisional dan Modern tentang Mutu

Pandangan Tradisional Pandangan Modern

Memandang mutu sebagai isu teknis Memandang mutu sebagai isu 
bisnis 

Usaha perbaikan mutu dikoordinasikan Usaha perbaikan mutu diarahkan 
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oleh manajer oleh manajemen puncak

Produktivitas dan mutu merupakan 
sasaran yang bertentangan 

Produktivitas dan mutu 
merupakan sasaran yang 
bersesuaian, sebab hasil-hasil 
produktivitas dicapai melalui 
peningkatan atau perbaikan mutu 

Mutu didefinisikan sebagai 
konformansi terhadap spesifikasi atau 
standar. Membandingkan produk 
terhadap spesifikasi 

Mutu secara tepat didefinisikan 
sebagai persyaratan untuk 
memuaskan kebutuhan pengguna 
produk atau pelanggan. 
Membandingkan produk terhadap 
kompetisi dan terhadap produk 
terbaik di pasar. 

Mutu diukur melalui derajat 
nonconformance, menggunakan 
ukuran-ukuran mutu internal 

Mutu diukur melalui perbaikan 
proses/produk dan kepuasan 
pengguna produk atau  pelanggan 
secara terus menerus, dengan 
menggunakan ukuran-ukuran 
mutu berdasarkan pelanggan. 

Mutu dicapai melalui inspeks secara 
intensif terhadap produk 

Mutu ditentukan melalui desain 
produk dan dicapai melalui teknik 
pengendalian efektif, serta 
memberikan kepuasan selama 
masa pakai  produk. 

Beberapa kerusakan atau cacat 
diijinkan, jika produk telah memenuhi 
standar mutu minimal 

Cacat atau kerusakan dicegah 
sejak awal melalui teknik 
pengendalian proses yang efektif 

Mutu adalah fungsi terpisah dan 
berfokus pada evaluasi produksi 

Mutu adalah bagian dari setiap 
fungsi dalam semua tahap dari 
siklus hidup produk 

Pekerja dipermalukan apabila 
menghasilkan mutu yang jelek 

Manajemen bertanggung jawab 
terhadap mutu 

Hubungan dengan pemasok bersifat 
jangka pendek dan beorientasi pada 
biaya 

Hubungan dengan pemasok 
bersifat jangka panjang dan 
berorientasi pada mutu 

 (Gaspersz, 2008:16) 
Gasperz (2008) juga menggambarkan konsep mutu 

berdasarkan pandangan tradisional dan pandangan modern, 
sebagai berikut:

Gambar   1.2  
Aplikasi Konsep Mutu Berdasarkan Pandangan 

Tradisional 

  

  

Karakterisitik jaminan mutu tradisional melalui inspeksi 
meliputi: 

a. Inspeksi kedatangan material atau bahan baku 
b. Inspeksi produk yang dihasilkan 
c. Meningkatkan mutu melalui inspeksi yang lebih ketat dan 

meningkatkan biaya 
d. Mutu merupakan tanggung jawab Departemen Jaminan Mutu 

(Quality Assurance Department). 
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Gambar 1.3 
Aplikasi Konsep Mutu Berdasarkan Pandangan Modern 

  

Karakteristik jaminan mutu modern melalui pencegahan 
(prevention),  yaitu; 
a. Mengintegrasikan rantai pemasok-pelanggan (customer-

supplier chain)
b. Meningkatkan mutu melalui sistem; 

1) Proses informasi pelanggan (customer information 
processes)
2) Proses kerja (work process)
3) Proses orang (people process)

c. Mutu merupakan tanggung jawab setiap orang dan merupakan 
sikap hidup (way of life). 

G. Mutu dalam Pendidikan 
Istilah mutu tidak hanya digunakan dalam dunia industri 

tetapi sudah digunakan dalam berbagai bidang kehidupan, 
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Input  Proses Kerja (Work 
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Proses Orang 
(People Process) 

Output 

Informas Informas

termasuk pendidikan. Penggunaan istilah mutu dalam bidang 
pendidikan meskipun cenderung mengadopsi bahasa mutu dalam 
bidang bisnis namun pada hakekatnya memiliki karakteristik 
tersendiri sesuai dengan kekhasan yang ada dalam proses 
pendidikan.  

1. Defenisi dan Karakter Mutu Pendidikan 
Konsep mutu dalam layanan (seperti pendidikan) 

ditentukan oleh pengamatan yang pasif, terkait dengan bagaimana 
pelanggan memandang layanan dan bagaiman layanan diberikan. 
Menurut Hoy, et all (2000:10) : 
“Quality in education is an evaluation of the process of educating 
which enhances the need  to achieve and develop the talents of the 
customers of the process,and at the same time meets the 
accountability standards set by the clients who pay for the process 
or the outputs from the process of educating” 

Menurut defenisi ini,  aspek kunci mutu pendidikan adalah 
pengembangan talenta pelanggan, memenuhi standar dan  
memberikan nilai atas uang yang dibayarkan. Sejalan dengan 
pendapat tersebut, Grisay dan Mahlack (1991) menyebutkan 
bahwa evaluasi mutu sistem pendidikan memerlukan analisis 
pertama dan seterusnya, mencakup: (1) sejauhmana produk atau 
hasil pendidikan yang disajikan (pengetahuan, skil, dan nilai yang 
diperoleh oleh siswa) memenuhi standar yang ditetapkan dalam 
tujuan sistem pendidikan dan (2) sejauhmana pengetahuan, skil, 
dan nilai yang diperoleh sesuai dengan kondisi dan kebutuhan 
manusia dan lingkungan. 

 Kedua defenisi tersebut fokus pada standar, namun tidak 
berarti sudah komprehensip, dan tidak ada jaminan bahwa 
standar-standar tersebut tercapai dengan baik pada kesempatan 
pertama. Standar berupaya menyesuaikan diri dengan kebutuhan 
pelanggan yang sukar difahami dan berubah dengan cepat.  
Goddard & Leask (1992:20) lebih lanjut mendefinisikan mutu 
dalam sudut pandang pelanggan sebagai “quality then is simply 
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meeting the requirement of customer”. Bagi pendidikan, terdapat 
pelanggan yang beragam, termasuk orang tua, pemerintah, siswa, 
pekerja, dan lembaga, yang kesemuanya mencari karakter mutu 
yang berbeda. Perbedaan pelanggan tidak hanya memiliki 
perbedaan harapan terhadap layanan pendidikan tetap harapan-
harapan tersebut juga berubah karena waktu, hingga menjadikan 
mutu pendidikan selalu berubah. 

Pendangan yang berbeda dikemukakan oleh Huxtable 
(1995:9) bahwa; The customer is now firmly established as 
reigning monarch of global economies”. Orang tua dan siswa 
menjadi sangat peduli dengan apa yang baik bagi mereka, 
sementara sumber-sumber pendidikan terbatas, sedangkan 
efisiensi tidak dapat dilewatkan sebagai variabel penting dalam 
mendefinisikan mutu pendidikan. Penting untuk dicatat juga 
bahwa pendidikan merupakan layanan dari sekedar produk, 
mutunya tidak dapat berada secara eksklusif pada output akhir, 
tetapi mutunya harus ada dalam proses pengiriman. Jadi, efesiensi 
internal merupakan aspek kunci mutu pendidikan. Gagasan 
mutu pendidikan harus memperhitungan faktor-faktor yang 
menentukan sebagai ketentuan guru-guru, bangunan, kurikulum, 
peralatan, buku, dan proses pembelajaran.   

 Grisay & Mahlck (1991) menyebutkan juga bahwa 
terdapat beberapa indikator yang biasa digunakan oleh perencana 
dalam pengembangan Negara yang hampir sama dengan 
pengukuran mutu, seperti pengulangan (repetition), dropout,
promosi, dan tingkat transisi. 

 Defenisi lainnya dikemukakan oleh Liston (1999) bahwa 
”Quality of education as the total effect  of the features of the 
process or service on its performance or the customer’s, or 
client’s perceptions that performance”. Mutu pendidikan 
merupakan efek terpadu dari keistimewaan proses atau layanan 
dalam kinerjanya atau merupakan persepsi pelanggan terhadap 
kinerja tersebut.  McMahon (1993) mengajukan gagasan yang 
sama bahwa mutu output pendidikan selalu bermakna sesuatu 

yang memberikan kontribusi terhadap pemikiran rasional, 
keahlian pemecahan masalah, putusan yang baik, dan kreativitas. 
Pandangan ini bermakna bahwa mutu bukan hanya keistimewaan 
produk dan layanan akhir tetapi mencakup fokus pada proses 
internal dan output serta termasuk pengurangan pemborosan dan 
pengembangan produktivitas.  Pendapat ini menyiratkan bahwa 
mutu tidak dapat diukur dengan hanya memperhatikan output, 
yang merupakan hasil pengujian, tetapi harus mempertimbangkan 
analisis efisiensi internal sistem sekolah, yang memungkinkan 
mengontrol pemborosan yang datang dalam bentuk dropout 
sekolah, tingkat pengulangan, hasil ujian rendah, tingkat bertahan 
rendah, rata-rata waktu studi per lulusan, dan rasio pemborosan.  
 Pengertian mutu pendidikan yang beragam tersebut 
mengindikasikan konsep mutu pendidikan dipahami secara 
berbeda oleh para ahli. Namun, berdasarkan pandangan-
pandangan para ahli di atas, paling tidak terdapat sejumlah prinsip 
yang dapat dicirikan pada mutu pendidikan, yaitu: 

a. Merupakan hasil dari perencanaan sebelumnya dan tidak 
datang dengan sendirinya. 

b. Relatif dan dinamis 
c. Bergantung pada standar awal 
d. Tidak mesti dikaitkan dengan harga dan eksklusivitas 
e. Terwujud dengan sendirinya pada kepuasan pelanggan 
f. Melebihi organisasi keseluruhan 
g. Dirasakan daripada dilihat 
h. Indikator tertentu dapat digunakan untuk menjelaskannya. 
i. Ketiadannya dapat dirasakan 
j. Ada biaya dari tiadanya mutu, dan 
k. Merupakan fungsi manajemen dari sumber-sumber yang 

tersedia. 

 Mutu pendidikan dengan demikian merupakan tingkat 
sejauhmana produk atau layanan memuaskan kebutuhan dan 
harapan pelanggan internal dan eksternal pada biaya yang dapat 
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dipenuhi/ditekan (cost affordable). Cost  affordability merupakan  
sebuah fungsi penghilangan pemborosan dalam produksi dan 
pengiriman produk dan layanan. 

  
2. Konsep Mutu Pendidikan Tinggi  
  Menurut Cheng & Tam (1997:23) “education quality is a 
rather vague and controversial concept”.Pounder (1999:156) 
menyatakan bahwa “Quality is notoriously ambiguous term”. 
Namun sejumlah guru mutu lain dalam konteks mutu pendidikan 
tinggi mengoreksi defenisi-defenisi tersebut yang datang dari 
dunia industri dan menggunakan versi defenisi yang sudah 
direvisi. Misalnya Campell dan Rozsnayi (2002) mendefinisikan 
mutu pendidikan di perguruan tinggi dalam berbagai cara terkait 
dengan industri; 
a. Quality as excellence; defenisi ini dianggap sebagai pandangan 

akademik tradisional yang menangani tujuannya menjadi yang 
terbaik.

b. Quality as zero defect; dalam industri massa ini lebih mudah 
dirumuskan, dimana spesifikasi produk dapat ditetapkan secara 
detail dan pengukuran tertstandar produk yang sama dapat 
menunjukkan kesesuaian terhadapnya. Sebagai produk 
pendidikan tinggi, lulusan tidak diharapkan sama, pandangan 
ini tidak selalu dipertimbangkan untuk diterapkan dalam dunia 
pendidikan.

c. Quality as fitness for purposes; pendekatan ini mensyaratkan 
bahwa produk atau layanan memiliki kesesuaian dengan 
kebutuhan, persyaratan, dan keinginan pelanggan. 

d. Quality as transformation; konsep ini fokus pada siswa, 
semakin baik lembaga pendidikan tinggi, semakin besar 
pencapaian tujuan pemberdayaan siswa dengan skil khusus, 
pengetahuan, dan sikap yang memungkinkan mereka untuk 
hidup dan bekerja di masyarakat pengetahuan.

e. Quality as threshold; mendefinisikan mutu sebagai ambang 
pintu berarti menyusun norma-norma dan kriteria tertentu. 

Lembaga yang mencapai norma –norma dan kriteria tersebut 
dianggap bermutu.

f. Quality as value for money; gagasan akuntabilitas merupakan 
inti dari defenisi ini dengan didasarkan pada kebutuhan akan 
pengendalian pengeluaran publik.

g. Quality as enhancement or improvement; konsep ini 
menekankan pada usaha peningkatan berkelanjutan dan 
diprediksi bahwa pencapaian mutu merupakan inti dari etos 
akademik.

 Tribus (1994:37-40) dalam konteks ini meyakini bahwa 
terdapat sejumlah perbedaan antara pendidikan dan bisnis, 
diantaranya: 
a. Sekolah bukan merupakan pabrik 
b. Siswa bukan “produk” 
c. Pendidikan siswa adalah produk 
d. Keberhasilan menyelesaikan produk mensyaratkan partisipasi 

siswa sebagai pekerja, membantu pengelolaan proses 
pembelajaran. 

  Menurut Kwan (1996) perbedaan antara pendidikan dan 
industri mencakup empat aspek, yaitu; tujuan (objectives), proses 
(processes), masukan (inputs), dan keluaran (outputs). Bagi dunia 
industri pengukuran yang digunakan sebagai indikator efektivitas 
organisasi adalah keuntungan (profit), sementara tujuan dalam 
pendidikan tidak sederhana. Pada kenyataannya, tujuan pada 
setiap lembaga pendidikan tinggi harus menjawab pertanyaan ini 
secara tepat; apa yang harus pendidikan yang baik berikan pada 
pelajar. Tribus (1994) meyakini bahwa tujuan setiap sekolah atau 
universitas adalah memberikan kesempatan kepada setiap siswa 
untuk meningkatkan pengetahuan, know how, kebijakan, dan 
karakter. Konsep pertama memungkinkan siswa untuk memahami 
dan yang kedua memfasilitas mereka untuk melakukan. Ketiga, 
memungkinkan siswa untuk menyusun prioritas, dan terakhir 
karakter menyediakan kemungkinan bagi mereka untuk 
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bekerjasama, untuk tekun dan dihormati serta dipercaya sebagai 
anggota masyarakat.    
  Spanbauer (1989) secara spesifik mengemukakan bahwa 
mutu merupakan masukan, proses, luaran, dan dampaknya. Mutu 
masukan dapat diamati) dari beberapa aspek, yaitu pertama 
kondisi baik tidaknya sumber daya manusia, seperti pimpinan, 
dosen, laboran, pustakawan, staf, dan mahasiswa, kedua 
memenuhi tidaknya masukan materi, seperti; buku, alat peraga, 
kurikulum, sarana,dll), ketiga adalah memenuhi atau tidaknya 
kriteria perangkat lunak, seperti peraturan, struktur organisasi, job 
description, SOP, dll, dan keempat masukan yang bersifat harapan 
dan kebutuhan, seperti visi, misi, kinerja perguruan tinggi 
bersangkutan.   

Oleh karena itu, menarik untuk mencermati pendapat 
Atkinson (1990) yang membagi indikator mutu penguruan tinggi 
kedalam tiga aspek, yaitu  
a. Mutu pendidikan tinggi dilihat dari hasil akhir pendidikan 

(ultimate outcome), yang menjadi ukuran adalah tingkah laku 
para lulusan suatu lembaga pendidikan setelah mereka terjun 
ke dalam masyarakat atau dalam kompetisi dunia kerja. 

b. Mutu pendidikan di tinggi dilihat hasil langsung pendidikan 
(immediate outcome), hal ini biasanya diukur dari tingkah laku 
anak  (pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya) setelah 
menyelesaikan pendidikan tinggi). 

c. Mutu pendidikan dilihat dari proses pendidikan. Faktor-faktor 
proses yang dijadikan ukuran mutu pendidikan  harus benar-
benar ada hubungannya dengan pendidikan, baik empirik 
maupun teoritik 

 Berangkat dari sejumlah definisi dapat ditarik pemahaman 
bahwa perguruan tinggi yang bermutu  pada hakikatnya bukan 
hanya perguruan tinggi yang mampu memenej organisasi 
sehingga menghasilkan efisiensi organisasi, tapi lebih daripada itu 
adalah bahwa mutu perguruan tinggi terletak pada kemampuannya 

untuk memberikan layanan pendidikan dan pengajaran secara 
maksimal kepada peserta didik sebagai bekal pengetahuan dan 
karakter kepada mahasiswa untuk terjun ke kehidupan sosial. 

3. Indikator Perguruan Tinggi Bermutu  
  Merujuk pada defenisi mutu pendidikan di atas, jelas 
bahwa tidak hanya satu indikator yang menjadi jaminan mutu. 
Kesimpulan ini didukung oleh Deming (1986) yang mengatakan 
bahwa mutu tidak mudah (quality is not easy), sebab apa yang 
memuaskan pelanggan berubah terus menerus, dan mutu sebuah 
produk dan layanan apapun memiliki banyak skala. Ada sejumlah 
indikator yang secara individu penting, tetapi bukan merupakan 
indikator yang memuaskan dalam mutu pendidikan.   
  Namun demikian, apa yang ditawar kan oleh Giroux 
(2001) berikut dapat dijadikan bahan untuk memahami sejumlah 
indikator perguruan tinggi bermutu, yaitu: 

a. Relevansi, yaitu kesesuaian dengan kebutuhan, artinya layanan 
yang diberikan seperti kurilum, perkuliahan, dll yang diberikan 
sesuai dengan kebutuhan pelanggan 

b. Efisiensi, yaitu kehematan dalam penggunaan sumber daya 
untuk produksi dan penyajian jasa perguruan tinggi yang sesuai 
dengan kebutuhan pelanggan. 

c. Efektivitas, yaitu kesesuaian perencanaan dengan hasil yang 
dicapai, atau ketepatan sistem, metode, dan proses yang 
digunakan untuk menghasilkan jasa yang direncanakan. 

d. Akuntabilitas, yaitu dapat atau tidaknya kinerja dan produk 
perguruan tinggi termasuk perilaku para pengelola, 
dipertanggung jawabkan secara hukum, etika akademik, nilai 
budaya, dan agama. 

e. Kreativitas, yaitu kemampuan perguruan tinggi untuk 
mengadakan inovasi, pembaruan, atau menciptakan sesuatu 
yang sesuai dengan perkembangan zaman, termasuk 
kemampuan evaluasi diri, seperti melakukan inovasi kurikulum 
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secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi. 

f. Situasi M-M, yaitu suasana yang menyenangkan dan 
memotivasi dalam perguruan tinggi sehingga semua 
malaksanakan tugasnya dengan senang hati, ihlas, dan penuh 
dedikasi. 

g. Penampilan (tangible), yaitu kerapian, kebersihan, dan 
keindahan serta keharmonisan fisik perguruan tinggi, terutama 
para pengelola yang membuat situasi dan pelayanan semakin 
menarik 

h. Empati, yaitu kemampuan perguruan tinggi, khususnya para 
pengelola memberikan pelayanan sepenuh hati dan tulus 
kepada semua pelanggannya. 

i. Ketanggapan (responsivenees),  yaitu kemampuan perguruan 
tinggi, khususnya para pengelola dalam memperhatikan dan 
memberikan respon terhadap keadaan serta kebutuhan 
pelanggan dengan cepat dan tepat. 

j. Produktivitas (productivity),  yaitu kemampuan perguruan 
tinggi dan seluruh staf untuk menghasilkan produk yang sesuai 
dengan kebutuhan pelanggan menurut rencana yang telah 
ditetapkan,baik secara kuantitatif maupun kualitatif. 

k. Kemampuan akademik, yaitu penguasaan mahasiswa atas 
bidang studi yang diambilnya. 
 Indikator mutu pendidikan tersebut secara umum yang 

cukup mewakili dalam memahami perguruan tinggi yang 
bermutu, namun demikian indikator tersebut masih perlu 
dirumuskan oleh perguruan tinggi secara rinci dalam bentuk 
variabel beserta indikator pencapaannya. 

Bab 2  


Tell me and I forget 

Show me and I remember  
Involve me and I understand 

(Conficius) 
  

A. Definisi TQM 

 TQM merupakan term yang kompleks dan 
multidimensional yang sering menimbulkan kebingungan. 
Namun, pada bagian ini akan diuraikan sejumlah definisi yang 
ditawarkan oleh para ahli guna membangun pemahaman tentang 
TQM. Wilkinson & Witcher (1993) dan Nwabueze (2001) 
menyimpulkan bahwa TQM memiliki tiga persyaratan utama, 
sebagai berikut: 

• Total, yaitu partisipasi setiap orang, proses 
pelembagaan yang luas, TQM mensyaratkan 
peningkatan terus menerus dan melakukan sesuatu tepat 
pada saat pertama kali. Ketika kebanyakan solusi mutu 
di luar kendali individu dan fungsi, dibutuhkan 
kerjasama dan pemeliharaan hubungan baik. 

• Quality, yaitu memenuhi kebutuhan pelanggan secara 
tepat. TQM mensyaratkan pemenuhan spesifikasi 
pelanggan yang memperkenankan pengukuran kinerja 
dan kepuasan pelanggan. Individu dan tim perlu 
memanfaatkan peralatan dan sistem mutu untuk 
memfasilitasi pengukuran dan pemecahan masalah. 

• Management, memungkinkan kondisi mutu terpadu. 
TQM mensyaratan kepemimpinan dan komitmen dari 
manajemen senior untuk mencapai tujuan mutu. 
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Mereka harus memastikan bahwa infrastruktur yang 
tepat ada untuk mendukung pendekatan holistic bagi 
manajemen lembaga. 

Menurut Djerdjour & Petel (2000) TQM tidak dapat 
difahami melalui satu definisi. Oleh karena itu dibutuhkan 
sejumlah definisi utama untuk membantu pemahaman, sebagai 
berikut: 

Sejumlah definisi TQM dapat dilihat secara lengkap 
sebagai berikut: 

Kanji & Wallace (2000) mendefinisikan TQM sebagai; 
“TQM is the culture of an institution committed to customer 
satisfaction through continuous improvement” atau TQM is a 
corporate culture characterized by increased customer 
satisfaction through  continuous improvement, in which all 
employees in the firm actively participate”. Sejalan dengan itu 
Sashkin & Kiser (1993) mengajukan definisi TQM sebagai: 
“TQM means that the institution’s culture is defined by and 
supports the constant attainment of customer satisfaction through 
an integrated system of tools, techniques and training. This 
involves the continuous improvement of institutional processes, 
resulting in high quality products and services”. 

Parzinger & Nath (2000) mendefinisikan TQM as 
management process and institutional-wide process to instill a 
culture of continuous improvement in an institutional to ensure 
that the institution consistently meets and exceeds customer 
requirement.  Definisi yang sama diberikan oleh Senthil et al 
(2001) and Selladural (2002) mendefinisikan TQM sebagai a 
continuous management process that aims at quality improvement 
in all processes and activities in institutions. The ultimate goal of 
TQM is to establish a management system and institutional 
culture that ensure customer satisfaction (both internal and 
external) and never-ending continuous improvement of all 
institutional processes.

Berbeda dengan  definisi di atas, Dean & Evan (1994) 
mendefinisikan TQM sebagai an integrated, systematic, 
institution-wide strategy for improving product and service 
quality.  Jones (1994) mendefinisikan TQM …..”a strategy for 
improving institutional performance through the commitment of 
all employees to full satisfying agreed customer  requirement at 
the lowest overall cost through the continuous improvement of 
product and services,  business processes and the people 
involved”. 

Selanjutnya, Evans & Dean (2003) mendefinisikan TQM 
sebagai “a total system approach (not a separate area or 
programme) and an integral part of high-level strategy; it works 
horizontally  and vertically across all functions and departments, 
involves all employees, top to bottom, and extends backward and 
forward to include the supply chain and the customer chain.  
Hansson (2001) memberikan definisi yang senada bahwa TQM 
adalah “a management system in continuous change, which 
comprises values, techniques and tools and that the overall goal 
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Berdasarkan tema utama tersebut maka definisi TQM 
secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut; TQM adalah 
strategi dan proses untuk mengelola perusahaan/ organisasi/ 
lembaga sebagai suatu sistem terintegrasi dari prinsip-prinsip, 
metode, dan praktek terbaik yang menyediakan kerangka kerja 
bagi organisasi untuk mengejar keunggulan dalam semua hal yang 
mereka kerjakan di bawah kepemimpinan dan komitmen 
manajemen puncak, didukung oleh pendidikan dan pelatihan, 
komunikasi terbuka, manajemen perubahan, penilaian diri secara 
berkala, struktur yang mendukung, sistem dan sumber daya, yang 
memberdayakan karyawan melalui pelibatan mereka untuk 
meningkatkan kinerja mereka sebagai tim guna menyajikan 
produk dan layanan yang terus menerus meningkat. Melalui 
pendekatan ini, budaya TQM dapat dibangun, guna memenuhi 
dan melampaui persyaratan internal dan eksternal pelanggan 
dengan biaya terendah guna meningkatkan kinerja organisasi pada 
semua bidang seperti hasil layanan, hasil finansial, hasil 
pemasaran, hasil operasi, hasil sosial, hasil pelanggan, dan hasil 
karyawan   untuk memperoleh mutu kelas dunia. 

B. Evolusi Sejarah dari Mutu menjadi Mutu Total 
Studi tentang mutu dimulai dari ditemukannya statistical 

quality control dengan diagram control oleh Shewhart pada tahun 
1930.  Sampai saat ini, perkembangan mutu secara evolusi, baik di 
Amerika Serikat maupun di Jepang. Menurut Garvin (dalam 
Bounds, et al, 1994; Lovelock, 1994) mutu sebagai sebuah konsep 
sudah lama dikenal, namun kemunculannya sebagai fungsi 
manajemen baru terjadi akhir-akhir ini.  Ia membagi pendekatan 
modern terhadap mutu kedalam empat era mutu, yaitu inspeksi, 
pengendalian mutu secara statistik, jaminan mutu, dan manajemen 
mutu strategis. Keempat era tersebut dapat dilihat pada gambar 
berikut: 

Gambar.  2.1 Evolusi Mutu 

Empat era/tahapan gerakan mutu yang dikemukakan oleh 
Garvin (dalam Bounds G, et.al. (1994) sebagai berikut: 

Tabel 2.1  
Tahapan Gerakan Mutu 

Tahap Gerakan Mutu 

Karakteristik Inspeksi 
(1980an) 

Pengendalian 
Mutu 
Statistik 
(1930an) 

Jaminan 
Mutu 
(1950a) 

Manajemen 
Mutu 

Strategis 
(1980an) 

Jepang USA

1990 

1980 

1970 

1960 

1950 

1940 

1930 

TQM American Q 
Movement

Crosby  

Cost of Q (Zero Defect System)

Juran Adds 

Customer Focus

Penekanan pada Q 

PD II

Shewhart SQC 

Ishikawa  

QC

Massive Statistical 
Training

Deming diundang oleh MC Arthur 
untuk Memberikan Kuliah (JUSE)
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Perhatian 
utama 

Deteksi Pengendalian Koordinasi Pengaruh 
strategis 

Pandangan 
terhadap 
mutu 

Suatu masalah 
untuk 
dipecahkan 

Suatu 
masalah 
untuk 
dipecahkan 

Suatu 
masalah 
untuk 
dipecahkan, 
tetapi dapat 
diatasi 
secara 
proaktif 

Peluang 
kompetitif 

Penekanan Keseragaman 
produk 

Keseragaman 
produk 
dengan 
pengurangan 
inspeksi 

Jaringan 
produksi 
keseluruhan. 
Dari desain 
sampai 
pasar. 
Kontribusi 
dari semua 
kelompok 
untuk 
mencegah 
kegagalan 

Kebutuhan 
pasar atau 
pelanggan 

C. Hakikat dan Ruang Lingkup TQM 

Pengaruh kompetisi internasional dalam persaingan pasar 
bebas memberikan tekanan kepada organisasi untuk mengikuti 
strategi bertahan yang multidimensional dimana sumber-sumber 
potensial yang ada dimanfaatkan sepenuhnya. Pada sejumlah 
organisasi/lembaga TQM merupakan suatu  strategi manajemen 
yang pertama meningkatkan budaya organisasi yang mencakup 
peningkatan terus menerus dan mengetahui potensi personil guna 
menghadapi masalah. Kedua, TQM meningkatkan integrasi 
teknologi mutu dalam setiap proses organisasi/lembaga guna 
menyajikan produk dan layanan secara ekonomis dan berpihak 

pada pelanggan. TQM sebagai manajemen strategi diterapkan 
secara aktif oleh banyak lembaga dan dipertimbangkan dalam 
memenangkan persaingan. (Oschman, 2004) 

Menurut Kanji & Moura (2003) yang menganggap TQM 
sebagai strategi untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan 
pertama, komitmen semua karyawan guna memenuhi kebutuhan 
pelanggan sejalan dengan biaya terendah, dan kedua melalui 
peningkatan produk dan layanan secara terus menerus, prose 
organisasi, dan keterlibatan karyawan. Konsep TQM mencakup 
aspek ekonomi dan biaya produk dan layanan membawa pada 
situasi menang-menang sesuai sejalan dengan meningkatnya 
kemakmuran internal dan eksternal pelanggan. TQM merujuk 
pada strategi manajemen yang dikendalikan pelanggan sesuai 
dengan desain lembaga, mengembangkan, menghasilkan dan 
menyediakan produk dan layanan yang bersahabat secara ekonomi 
dan lingkungan serta selalu memuaskan pelanggan. 

Selladurai (2002) menekankan bahwa TQM merupakan 
filosofi dan konsep untuk mengelola organisasi/lembaga sebagai 
sistem dan proses terintegrasi. Ehlers (2001) mendukungnya  
dengan menyatakan bahwa TQM adalah pendekatan manajemen 
yang diterapkan pada semua proses, yaitu interaksi antara 
sumberdaya manusia dan organisasi guna menghasilkan perbaikan 
berkelanjutan untuk memuaskan kebutuhan semua pihak terkait.  
Semua pekerjaan dalam filosofi TQM dipandang sebagai proses, 
sementara lembaga dipandang sebagai sistem yang  bertujuan 
melaksanakan proses. Proses merupakan kumpulan aktivitas dan 
tugas yang mensyaratkan input dan add value. Proses 
mentransformasi input untuk menghasilkan output dengan 
dukungan sumber daya manusia, peralatan, fasilitas, dan 
dokumentasi. Proses juga dapat dibagi dalam sub-sub sistem, 
setiap sub sistem didesain untuk melaksanakan satu atau lebih sub 
proses. Output dapat berupa produk, strategi, perencanaan, 
komunikasi, kebijakan, layanan, atau lainnya yang dilakukan oleh  
pribadi atau kelompok  



53

Perhatian 
utama 

Deteksi Pengendalian Koordinasi Pengaruh 
strategis 

Pandangan 
terhadap 
mutu 

Suatu masalah 
untuk 
dipecahkan 

Suatu 
masalah 
untuk 
dipecahkan 

Suatu 
masalah 
untuk 
dipecahkan, 
tetapi dapat 
diatasi 
secara 
proaktif 

Peluang 
kompetitif 

Penekanan Keseragaman 
produk 

Keseragaman 
produk 
dengan 
pengurangan 
inspeksi 

Jaringan 
produksi 
keseluruhan. 
Dari desain 
sampai 
pasar. 
Kontribusi 
dari semua 
kelompok 
untuk 
mencegah 
kegagalan 

Kebutuhan 
pasar atau 
pelanggan 

C. Hakikat dan Ruang Lingkup TQM 

Pengaruh kompetisi internasional dalam persaingan pasar 
bebas memberikan tekanan kepada organisasi untuk mengikuti 
strategi bertahan yang multidimensional dimana sumber-sumber 
potensial yang ada dimanfaatkan sepenuhnya. Pada sejumlah 
organisasi/lembaga TQM merupakan suatu  strategi manajemen 
yang pertama meningkatkan budaya organisasi yang mencakup 
peningkatan terus menerus dan mengetahui potensi personil guna 
menghadapi masalah. Kedua, TQM meningkatkan integrasi 
teknologi mutu dalam setiap proses organisasi/lembaga guna 
menyajikan produk dan layanan secara ekonomis dan berpihak 

pada pelanggan. TQM sebagai manajemen strategi diterapkan 
secara aktif oleh banyak lembaga dan dipertimbangkan dalam 
memenangkan persaingan. (Oschman, 2004) 

Menurut Kanji & Moura (2003) yang menganggap TQM 
sebagai strategi untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan 
pertama, komitmen semua karyawan guna memenuhi kebutuhan 
pelanggan sejalan dengan biaya terendah, dan kedua melalui 
peningkatan produk dan layanan secara terus menerus, prose 
organisasi, dan keterlibatan karyawan. Konsep TQM mencakup 
aspek ekonomi dan biaya produk dan layanan membawa pada 
situasi menang-menang sesuai sejalan dengan meningkatnya 
kemakmuran internal dan eksternal pelanggan. TQM merujuk 
pada strategi manajemen yang dikendalikan pelanggan sesuai 
dengan desain lembaga, mengembangkan, menghasilkan dan 
menyediakan produk dan layanan yang bersahabat secara ekonomi 
dan lingkungan serta selalu memuaskan pelanggan. 

Selladurai (2002) menekankan bahwa TQM merupakan 
filosofi dan konsep untuk mengelola organisasi/lembaga sebagai 
sistem dan proses terintegrasi. Ehlers (2001) mendukungnya  
dengan menyatakan bahwa TQM adalah pendekatan manajemen 
yang diterapkan pada semua proses, yaitu interaksi antara 
sumberdaya manusia dan organisasi guna menghasilkan perbaikan 
berkelanjutan untuk memuaskan kebutuhan semua pihak terkait.  
Semua pekerjaan dalam filosofi TQM dipandang sebagai proses, 
sementara lembaga dipandang sebagai sistem yang  bertujuan 
melaksanakan proses. Proses merupakan kumpulan aktivitas dan 
tugas yang mensyaratkan input dan add value. Proses 
mentransformasi input untuk menghasilkan output dengan 
dukungan sumber daya manusia, peralatan, fasilitas, dan 
dokumentasi. Proses juga dapat dibagi dalam sub-sub sistem, 
setiap sub sistem didesain untuk melaksanakan satu atau lebih sub 
proses. Output dapat berupa produk, strategi, perencanaan, 
komunikasi, kebijakan, layanan, atau lainnya yang dilakukan oleh  
pribadi atau kelompok  



54

 Hammer & Champy (2000) mengatakan bahwa TQM 
sebagai proses perbaikan berkelanjutan dari proses lembaga yang 
ada. Proses merupakan sekumpulan aktivitas mengambil satu atau 
dua jenis input dan menciptakan output yang memberi nilai bagi 
pelanggan. Dale (2003) menekankan hubungan antara pendekatan 
proses dan TQM dengan menempatkan sifat dasar TQM sebagai 
filosofi yang menggabungkan semua proses dalam sistem yang 
terintegrasi pada lembaga dan memusatkan semua sub sistem 
yang terintegrasi sebagai  entitas lembaga dan menghubung-
kannya dengan para pekerja, suplayer, dan pelanggan dengan 
tujuan bekerjasama sebagai teamwork  untuk mencapai hasil. 
 Berkaitan dengan pendapat di muka, Lindsay & Petric 
(1998) mengatakan kata ‘Total’ dalam TQM dapat diterapkan 
untuk; (a) semua proses, (b) semua tugas. Oleh karena itu, TQM 
dapat diterapkan pada semua proses dan bukan hanya proses 
pabrikasi atau produksi. Menurut Ghobadian, D,H& J (1998) 
TQM harus diterapkan pada semua wilayah operasi. Desain, 
konsepsi, penelitian  dan pengembangan, akuntansi, pemasaran, 
pemeliharaan, dan semua fungsi lain harus terlibat dalam 
perbaikan mutu. fungsi-fungsi pendukung seperti, penjualan, 
pemasaran, keuangan, dan logistic juga harus lebih terlibat dalam 
konsep TQM. Selanjutnya, TQM juga dapat diterapkan pada 
semua tugas, bukan hanya semua yang terkait dengan pabrikasi 
produk. Sekretaris diharapkan tidak membuat kesalahan ketik, 
akuntan tidak melakukan kesalahan entri, dan pimpinan tidak 
melakukan kesalahan strategi. TQM juga mensyaratkan kepada 
semua orang untuk memikul tanggung jawab terhadap mutu 
kerjanya. 

TQM juga memerlukan perubahan (Evans & Deans, 
2003). Perubahan ini meliputi peralihan dari suatu situasi dimana 
pengendalian diberikan kepada karyawan dan aktivitas mereka 
kepada sebuah pendekatan dimana karyawan didukung dan 
diberdayakan dalam upaya mereka untuk melakukan perbaikan 
terus menerus. Dengan pendekatan ini, karyawan didorong untuk 

terus mengembangkan cara-cara baru dalam melakukan sesuatu. 
Menurut Pelser (2000) TQM juga merupakan sistem yang 
mensyaratkan tiap manajer puncak menerapkan kepemimpinan 
dan keterampilan manajerial pada setiap kepemimpinan individu 
dan posisi manajemen. 

Selanjutnya menurut Cascellah (2006) mutu total harus 
diarahkan pada; (a) pembangunan nilai budaya dengan integritas, 
(b) tidak mengunci potensi personil, (c) menetapkan struktur, 
sistem, dan prosedur yang baik, dan (d) meningkatkan semua 
proses guna mengembangkan kemampuan untuk memuaskan 
kebutuhan pelanggan kini dan akan datang. 

Ghobadian D,H& J. (1998) mengatakan bahwa TQM dapat 
secara efektif ditujukan pada masalah strategis yang dialami oleh 
lembaga.  Penjelasan terhadap hal ini dapat dilihat pada beberapa 
poin berikut: 

a) TQM meningkatkan efisiensi dengan menghilangkan 
pemborosan dalam sistem. Peningkatan prosedur operasi 
sejalan dengan nilai yang dirinci oleh TQM dan 
menggunakan peralatan-peralatan yang disarankannya, 
bukan hanya menghilangkan biaya yang tidak perlu, tetapi 
juga mengurangi waktu pemasaran dan pengiriman. 

b) TQM meningkatkan  penghasilan melalui penyediaan 
produk dan layanan yang efektif. Fokus pada pelanggan 
meningkatkan kepuasan pelanggan, sementara fokus pada 
efektivitas dan budaya lembaga meningkatkan image 
lembaga. Kombinasi keduanya membantu lembaga untuk 
meningkatkan penghasilannya. 

c) TQM meningkatkan kemampuan berkompetisi secara 
keseluruhan melalui peningkatan efisiensi proses dan 
efektivitas kelembagaan. 

d) TQM menyediakan fokus bagi pengenalan budaya secara 
luas, perubahan prosedural dan kelembagaan. 
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dan posisi manajemen. 

Selanjutnya menurut Cascellah (2006) mutu total harus 
diarahkan pada; (a) pembangunan nilai budaya dengan integritas, 
(b) tidak mengunci potensi personil, (c) menetapkan struktur, 
sistem, dan prosedur yang baik, dan (d) meningkatkan semua 
proses guna mengembangkan kemampuan untuk memuaskan 
kebutuhan pelanggan kini dan akan datang. 

Ghobadian D,H& J. (1998) mengatakan bahwa TQM dapat 
secara efektif ditujukan pada masalah strategis yang dialami oleh 
lembaga.  Penjelasan terhadap hal ini dapat dilihat pada beberapa 
poin berikut: 

a) TQM meningkatkan efisiensi dengan menghilangkan 
pemborosan dalam sistem. Peningkatan prosedur operasi 
sejalan dengan nilai yang dirinci oleh TQM dan 
menggunakan peralatan-peralatan yang disarankannya, 
bukan hanya menghilangkan biaya yang tidak perlu, tetapi 
juga mengurangi waktu pemasaran dan pengiriman. 

b) TQM meningkatkan  penghasilan melalui penyediaan 
produk dan layanan yang efektif. Fokus pada pelanggan 
meningkatkan kepuasan pelanggan, sementara fokus pada 
efektivitas dan budaya lembaga meningkatkan image 
lembaga. Kombinasi keduanya membantu lembaga untuk 
meningkatkan penghasilannya. 

c) TQM meningkatkan kemampuan berkompetisi secara 
keseluruhan melalui peningkatan efisiensi proses dan 
efektivitas kelembagaan. 

d) TQM menyediakan fokus bagi pengenalan budaya secara 
luas, perubahan prosedural dan kelembagaan. 
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e) TQM menyediakan pengaruh positif pada kualitas 
kehidupan kerja (Quality of Working life)  karyawan. 

f) TQM menyajikan peningkatan berkelanjutan yang dapat 
dihubungkan dengan tujuan, dan pada akhirnya 
meningkatkan kepuasan kerja. 

g) TQM menyediakan kerjasama tim yang meningkat yang 
dapat dihubungkan dengan peningkatan kepuasan kerja dan 
komitmen kelembagaan yang lebih baik. 

D. Prinsip-prinsip Total Quality Management 
 Menurut Dean & Bowen (1994) TQM sebagai filosofi atau 
pendekatan manajemen dapat dicirikan dengan prinsip-prinsipnya. 
Implementasi TQM hanya dapat dicapai melalui seperangkat 
prinsip yang mendukung filosofi TQM tersebut. Menurut Burr 
(1993), program TQM memiliki sejumlah nama, tetapi memiliki 
prinsip yang sama. Menurut sejumlah literatur terkini, prinsip-
prinsip kunci TQM mencakup: 

1. TQM bermula dari manajemen puncak (top management). 
Manajemen puncak harus menunjukkan pemahaman, 
komitmen, dan keterlibatan dalam proses peningkatan mutu 
guna meningkatkan mutu pada semua area lembaga. 

2. TQM mensyaratkan keterlibatan karyawan total. Karyawan 
pada semua tingkatan adalah hakikat sebuah lembaga dan 
keterlibatan mereka secara penuh menyebabkan kemampuan 
mereka dapat digunakan untuk keuntungan lembaga. 
Keterlibatan setiap individu pada sebuah lembaga adalah 
penting bagi kesuksesan implementasi TQM. Lembaga 
membutuhkan imajinasi, cita-cita, masukan, komitmen, dan 
tenaga dari semua orang untuk mencapai mutu kelas dunia. 

3. TQM fokus pada pelanggan.  Kepuasan pelanggan (customer 
satisfaction) internal dan eksternal merupakan pondasi dasar 
TQM dan ditunjukkan dengan upaya-upaya lembaga 
mendesain dan mengirim produk dan layanan yang memenuhi 
kepuasan pelanggan. Lembaga bergantung pada pelanggan 

mereka dank arena itu harus memahami kebutuhan pelanggan 
kini dan akan datang, memenuhi persyaratan pelanggan dan 
bekerja keras  untuk melampaui harapan pelanggan. 

4. TQM membutuhkan perencanaan strategis. Perencanaan 
strategis penting dalam meluruskan dan mengintegrasikan 
semua upaya lembaga dengan konsep TQM. Hubungan antara 
TQM dan perencanaan strategis harus menyajikan sistem 
manajemen terintegrasi bagi sebuah lembaga.  

5. TQM fokus pada pendekatan sistem manajemen. Identifikasi, 
pemahaman, dan pengelolaan proses saling terkait 
(interrelated processes) sebagai sebuah sistem harus 
memberikan kontribusi bagi efektifitas dan efisiensi lembaga 
dalam mencapai tujuannya. 

6. TQM mensyaratkan pendidikan dan pelatihan karyawan yang 
terus menerus. Pelatihan harus diawali dengan pelatihan 
manajer puncak mengenai TQM dan prinsip-prinsipnya untuk 
kebutuhan peningkatan mutu, dan peralatan peningkatan 
mutu. Pelatihan harus memberikan karyawan pendidikan 
yang disyaratkan untuk berpartisipasi aktif dalam peningkatan 
mutu. 

7. TQM fokus pada teamwork. Lembaga harus memahami 
bahwa karyawan perlu berpartisipasi dalam tim vertical, 
horizontal, dan lintas fungsi. Tim harus dimanfaatkan melalui 
kolaborasi/partisipasi guna memberikan kesempatan bagi 
karyawan untuk bekerja sama dalam mencapai mutu terpadu. 

8. TQM fokus pada peningkatan berkelanjutan (continuous 
improvement). Peningkatan berkelanjutan harus menjadi 
tujuan permanen lembaga. Peningkatan berkelanjutan berarti 
komitmen melakukan pengujian secara terus menerus 
terhadap proses teknis dan administratif guna menemukan 
metode yang lebih baik. Menggarisbawahi prinsip ini 
merupakan konsep lembaga sebagai sistem proses yang saling 
terkait dan keyakinan bahwa dengan peningkatan proses 
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e) TQM menyediakan pengaruh positif pada kualitas 
kehidupan kerja (Quality of Working life)  karyawan. 

f) TQM menyajikan peningkatan berkelanjutan yang dapat 
dihubungkan dengan tujuan, dan pada akhirnya 
meningkatkan kepuasan kerja. 

g) TQM menyediakan kerjasama tim yang meningkat yang 
dapat dihubungkan dengan peningkatan kepuasan kerja dan 
komitmen kelembagaan yang lebih baik. 

D. Prinsip-prinsip Total Quality Management 
 Menurut Dean & Bowen (1994) TQM sebagai filosofi atau 
pendekatan manajemen dapat dicirikan dengan prinsip-prinsipnya. 
Implementasi TQM hanya dapat dicapai melalui seperangkat 
prinsip yang mendukung filosofi TQM tersebut. Menurut Burr 
(1993), program TQM memiliki sejumlah nama, tetapi memiliki 
prinsip yang sama. Menurut sejumlah literatur terkini, prinsip-
prinsip kunci TQM mencakup: 

1. TQM bermula dari manajemen puncak (top management). 
Manajemen puncak harus menunjukkan pemahaman, 
komitmen, dan keterlibatan dalam proses peningkatan mutu 
guna meningkatkan mutu pada semua area lembaga. 

2. TQM mensyaratkan keterlibatan karyawan total. Karyawan 
pada semua tingkatan adalah hakikat sebuah lembaga dan 
keterlibatan mereka secara penuh menyebabkan kemampuan 
mereka dapat digunakan untuk keuntungan lembaga. 
Keterlibatan setiap individu pada sebuah lembaga adalah 
penting bagi kesuksesan implementasi TQM. Lembaga 
membutuhkan imajinasi, cita-cita, masukan, komitmen, dan 
tenaga dari semua orang untuk mencapai mutu kelas dunia. 

3. TQM fokus pada pelanggan.  Kepuasan pelanggan (customer 
satisfaction) internal dan eksternal merupakan pondasi dasar 
TQM dan ditunjukkan dengan upaya-upaya lembaga 
mendesain dan mengirim produk dan layanan yang memenuhi 
kepuasan pelanggan. Lembaga bergantung pada pelanggan 

mereka dank arena itu harus memahami kebutuhan pelanggan 
kini dan akan datang, memenuhi persyaratan pelanggan dan 
bekerja keras  untuk melampaui harapan pelanggan. 

4. TQM membutuhkan perencanaan strategis. Perencanaan 
strategis penting dalam meluruskan dan mengintegrasikan 
semua upaya lembaga dengan konsep TQM. Hubungan antara 
TQM dan perencanaan strategis harus menyajikan sistem 
manajemen terintegrasi bagi sebuah lembaga.  

5. TQM fokus pada pendekatan sistem manajemen. Identifikasi, 
pemahaman, dan pengelolaan proses saling terkait 
(interrelated processes) sebagai sebuah sistem harus 
memberikan kontribusi bagi efektifitas dan efisiensi lembaga 
dalam mencapai tujuannya. 

6. TQM mensyaratkan pendidikan dan pelatihan karyawan yang 
terus menerus. Pelatihan harus diawali dengan pelatihan 
manajer puncak mengenai TQM dan prinsip-prinsipnya untuk 
kebutuhan peningkatan mutu, dan peralatan peningkatan 
mutu. Pelatihan harus memberikan karyawan pendidikan 
yang disyaratkan untuk berpartisipasi aktif dalam peningkatan 
mutu. 

7. TQM fokus pada teamwork. Lembaga harus memahami 
bahwa karyawan perlu berpartisipasi dalam tim vertical, 
horizontal, dan lintas fungsi. Tim harus dimanfaatkan melalui 
kolaborasi/partisipasi guna memberikan kesempatan bagi 
karyawan untuk bekerja sama dalam mencapai mutu terpadu. 

8. TQM fokus pada peningkatan berkelanjutan (continuous 
improvement). Peningkatan berkelanjutan harus menjadi 
tujuan permanen lembaga. Peningkatan berkelanjutan berarti 
komitmen melakukan pengujian secara terus menerus 
terhadap proses teknis dan administratif guna menemukan 
metode yang lebih baik. Menggarisbawahi prinsip ini 
merupakan konsep lembaga sebagai sistem proses yang saling 
terkait dan keyakinan bahwa dengan peningkatan proses 



58

tersebut, lembaga dapat terus memenuhi semakin 
meningkatnya kebutuhan pelanggan mereka. 

9. TQM menghargai karyawan dan pengetahuan mereka. Input 
bawahan sebagai peningkatan harus diperhitungkan, 
khususnya dimana mereka memiliki pengalaman yang sesuai 
dan ahli di bidangnya. Karyawan harus dilibatkan secara aktif 
dalam proses  pengembangan. 

10. TQM fokus pada peningkatan proses. Lembaga harus 
dikonfigurasikan sebagai  seperangkat proses horizontal  yang 
bermula dari suplayer dan berakhir dengan pelanggan.vsemua 
proses dalam sebuah lembaga harus diidentifikasi guna 
menentukan kepemilikan terhadap proses tersebut dan proses 
harus dipertahankan sederhana mungkin. 

11. TQM mensyaratkan gaya berfikir statistik dan penggunaan 
metode statistik. Hasil tes, pengukuran, dan kondisi dimana 
pengukuran dibuat harus diawasi dengan cermat.  Sistem 
elektronik yang  tersedia harus digunakan, tetapi kemasan 
perangkat lunak komputer dapat dikembangkan relatif murah 
untuk tujuan statistik sesaat. 

12. TQM fokus pada pencegahan daripada pengobatan. Masalah-
masalah diantisipasi untuk menjajah terjadinya. Pertemuan 
rutin harus dilakukan untuk membahas masalah yang 
ramalkan akan muncul. 

13. TQM  mensyaratkan hubungan saling menguntungkan. 
Suplayer harus diperlakukan dengan cara win- win solution
terhadap semua pihak yang terlibat. Lembaga dan 
pelanggannnya saling bergantung, dan hubungan saling 
menguntungkan meningkatkan kemampuan keduanya dalam 
menciptakan nilai. 

14. TQM fokus pada pengukuran kinerja yang sesuai dengan 
tujuan lembaga. Pengukuran yang visible harus dibangun 
untuk memberikan penghargaan kinerja dan mempromosikan 
sikap yang positif. Guna memonitor bagaimana kinerja 

lembaga, manajemen harus menganalisis kinerja secara 
kontinyu. 

15. TQM fokus pada mutu desain produk dan layanan. Mutu 
harus terbangun dalam program sesegera mungkin, dan harus 
disebarkan pada semua bidang program. Karena itu, arahan 
ahli harus membentuk bagian proyek tepat pada saat awal.    

16. TQM fokus pada perubahan budaya secara substansial.  
Semua perubahan dalam lingkungan harus dicatat dan adopsi 
penting harus diambil segera. Ini akan berarti bahwa 
perubahan tertentu harus sering dilakukan untuk menemukan  
keadaan baru. 

17. TQM fokus pada pendekatan factual untuk pengambilan 
keputusan (decision making). Keputusan yang efektif harus 
berdasarkan pada analisis data dan informasi. Fakta-fakta 
diperlukan untuk mengelola lembaga pada semua tingkatan 
dengan memberikan informasi yang benar terhadap orang 
sehingga keputusan yang diambil berdasarkan fakta-fakta 
daripada sekedar ‘gut feelings’ yang berguna untuk mencapai 
peningkatan berkelanjutan. 

18. TQM mensyaratkan upaya-upaya penilaian diri (self  
assessment) sebagai mekanisme kontrol guna menentukan 
hasil. Kinerja lembaga harus dievaluasi sesuai dengan standar 
pengakuan internasional. 

19. TQM fokus pada respon yang cepat.  Meningkatnya waktu 
tanggapan dan pendeknya perputaran terhadap produk dan 
layanan baru adalah penting bagi kepuasan pelanggan saat ini. 
Kinerja waktu proses kerja harus menjadi salah satu 
pengukuran proses kunci. Peningkatan dalam  waktu respon 
sering secara simultan membawa pada perubahan dalam 
lembaga, mutu dan produktivitas. 

20. TQM menyediakan standarisasi. Lembaga harus 
mengembangkan dan mempertahankan cara-cara terbaik 
untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. 
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tersebut, lembaga dapat terus memenuhi semakin 
meningkatnya kebutuhan pelanggan mereka. 

9. TQM menghargai karyawan dan pengetahuan mereka. Input 
bawahan sebagai peningkatan harus diperhitungkan, 
khususnya dimana mereka memiliki pengalaman yang sesuai 
dan ahli di bidangnya. Karyawan harus dilibatkan secara aktif 
dalam proses  pengembangan. 

10. TQM fokus pada peningkatan proses. Lembaga harus 
dikonfigurasikan sebagai  seperangkat proses horizontal  yang 
bermula dari suplayer dan berakhir dengan pelanggan.vsemua 
proses dalam sebuah lembaga harus diidentifikasi guna 
menentukan kepemilikan terhadap proses tersebut dan proses 
harus dipertahankan sederhana mungkin. 

11. TQM mensyaratkan gaya berfikir statistik dan penggunaan 
metode statistik. Hasil tes, pengukuran, dan kondisi dimana 
pengukuran dibuat harus diawasi dengan cermat.  Sistem 
elektronik yang  tersedia harus digunakan, tetapi kemasan 
perangkat lunak komputer dapat dikembangkan relatif murah 
untuk tujuan statistik sesaat. 

12. TQM fokus pada pencegahan daripada pengobatan. Masalah-
masalah diantisipasi untuk menjajah terjadinya. Pertemuan 
rutin harus dilakukan untuk membahas masalah yang 
ramalkan akan muncul. 

13. TQM  mensyaratkan hubungan saling menguntungkan. 
Suplayer harus diperlakukan dengan cara win- win solution
terhadap semua pihak yang terlibat. Lembaga dan 
pelanggannnya saling bergantung, dan hubungan saling 
menguntungkan meningkatkan kemampuan keduanya dalam 
menciptakan nilai. 

14. TQM fokus pada pengukuran kinerja yang sesuai dengan 
tujuan lembaga. Pengukuran yang visible harus dibangun 
untuk memberikan penghargaan kinerja dan mempromosikan 
sikap yang positif. Guna memonitor bagaimana kinerja 

lembaga, manajemen harus menganalisis kinerja secara 
kontinyu. 

15. TQM fokus pada mutu desain produk dan layanan. Mutu 
harus terbangun dalam program sesegera mungkin, dan harus 
disebarkan pada semua bidang program. Karena itu, arahan 
ahli harus membentuk bagian proyek tepat pada saat awal.    

16. TQM fokus pada perubahan budaya secara substansial.  
Semua perubahan dalam lingkungan harus dicatat dan adopsi 
penting harus diambil segera. Ini akan berarti bahwa 
perubahan tertentu harus sering dilakukan untuk menemukan  
keadaan baru. 

17. TQM fokus pada pendekatan factual untuk pengambilan 
keputusan (decision making). Keputusan yang efektif harus 
berdasarkan pada analisis data dan informasi. Fakta-fakta 
diperlukan untuk mengelola lembaga pada semua tingkatan 
dengan memberikan informasi yang benar terhadap orang 
sehingga keputusan yang diambil berdasarkan fakta-fakta 
daripada sekedar ‘gut feelings’ yang berguna untuk mencapai 
peningkatan berkelanjutan. 

18. TQM mensyaratkan upaya-upaya penilaian diri (self  
assessment) sebagai mekanisme kontrol guna menentukan 
hasil. Kinerja lembaga harus dievaluasi sesuai dengan standar 
pengakuan internasional. 

19. TQM fokus pada respon yang cepat.  Meningkatnya waktu 
tanggapan dan pendeknya perputaran terhadap produk dan 
layanan baru adalah penting bagi kepuasan pelanggan saat ini. 
Kinerja waktu proses kerja harus menjadi salah satu 
pengukuran proses kunci. Peningkatan dalam  waktu respon 
sering secara simultan membawa pada perubahan dalam 
lembaga, mutu dan produktivitas. 

20. TQM menyediakan standarisasi. Lembaga harus 
mengembangkan dan mempertahankan cara-cara terbaik 
untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. 
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21. TQM fokus pada pengembangan kemitraan (partnership). 
Lembaga harus berupaya membangun kemitraan internal dan 
eksternal guna mencapai tujuan dengan lebih baik. Kemitraan 
internal mencakup hal-hal yang menganjurkan kerjasama 
antara buruh dan manajemen. Kemitraan eksternal mencakup 
kerjasama dengan pelanggan, suplayer, dan lembaga 
pendidikan untuk berbagai tujuan, termasuk pendidikan dan 
pelatihan. Kemitraan dapat merupakan gabungan kekuatan 
dan kapabilitas lembaga, selanjutnya meningkatkan 
pencapaian misi masing-masing mitra. 

E. Unsur-Unsur dalam  TQM 
Implementasi TQM  pada sebuah lembaga harus 

memperhatikan elemen-elemen penting dalam pelaksanaan 
filosofi tersebut. Menurut sejumlah pakar TQM seperti Oakland 
(1994) dan Goetsch & Davis, 1994) unsur atau elemen utama 
dalam TQM meliputi: 
1. Fokus pada Pelanggan. 

Pelanggan dalam TQM baik internal maupun eksternal 
merupakan driver. Pelanggan eksternal menentukan mutu 
produk atau layanan yang disampaikan kepada mereka, 
sedangkan pelanggan internal berperan besar dalam 
menentukan mutu tenaga kerja proses, dan lingkungan yang 
berhubungan dengan produk atau layanan. 

2. Kepemimpinan dan komitmen. 
Filosofi TQM hanya dapat dilaksanakan jika ada dukungan 
dan tanggung jawab penuh dari pimpinan (top management)
yang didukung oleh middle dan lower management.  Top 
management sebagai pemimpin puncak memperkenalkan 
TQM sebagai sebuah filosofi dengan menyusun sasaran dan 
merencanakan strategi pelaksanaannya. Middle management
melanjutkannya dengan menerapkan manajemen mutu 
sebagai sebuah program. Lower management atau supervisor 
kemudian yang berperan memonitor dan mengendalikan mutu 
yang dilaksanakan di perusahaan atau organisasi. 

3. Keterlibatan penuh seluruh karyawan. 
Karyawan dalam perusahaan atau organisasi yang 
melaksanakan filosofi TQM menuntut adannya keterlibatan 
penuh dari seluruh karyawan. Tanpa keterlibatan dan 
partisipasi penuh dari mereka maka filosofi tersebut tidak 
akan dapat berjalan dengan baik. Selain itu, guna memberikan 
kepuasan kepada pelanggan, langkah pertama yang harus 
dilakukan adalah memberikan kepuasan kepada para 
karyawan dengan melibatkan mereka dalam seluruh kegiatan 
perusahaan atau organisasi. 

4. Obsesi terhadap mutu 
Pelanggan internal dan eksternal menentukan mutu dalam 
organisasi yang menerapkan TQM. Dengan mutu tersebut, 
organisasi harus terobsesi untuk memenuhi atau melampaui 
apa yang ditentukan mereka. Ini berarti bahwa karyawan pada 
setiap tingkatan berusaha melaksanakan setiap aspek 
pekerjaannya berdasarkan perspektif.  Bagaimana kita dapat 
melaksanakannya dengan baik? Bila suatu organisasi 
terobsesi dengan mutu, maka berlaku prinsip ‘good enough is 
never good enough’. 

5. Pendekatan ilmiah. 
Pendekatan ilmiah sangat diperlukan dalam penerapan TQM, 
khususnya untuk mendesain pekerjaan dan dalam proses 
pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang 
berkaitan dengan pekerjaan yang didesain tersebut. Dengan 
demikian, data diperlukan dan dipergunakan dalam menyusun 
benchmarking, memantau prestasi, dan melaksanakan 
perbaikan. 

6. Perencanaan yang baik. 
Dalam setiap kegiatan organisasi, perencanaan harus disusun 
secara matang. Tanpa ada perencanaan maka kegiatan tidak 
dapat diukur efektivitas pelaksanaannya. Oleh karena itu, 
perencanaan dapat digunakan sebagai dasar pengendalian dan 
sebagai cara untuk mengadakan perbaikan dan peningkatan. 
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21. TQM fokus pada pengembangan kemitraan (partnership). 
Lembaga harus berupaya membangun kemitraan internal dan 
eksternal guna mencapai tujuan dengan lebih baik. Kemitraan 
internal mencakup hal-hal yang menganjurkan kerjasama 
antara buruh dan manajemen. Kemitraan eksternal mencakup 
kerjasama dengan pelanggan, suplayer, dan lembaga 
pendidikan untuk berbagai tujuan, termasuk pendidikan dan 
pelatihan. Kemitraan dapat merupakan gabungan kekuatan 
dan kapabilitas lembaga, selanjutnya meningkatkan 
pencapaian misi masing-masing mitra. 

E. Unsur-Unsur dalam  TQM 
Implementasi TQM  pada sebuah lembaga harus 

memperhatikan elemen-elemen penting dalam pelaksanaan 
filosofi tersebut. Menurut sejumlah pakar TQM seperti Oakland 
(1994) dan Goetsch & Davis, 1994) unsur atau elemen utama 
dalam TQM meliputi: 
1. Fokus pada Pelanggan. 

Pelanggan dalam TQM baik internal maupun eksternal 
merupakan driver. Pelanggan eksternal menentukan mutu 
produk atau layanan yang disampaikan kepada mereka, 
sedangkan pelanggan internal berperan besar dalam 
menentukan mutu tenaga kerja proses, dan lingkungan yang 
berhubungan dengan produk atau layanan. 

2. Kepemimpinan dan komitmen. 
Filosofi TQM hanya dapat dilaksanakan jika ada dukungan 
dan tanggung jawab penuh dari pimpinan (top management)
yang didukung oleh middle dan lower management.  Top 
management sebagai pemimpin puncak memperkenalkan 
TQM sebagai sebuah filosofi dengan menyusun sasaran dan 
merencanakan strategi pelaksanaannya. Middle management
melanjutkannya dengan menerapkan manajemen mutu 
sebagai sebuah program. Lower management atau supervisor 
kemudian yang berperan memonitor dan mengendalikan mutu 
yang dilaksanakan di perusahaan atau organisasi. 

3. Keterlibatan penuh seluruh karyawan. 
Karyawan dalam perusahaan atau organisasi yang 
melaksanakan filosofi TQM menuntut adannya keterlibatan 
penuh dari seluruh karyawan. Tanpa keterlibatan dan 
partisipasi penuh dari mereka maka filosofi tersebut tidak 
akan dapat berjalan dengan baik. Selain itu, guna memberikan 
kepuasan kepada pelanggan, langkah pertama yang harus 
dilakukan adalah memberikan kepuasan kepada para 
karyawan dengan melibatkan mereka dalam seluruh kegiatan 
perusahaan atau organisasi. 

4. Obsesi terhadap mutu 
Pelanggan internal dan eksternal menentukan mutu dalam 
organisasi yang menerapkan TQM. Dengan mutu tersebut, 
organisasi harus terobsesi untuk memenuhi atau melampaui 
apa yang ditentukan mereka. Ini berarti bahwa karyawan pada 
setiap tingkatan berusaha melaksanakan setiap aspek 
pekerjaannya berdasarkan perspektif.  Bagaimana kita dapat 
melaksanakannya dengan baik? Bila suatu organisasi 
terobsesi dengan mutu, maka berlaku prinsip ‘good enough is 
never good enough’. 

5. Pendekatan ilmiah. 
Pendekatan ilmiah sangat diperlukan dalam penerapan TQM, 
khususnya untuk mendesain pekerjaan dan dalam proses 
pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang 
berkaitan dengan pekerjaan yang didesain tersebut. Dengan 
demikian, data diperlukan dan dipergunakan dalam menyusun 
benchmarking, memantau prestasi, dan melaksanakan 
perbaikan. 

6. Perencanaan yang baik. 
Dalam setiap kegiatan organisasi, perencanaan harus disusun 
secara matang. Tanpa ada perencanaan maka kegiatan tidak 
dapat diukur efektivitas pelaksanaannya. Oleh karena itu, 
perencanaan dapat digunakan sebagai dasar pengendalian dan 
sebagai cara untuk mengadakan perbaikan dan peningkatan. 
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7. Strategi pelaksanaan 
Filosofi TQM harus dilaksanakan dan harus menyatu dengan 
strategi organisasi. Karenanya, TQM harus didukung oleh 
pimpinan organisasi. Untuk dapat melaksanakan TQM harus 
disusun strategi penerapannya untuk dapat dilaksanakan oleh 
semua pihak dalam organisasi tersebut. 

8. Komitmen jangka panjang 
TQM merupakan suatu paradigm 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. 

9. Kerjasama tim 
Dalam organisasi yang menerapkan TQM, kerjasama tim, 
kemitraan, dan hubungan dijalin dan dibina, baik antar 
karyawan perusahaan maupun dengan pemasok, lembaga-
lembaga pemerintah, dan masyarakat sekitar. 

10. Perbaikan sistem secara berkesinambungan 
Setiap produk atau layanan dihasilkan dengan memanfaatkan 
proses-proses tertentu di dalam suatu sistem. Oleh karena itu, 
sistem yang ada perlu diperbaiki secara terus menerus agar 
mutu yang dihasilkannya dapat makin meningkat. 

11. Pengukuran dan evaluasi 
Pelaksanaan TQM memerlukan data nyata. Oleh karena itu,  
pengukuran dan evaluasi data  yang bersifat kuantitatif 
tersebut benar-benar harus dilakukan. Sehingga, meskipun 
TQM merupakan filosofi yang sifatnya lebih mendekati pada 
masalah kualitatif, namun sifat yang kualitatif harus dapat 
diukur atau dikuantitatifkan. 

12. Pengendalian dan perbaikan 
Tindakan pengendalian dan merupakan dua tindakan yang 
dituntut  harus ada dalam pelaksanaan filosofi  TQM. 
Tindakan itu ditujukan untuk mengadakan perbaikan dan 
peningkatan yang dilaksanakan secara terus menerus dan 

berkesinambungan, sehingga tercapai perbaikan dan 
peningkatan mutu sebagaimana diharapkan. 

13. Pendidikan dan pelatihan 
Dalam organisasi 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 organisasi  dapat meningkatkan 
keterampilan teknis dan keahlian profesionalnya. 

14. Kesatuan tujuan 
Agar TQM dapat diterapkan dengan baik, maka organisasi 
harus memiliki kesatuan tujuan. Dengan demikian, setiap 
usaha dapat diarahkan pada tujuan yang sama. Akan tetapi, 
kesatuan tujuan ini berarti bahwa harus selalu ada persetujuan 
antara pihak manajemen dan karyawan, seperti mengenai 
upah dan kondisi kerja. 

15. Adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan 
Keterlibatan dan pemberdayaan karyawan merupakan hal 
yang penting dalam penerapan TQM. Upaya melibatkan 
karyawan memiliki dua manfaat, pertama  hal ini akan 
meningkatkan kemungkinan keputusan yang baik, rencana 
yang baik, atau perbaikan yang lebih efektif, karena juga 
mencakup pandangan dan pemikiran dari pihak-pihak  yang 
langsung berhubungan dengan situasi kerja. Kedua, 
keterlibatan karyawan juga meningkatkan rasa memiliki dan 
tanggung jawa atas keputusan dengan melibatkan orang-
orang yang harus melaksanakannya. 

16. Mencapai dan mempertahankan standar kesempurnaan 
Untuk dapat meningkatkan mutu, maka standar yang kita 
terapkan untuk dicapai bukan standar baku yang tidak 
mungkin dapat  diubah atau ditingkatkan. Standar mutu harus 
diubah dan ditingkatkan mengikuti perkembangan dan 
peningkatan keinginan dan harapan pelanggan.  
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7. Strategi pelaksanaan 
Filosofi TQM harus dilaksanakan dan harus menyatu dengan 
strategi organisasi. Karenanya, TQM harus didukung oleh 
pimpinan organisasi. Untuk dapat melaksanakan TQM harus 
disusun strategi penerapannya untuk dapat dilaksanakan oleh 
semua pihak dalam organisasi tersebut. 

8. Komitmen jangka panjang 
TQM merupakan suatu paradigm 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. 

9. Kerjasama tim 
Dalam organisasi yang menerapkan TQM, kerjasama tim, 
kemitraan, dan hubungan dijalin dan dibina, baik antar 
karyawan perusahaan maupun dengan pemasok, lembaga-
lembaga pemerintah, dan masyarakat sekitar. 

10. Perbaikan sistem secara berkesinambungan 
Setiap produk atau layanan dihasilkan dengan memanfaatkan 
proses-proses tertentu di dalam suatu sistem. Oleh karena itu, 
sistem yang ada perlu diperbaiki secara terus menerus agar 
mutu yang dihasilkannya dapat makin meningkat. 

11. Pengukuran dan evaluasi 
Pelaksanaan TQM memerlukan data nyata. Oleh karena itu,  
pengukuran dan evaluasi data  yang bersifat kuantitatif 
tersebut benar-benar harus dilakukan. Sehingga, meskipun 
TQM merupakan filosofi yang sifatnya lebih mendekati pada 
masalah kualitatif, namun sifat yang kualitatif harus dapat 
diukur atau dikuantitatifkan. 

12. Pengendalian dan perbaikan 
Tindakan pengendalian dan merupakan dua tindakan yang 
dituntut  harus ada dalam pelaksanaan filosofi  TQM. 
Tindakan itu ditujukan untuk mengadakan perbaikan dan 
peningkatan yang dilaksanakan secara terus menerus dan 

berkesinambungan, sehingga tercapai perbaikan dan 
peningkatan mutu sebagaimana diharapkan. 

13. Pendidikan dan pelatihan 
Dalam organisasi 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 organisasi  dapat meningkatkan 
keterampilan teknis dan keahlian profesionalnya. 

14. Kesatuan tujuan 
Agar TQM dapat diterapkan dengan baik, maka organisasi 
harus memiliki kesatuan tujuan. Dengan demikian, setiap 
usaha dapat diarahkan pada tujuan yang sama. Akan tetapi, 
kesatuan tujuan ini berarti bahwa harus selalu ada persetujuan 
antara pihak manajemen dan karyawan, seperti mengenai 
upah dan kondisi kerja. 

15. Adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan 
Keterlibatan dan pemberdayaan karyawan merupakan hal 
yang penting dalam penerapan TQM. Upaya melibatkan 
karyawan memiliki dua manfaat, pertama  hal ini akan 
meningkatkan kemungkinan keputusan yang baik, rencana 
yang baik, atau perbaikan yang lebih efektif, karena juga 
mencakup pandangan dan pemikiran dari pihak-pihak  yang 
langsung berhubungan dengan situasi kerja. Kedua, 
keterlibatan karyawan juga meningkatkan rasa memiliki dan 
tanggung jawa atas keputusan dengan melibatkan orang-
orang yang harus melaksanakannya. 

16. Mencapai dan mempertahankan standar kesempurnaan 
Untuk dapat meningkatkan mutu, maka standar yang kita 
terapkan untuk dicapai bukan standar baku yang tidak 
mungkin dapat  diubah atau ditingkatkan. Standar mutu harus 
diubah dan ditingkatkan mengikuti perkembangan dan 
peningkatan keinginan dan harapan pelanggan.  
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Sedangkan Nayantara Padhi (2000), seorang Eksekutif 
Human Relation salah satu industry di India, mengemukakan 
bahwa untuk sukses menerapkan TQM, sebuah organisasi harus 
memperhatikan delapan elemen kunci, yaitu etika (ethics), 
integritas (integrity),  kepercayaan (trust), pelatihan (training), 
kerja sama (teamwork), kepemimpinan ( leadership),  pengakuan 
(recognition), dan komunikasi (communication). 

Elemen – elemen tersebut dapat dibagi dalam empat 
kelompok sesuai dengan fungsinya, yaitu; 
1. Fondasi (foundation), meliputi; etika, integritas, dan 
kepercayaan 
2. Tembok bangunan (building bricks) meliputi; pelatihan, 

kerjasama, dan kepemimpinan 
3. Bauran Pengikat (binding mortar), meliputi; komunikasi 
4. Atap (roof), meliputi; pengakuan  

Keempat elemen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Fondasi 

TQM dibangun di atas fondasi etika, integritas, dan 
kepercayaan. mengembangkan keterbukaan, keadilan, dan 
ketulusan serta memberi peluang keterlibatan semua orang. Ini 
merupakan kunci untuk membuka potensi akhir TQM. Ketiga 
elemen tersebut berjalan bersama, namun masing-masing elemen 
menawarkan sesuatu yang berbeda terhadap konsep TQM. 
a. Etika (ethics). Etika merupakan disiplin yang berhubungan 

dengan baik dan buruk dalam segala situasi. Ini merupakan dua 
wajah yang diwakili oleh etika organisasi dan etika individu. 
Etika organisasi menetapkan  kode etik bisnis yang 
menggambarkan pedoman yang harus dipatuhi oleh semua 
karyawan dalam kinerjanya. Etika individual mencakup 
kebaikan dan keburukan seseorang. 

b. Integritas (integrity). Integritas menyiratkan kejujuran, moral, 
nilai, keadilan, dan kepatuhan terhadap fakta-fakta serta 
ketulusan. Karakteristik tersebut merupakan harapan dan patut 
diterima pelanggan (internal dan eksternal). Orang melihat 

penentangan terhadap integritas sebagai sikap bermuka dua 
mendua.  TQM  tidak akan berhasil pada atmosfir yang 
bermuka dua. 

c. Kepercayaan (trust). Kepercayaan merupakan buah dari 
integritas dan etika. Tanpa kepercayaan, kerangka kerja TQM 
tidak dapat dibangun. Kepercayaan meningkatkan partisipasi  
penuh semua anggota, memberi peluang pemberdayaan yang 
menumbuhkan kebanggaan dan rasa memiliki, serta 
mendorong komitmen. Kepercayaan juga dapat memberikan 
kesempatan pengambilan keputusan pada level yang tepat 
dalam organisasi, meningkatkan pengembangan berkelanjutan 
dan membantu memastikan bahwa fokus pengukuran  pada 
peningkatan proses bukan untuk mengadili orang. Kepercayaan 
penting dalam menjamin kepuasan pelanggan. Kepercayaan 
membangun lingkungan kerjasama yang penting bagi TQM.  

2. Tembok/dinding Bangunan (building bricks)
Berbasiskan fondasi kepercayaan, etika, dan integritas 

yang kuat, tembok bata/dinding disusun untuk mencapai atap 
pengakuan (recognition), meliputi: 
a. Pelatihan (training). Pelatihan sangat penting bagi karyawan 

guna mencapai produktivitas yang tinggi.  Para  supervisor 
bertanggung jawab dalam menerapkan TQM pada departemen 
mereka, dan mengajarkan pilosofi TQM kepada bawahan. 
Pelatihan yang diperlukan karyawan adalah skil pribadi, 
kemampuan bekerja dalam tim, pemecahan masalah, 
pengambilan keputusan, analisis dan peningkatan kinerja 
manajemen, skil teknik dan ekonomi bisnis. Selama 
melahirkan dan menyusun TQM, para karyawan dilatih agar 
mereka karyawan yang efektif bagi karyawan.   

b. Kerjasama (teamwork). Agar sukses dalam bisnis, teamwork
juga merupakan elemen kunci dalam TQM. Dengan 
pengulanaan tim, bisnis akan mendapatkan solusi atas 
permasalah secara lebih cepat dan lebih baik.  Tim juga 
melahirkan peningkatan yang lebih permanen dalam proses dan 
operasi. Orang dalam tim lebih merasa nyaman menghadapi 
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Sedangkan Nayantara Padhi (2000), seorang Eksekutif 
Human Relation salah satu industry di India, mengemukakan 
bahwa untuk sukses menerapkan TQM, sebuah organisasi harus 
memperhatikan delapan elemen kunci, yaitu etika (ethics), 
integritas (integrity),  kepercayaan (trust), pelatihan (training), 
kerja sama (teamwork), kepemimpinan ( leadership),  pengakuan 
(recognition), dan komunikasi (communication). 

Elemen – elemen tersebut dapat dibagi dalam empat 
kelompok sesuai dengan fungsinya, yaitu; 
1. Fondasi (foundation), meliputi; etika, integritas, dan 
kepercayaan 
2. Tembok bangunan (building bricks) meliputi; pelatihan, 

kerjasama, dan kepemimpinan 
3. Bauran Pengikat (binding mortar), meliputi; komunikasi 
4. Atap (roof), meliputi; pengakuan  

Keempat elemen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Fondasi 

TQM dibangun di atas fondasi etika, integritas, dan 
kepercayaan. mengembangkan keterbukaan, keadilan, dan 
ketulusan serta memberi peluang keterlibatan semua orang. Ini 
merupakan kunci untuk membuka potensi akhir TQM. Ketiga 
elemen tersebut berjalan bersama, namun masing-masing elemen 
menawarkan sesuatu yang berbeda terhadap konsep TQM. 
a. Etika (ethics). Etika merupakan disiplin yang berhubungan 

dengan baik dan buruk dalam segala situasi. Ini merupakan dua 
wajah yang diwakili oleh etika organisasi dan etika individu. 
Etika organisasi menetapkan  kode etik bisnis yang 
menggambarkan pedoman yang harus dipatuhi oleh semua 
karyawan dalam kinerjanya. Etika individual mencakup 
kebaikan dan keburukan seseorang. 

b. Integritas (integrity). Integritas menyiratkan kejujuran, moral, 
nilai, keadilan, dan kepatuhan terhadap fakta-fakta serta 
ketulusan. Karakteristik tersebut merupakan harapan dan patut 
diterima pelanggan (internal dan eksternal). Orang melihat 

penentangan terhadap integritas sebagai sikap bermuka dua 
mendua.  TQM  tidak akan berhasil pada atmosfir yang 
bermuka dua. 

c. Kepercayaan (trust). Kepercayaan merupakan buah dari 
integritas dan etika. Tanpa kepercayaan, kerangka kerja TQM 
tidak dapat dibangun. Kepercayaan meningkatkan partisipasi  
penuh semua anggota, memberi peluang pemberdayaan yang 
menumbuhkan kebanggaan dan rasa memiliki, serta 
mendorong komitmen. Kepercayaan juga dapat memberikan 
kesempatan pengambilan keputusan pada level yang tepat 
dalam organisasi, meningkatkan pengembangan berkelanjutan 
dan membantu memastikan bahwa fokus pengukuran  pada 
peningkatan proses bukan untuk mengadili orang. Kepercayaan 
penting dalam menjamin kepuasan pelanggan. Kepercayaan 
membangun lingkungan kerjasama yang penting bagi TQM.  

2. Tembok/dinding Bangunan (building bricks)
Berbasiskan fondasi kepercayaan, etika, dan integritas 

yang kuat, tembok bata/dinding disusun untuk mencapai atap 
pengakuan (recognition), meliputi: 
a. Pelatihan (training). Pelatihan sangat penting bagi karyawan 

guna mencapai produktivitas yang tinggi.  Para  supervisor 
bertanggung jawab dalam menerapkan TQM pada departemen 
mereka, dan mengajarkan pilosofi TQM kepada bawahan. 
Pelatihan yang diperlukan karyawan adalah skil pribadi, 
kemampuan bekerja dalam tim, pemecahan masalah, 
pengambilan keputusan, analisis dan peningkatan kinerja 
manajemen, skil teknik dan ekonomi bisnis. Selama 
melahirkan dan menyusun TQM, para karyawan dilatih agar 
mereka karyawan yang efektif bagi karyawan.   

b. Kerjasama (teamwork). Agar sukses dalam bisnis, teamwork
juga merupakan elemen kunci dalam TQM. Dengan 
pengulanaan tim, bisnis akan mendapatkan solusi atas 
permasalah secara lebih cepat dan lebih baik.  Tim juga 
melahirkan peningkatan yang lebih permanen dalam proses dan 
operasi. Orang dalam tim lebih merasa nyaman menghadapi 
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persoalan yang mungkin terjadi, dan dapat memperoleh 
bantuan dari pekerja lain guna menemukan solusi. Ada tiga  
tipe tim yang diadopsi oleh organisasi TQM, yaitu; 

1) Tim Peningkatan Mutu atau Tim Ekselen (Quality 
Improvement Team or Excellence (QITS). Tipe ini 
merupakan tim yang bersifat sementara dengan tujuan 
menghadapi masalah tertentu yang selalu berulang terjadi. 
Tim ini dibentuk untuk priode tiga sampai dua belas bulan. 

2) Tim Pemecahan Masalah (Problem Solving Teams (PSTs). 
Tipe ini merupakan tim yang bersifat temporer untuk 
menyelsaikan masalah tertentu dan mengidentifikasi serta 
menangani penyebab masalah. Tim seperti ini biasanya 
bertahan satu minggu sampai tiga bulan. 

3) Kerja Kerja Natural (Natural Work Teams) ( NWTs). Tim 
tipe ini terdiri dari kelompok kecil pekerja yang memiliki 
keahlian dan bertanggung jawab. Tim ini menggunakan 
konsep-konsep seperti tim pelibatan karyawan, tim 
pengelolaan mandiri (self-managing teams), dan lingkaran 
mutu (quality circles). Tim seperti ini pada umumnya 
bekerja selama satu atau dua jam setiap minggu. 

c. Kepemimpinan (leadership). Kepemimpinan dapat menjadi 
elemen terpenting dalam TQM. Kepemimpinan muncul dimana-
mana dalam organisasi. Kepemimpinan TQM mensyaratkan 
manajer untuk menyediakan visi yang mengispirasi, menentukan 
arah-arah strategis yang difahami oleh semuanya dan 
menanamkan nilai-nilai yang mengarahkan bawahan. Untuk 
kesuksesan TQM di bidang bisnis, supervisor harus komitmen 
dalam memimpin bawahannya. Seorang supervisor harus 
memahami TQM, meyakininya dan menerapkaan keyakinan dan 
komitmen tersebut melalui praktek TQM. Supervisor memastikan 
bahwa strategi, pilosofi, nilai, dan tujuan disebarkan luaskan 
kedalam organisasi guna menetapkan fokus, kejelasan, dan arah.  
Kuncinya adalah bahwa TQM harus diperkenalkan dan dipimpin 

oleh manajemen puncak. Komitmen dan keterlibatan personil 
diharapkan dari manajemen puncak dalam menciptakan dan 
mengembangkan nilai mutu yang jelas dan tujuan-tujuan yang 
sesuai dengan sasaran-sasaran organisasi dan dalam menciptakan 
dan mengembangkan sistem yang dirumuskan dengan baik, 
metode dan pengukuran kinerja guna mencapai tujuan-tujuan 
tersebut. 

3. Bauran Pengikat (Binding Mortar). 
Komunikasi (communication. Komunikasi mengikat 

segala sesuatu bersama. Diawali dengan fondasi ke atap dari 
rumah TQM, semuanya diikat oleh bauran  komunikasi yang 
berfungsi sebagai penhubung yang vital antar semua elemen 
TQM. Komunikasi berarti adanya pemahaman yang sama 
mengenai ide antara pengirim  dengan penerima. Kesuksesan 
TQM memelukan komunikasi dengan dan antar semua anggota 
organisasi, suplayer, dan pelanggan. Supervisor harus terus 
membuka saluran dimana karyawan dapat  mengirim dan 
menerima informasi mengenai proses TQM. Komunikasi yang 
dijalin dengan pembagian informasi yang benar merupakan hal 
yang vital dalam organisasi. Agar komunikasi menjadi 
kredibel, pesan harus jelas dan penerima harus menafsirkan 
sesuai dengan keinginan pengirim. 

   Ada beberapa cara komunikasi, yaitu:  
a) Komunikasi ke bawah (downward communication). Ini 

merupakan bentuk komunikasi yang dominan dalam 
organisasi. Presentasi dan diskusi biasanya menerapkan 
cara ini.  Melalui cara ini supervisor dapat memberikan 
penjelasan  kepada karyawan mengenai TQM. 

b) Komunikasi ke atas (upward communication). Dengan 
cara ini karyawan pada level bawah dapat memberikan
saran kepada manajemen atas mengenai pengaruh TQM. 
Saat karyawan memberikan pandangan dan kritik 
konstruktif, supervisor harus mendengar secara efektif 
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persoalan yang mungkin terjadi, dan dapat memperoleh 
bantuan dari pekerja lain guna menemukan solusi. Ada tiga  
tipe tim yang diadopsi oleh organisasi TQM, yaitu; 

1) Tim Peningkatan Mutu atau Tim Ekselen (Quality 
Improvement Team or Excellence (QITS). Tipe ini 
merupakan tim yang bersifat sementara dengan tujuan 
menghadapi masalah tertentu yang selalu berulang terjadi. 
Tim ini dibentuk untuk priode tiga sampai dua belas bulan. 

2) Tim Pemecahan Masalah (Problem Solving Teams (PSTs). 
Tipe ini merupakan tim yang bersifat temporer untuk 
menyelsaikan masalah tertentu dan mengidentifikasi serta 
menangani penyebab masalah. Tim seperti ini biasanya 
bertahan satu minggu sampai tiga bulan. 

3) Kerja Kerja Natural (Natural Work Teams) ( NWTs). Tim 
tipe ini terdiri dari kelompok kecil pekerja yang memiliki 
keahlian dan bertanggung jawab. Tim ini menggunakan 
konsep-konsep seperti tim pelibatan karyawan, tim 
pengelolaan mandiri (self-managing teams), dan lingkaran 
mutu (quality circles). Tim seperti ini pada umumnya 
bekerja selama satu atau dua jam setiap minggu. 

c. Kepemimpinan (leadership). Kepemimpinan dapat menjadi 
elemen terpenting dalam TQM. Kepemimpinan muncul dimana-
mana dalam organisasi. Kepemimpinan TQM mensyaratkan 
manajer untuk menyediakan visi yang mengispirasi, menentukan 
arah-arah strategis yang difahami oleh semuanya dan 
menanamkan nilai-nilai yang mengarahkan bawahan. Untuk 
kesuksesan TQM di bidang bisnis, supervisor harus komitmen 
dalam memimpin bawahannya. Seorang supervisor harus 
memahami TQM, meyakininya dan menerapkaan keyakinan dan 
komitmen tersebut melalui praktek TQM. Supervisor memastikan 
bahwa strategi, pilosofi, nilai, dan tujuan disebarkan luaskan 
kedalam organisasi guna menetapkan fokus, kejelasan, dan arah.  
Kuncinya adalah bahwa TQM harus diperkenalkan dan dipimpin 

oleh manajemen puncak. Komitmen dan keterlibatan personil 
diharapkan dari manajemen puncak dalam menciptakan dan 
mengembangkan nilai mutu yang jelas dan tujuan-tujuan yang 
sesuai dengan sasaran-sasaran organisasi dan dalam menciptakan 
dan mengembangkan sistem yang dirumuskan dengan baik, 
metode dan pengukuran kinerja guna mencapai tujuan-tujuan 
tersebut. 

3. Bauran Pengikat (Binding Mortar). 
Komunikasi (communication. Komunikasi mengikat 

segala sesuatu bersama. Diawali dengan fondasi ke atap dari 
rumah TQM, semuanya diikat oleh bauran  komunikasi yang 
berfungsi sebagai penhubung yang vital antar semua elemen 
TQM. Komunikasi berarti adanya pemahaman yang sama 
mengenai ide antara pengirim  dengan penerima. Kesuksesan 
TQM memelukan komunikasi dengan dan antar semua anggota 
organisasi, suplayer, dan pelanggan. Supervisor harus terus 
membuka saluran dimana karyawan dapat  mengirim dan 
menerima informasi mengenai proses TQM. Komunikasi yang 
dijalin dengan pembagian informasi yang benar merupakan hal 
yang vital dalam organisasi. Agar komunikasi menjadi 
kredibel, pesan harus jelas dan penerima harus menafsirkan 
sesuai dengan keinginan pengirim. 

   Ada beberapa cara komunikasi, yaitu:  
a) Komunikasi ke bawah (downward communication). Ini 

merupakan bentuk komunikasi yang dominan dalam 
organisasi. Presentasi dan diskusi biasanya menerapkan 
cara ini.  Melalui cara ini supervisor dapat memberikan 
penjelasan  kepada karyawan mengenai TQM. 

b) Komunikasi ke atas (upward communication). Dengan 
cara ini karyawan pada level bawah dapat memberikan
saran kepada manajemen atas mengenai pengaruh TQM. 
Saat karyawan memberikan pandangan dan kritik 
konstruktif, supervisor harus mendengar secara efektif 
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funa membenahi situasi yang muncul melalui penerapan 
TQM. Hal ini akan membentuk tingkat kepercayaan 
antara supervisor dan karyawan, juga memberdayakan 
komunikasi dimana supervisor terus membuka mata dan 
mendengar yang lain. 

c) Komunikasi  kesamping (sideway communication).  Tipe 
komunikasi ini penting sebab memecahkan halangan 
antar departemen. Disamping itu, juga memperkenankan 
hubungan antara pelanggan dan suplayer dengan cara 
yang lebih professional. 

4. Atap (roof)
 Pengakuan (recognition). Pengakuan adalah elemen  
terakhir dari keseluruhan sistem. Para karyawan bekerja keras 
guna memperoleh pengakuan diri mereka dan tim. Jika 
karyawan dihargai atau diakui, akan ada perubahan besar 
dalam harga diri, produktivitas, mutu, dan sejumlah upaya 
yang lebih keras dalam pekerjaan. Pengakuan atau 
penghargaan hadir dalam bentuk terbaiknya ketika ia diberikan 
segera setelah pekerjaan dilakukan. Pengakuan muncul dalam 
berbagai cara, tempat, dan waktu, seperti: 
a) Cara (ways), yaitu dapat dengan cara surat penghargaan 

pribadi dari manajemen puncak, melalui penghargaan dalam 
bentuk jamuan makan,  piagam penghargaan, tropi, dan lain-
lain 

b) Tempat (places). Pekerja yang baik dapat diakui dihadapan 
departemen, di papan kinerja, dan juga di hadapan 
manajemen puncak. 

c) Waktu (times). Pengakuan atau penghargaan dapat diberikan 
kapan saja, seperti pada pertemuan staf, penghargaan  
tahunan, dan lain-lain. 

F. Pedoman dalam Penerapan TQM 
Penerapan TQM yang efektif dan efisien dalam meraih 

keberhasian harus berpodaman pada sejumlah pada sejumlah 

atribut efisiensi sebagaimana dikemukakan oleh Oakland (1994), 
yaitu: 
1. Komitmen (commitment). Komitmen dalam menyajikan 

produk dan     layanan yang efisien dan menguntungkan harus 
ditunjukkan oleh pihak manajemen. 

2. Konsistensi (concistency). Perusahaan harus menyediakan 
produk dengan kinerja yang konsisten, misalnya ketepatan 
spesifikasi, jadwal, pengiriman, dan lainnya. 

3. Kompetensi (competence). Perusahaan harus menyediakan 
pekerja dengan kompetensi yang memadai untuk 
melaksanakan tugas-tugas atau pekerjaan yang diberikan, 
sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan. 

4. Hubungan (contact). Perusahaan harus mampu menjalin 
hubungan yang harmonis dengan pelanggan, sebab tujuan 
perusahaan atau adalah menyediakan produk dan layanan 
sesuai dengan harapan pelanggan. 

5. Komunikasi (communication). Perusahaan harus mampu 
menjalin komunikasi yang dua arah dengan pelanggan, agar 
spesifikasi produk dan layanan yang diharapkan dapat 
diterjemahkan dengan benar oleh perusahaan. 

6. Kredibilitas (credibility). Perusahaan harus memperoleh 
kepercayaan diri dari pelanggan dan seraya mempercayai 
konsumen. Kesalingpercayaan ini akan melahirkan 
komunikasi dan hubungan baik. 

7. Perasaan (compassion). Perusahaan harus memiliki rasa 
simpati terhadap pelanggan eksternal, khususnya terkait 
dengan kebutuhan dan harapan mereka, serta pelanggan 
internal terkait dengan hak-hak mereka. 

8. Kesopanan (courtesy). Perusahaan harus menunjukkan sikap 
sopan kepada konsumen melalui sikap empati dari para 
pekerjanya. Khususnya pekerja yang berhubungan langsung 
dengan pelanggan. 
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9. Kerjasama (cooperation). Perusahaan harus bias menciptakan 
iklim kerjasama yang baik, antar pekerja maupun antar 
perusahaan dengan pelanggan. 

10. Kemampuan (capabilitas). Perusahaan harus memiliki 
kemampuan untuk melakukan pengambilan keputusan dan 
mengambil tindakan terkait dengan penyediaan produk dan 
layanan. 

11. Kepercayaan (confidency). Perusahaan harus memiliki rasa 
percaya diri bahwa perusahaan mampu menyediakan produk 
dan layanan sesuai dengan harapan dan keinginan pelanggan. 
Rasa percaya diri tersebut harus tertanam dalam diri semua 
pekerja. 

12. Kritik (criticism). Perusahaan harus bersedia menerima kritik 
dan masukan dari siapapun, baik dari pekerja maupun dari 
pihak eksternal, terutama kritik dari pelanggan.  

G. Faktor-faktor yang Mempengaruhi TQM 
Transformasi menuju program TQM bergantung pada 

sejauhmana organisasi/lembaga sukses mengimplementasikan 
praktek manajemen mutu tertentu. Sedikit kesalahan, mengurangi 
pengerjaan ulang, rendahnya tingkat inventori mengurangi waktu 
ketidakpastian, tingginya tingkat fleksibelitas dan kepuasan 
pelanggan dianggap salah satu keuntungan dari kesuksesan 
program TQM. Terdapat sejumlah bukti bahwa sistem manajemen 
mutu meningkatkan kinerja organisasi jika diterapkan secara 
benar. Namun demikian, track record organisasi yang tidak 
konsisten dalam menerapkan TQM melahirnya sejumlah 
perdebatan mengenai kegunaan program TQM. Menurut sejumlah 
pakar seperti Mani, Murugan, dan Rajendran (2003) dan Salegna 
& Fazel (2000) terdapat sejumlah alasan mengapa organisai gagal 
dalam upaya mengimplemtasikan sistem  manajemen mutu, dua 
persoalan utama adalah tidak adanya perencanaan strategis dan 
tidak adannya budaya yang tepat untuk mendukung program 
TQM. 

 Selengkapnya, Oschman (2004) mengutip sejumlah 
pendapat ahli mengemukan sejumlah alasan mengapa program 
TQM gagal.   

1. Kurangnya komitmen manajemen, komunikasi, dan 
partisipasi/ motivasi. 

2. Tidak ditetapkannya petunjuk kerangka kerja TQM 
3. Tidak adanya pengetahuan atau pemahaman mengenai TQM 
4. Tidak terdefinisikannya mutu organisasi secara luas. 
5. Pendekatan perbaikan cepat (quick fix approach), penekanan 

pada hasil jangka pendek. 
6. Tidak adanya perencanaan strategik yang terformal bagi 

perubahan. 
7. Ketidakmampuan untuk merubah budaya organisasi. 
8. Kurang fokus pada pelanggan (pelanggan internal dan 

eksternal) 
9. Lemahnya komunikasi organisasi. 
10. Kurangnya pemberdayaan karyawan dan kerjasama tim 
11. Digiring oleh keuntungan finansial jangka pendek. 
12. Keyakinan lama bahwa TQM membutuhkan biaya yang 

banyak. 
13. Kurangnya motivasi yang kuat, semua orang tidak sungguh-

sungguh dilibatkan, memandang rendah potensi  orang. 
14. Kurangnya waktu yang dicurahkan untuk inisiatif mutu. 
15. Tidak adanya visi, misi, dan tujuan yang tetap. 
16. Tidak adanya kepemimpinan. 
17. Kurangnya pendidikan dan pelatihan yang terus menerus. 
18. Kondisi yang tidak tepat dalam menerapkan TQM. 
19. Kurangnya investasi, alokasi sumber-sumber. 
20. Kurangnya keterlibatan dan komitmen karyawan, mereka 

tidak mampu merubah budaya, perilaku, dan sikap. 
21. Kurangnya pendidikan dan pelatihan manajemen dan 

karyawan. 
22. Tidak ada atau kurangnya sistem pengukuran peningkatan. 
23. Hambatan / rintangan antara departemen. 
24. Memandang program mutu sebagai quick fix.
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25. Persepsi TQM sebagai tambahan  pilihan bukan sebagai 
sesuatu yang penting bagi pengembangan. 

26. Tidak adanya kerjasama antara suplayer, manajemen, dan 
pelanggan. 

27. Teknologi yang sudah using. 
28. Penggunaan model umum daripada mengadopsi model sesuai 

budaya organisasi. 
29. Struktur lembaga yang sangat birokratis dan tidak fleksibel. 

Ngai dan Cheng (dalam Purnama, 2006) telah melakukan 
penelitian terhadap para professional di Hongkong untuk 
mengetahui hambatan potensial penerapan TQM. Berdasarkan 
pada sejumlah item pertanyaan dalam kuisoner  yang dibagikan 
kepada responden yang terdiri dari profesional manajer, 
ditemukan kesimpulan bahwa terdapat 17 faktor yang dinilai 
sebagai hambatan potensial penerapan TQM, yang terdiri dari 
empat kelompok, yaitu; hambatan pekerja dan budaya, hambatan 
infrastruktur, hambatan manajerial, dan hambatan organisasional. 

1. Hambatan pekerja dan budaya, mencakup; 
a. Perubahan budaya mutu pekerja dan manajemen 
b. Ketakutan dan resistensi terhadap perubahan 
c. Kurangnya komitmen pekerja 
d. Kurangnya rasa percaya dari pekerja dalam program 

perbaikan mutu 
2. Hambatan infrastruktur, mencakup; 

a. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman pekerja terhadap 
mutu 

b. Kurangnya sistem umpan balik dari pelanggan 
c. Kurang memadainya pelatihan dan pendidikan mutu 
d. Kurangya pengakuan dan sistem penghargaan 
e. Kurang berkembangnya pengukuran terhadap mutu 
f. Kurang memadainya kepakaran dalam manajemen mutu  

3. Hambatan manajerial, mencakup; 
a. Kurangnya komitmen manajemen puncak 
b. Kurang jelasnya visi dan misi 
c. Tingginya tingkat keluar masuk/ penggantian pada eksekutif 

kunci 
d. Lemahnya kepemimpinan 

4. Hambatan organisasi, mencakup 
a. Kurang efektifnya komunikasi 
b. Munculnya faham territorialisme
c. Persoalan politik. 

H. Rumah Mutu (house of quality) dalam TQM Pendidikan  
1. Komponen Rumah Mutu 

Metafora  rumah mutu seperti pada gambar mencakup 
komponen utama Rumah Mutu meliputi; 1) atap atau 
superstruktur, meliputi sistem sosial (social system), sistem teknis 
(technical system), dan sistem manajemen (management system); 
2) empat pilar yang meliputi; kepuasan relasi (customer 
satisfaction), pengembangan berkelanjutan (continuous 
improvement), berbicara sesuai fakta (speaking with fact), dan 
menghargai orang (respect  for people); 3 fondasi empat level 
manajerial  yaitu strategi, proses, proyek, dan tugas manajemen, 
dan 4 empat penyanggah meliputi perencanaan strategis, 
perencanaan operasional, perencanaan proyek, dan perencanaan 
mutu. 

Sebagaimana ditunjukkan pada gambar, perencanaan harus 
dibangun dulu melalui tim oleh orang-orang yang perpengalaman. 
Ketiga perencanaan telah disepakati, maka konstruksi bangunan 
atau implementasi dapat dimulai. 

Upaya-upaya manajemen mutu acapkali gagal ketika 
orang-orang yang bertanggungjawa terhadap usaha-usaha tersebut 
mampu melaksanakan tanggungjawab mereka. Mereka tidak 
mengetahui pentingnya sistem berfikir dan tidak memiliki tujuan 
dan arah yang jelas untuk diikuti. Seperti yang dikemukakan oleh 
Tribus (dalam Lewis & Smith, 1994) bahwa terdapat sepuluh 
petunjuk manajemen sebagai bagian proses implementasi; 1) 
mengetahui pengembangan mutu sebagai sebuah sistem, 2) 
menjalaskannya sehingga yang lain dapat memahaminya juga, 3) 
menganalisis prilakunya, 4) bekerja bersama bawahan dalam 
memperbaiki sistem, 5) mengukur kualitas sistem, 6) membangun 
pengembangan dalam kualitas sistem, 7) mengukur hasil-hasil 
dalam kualitas, jika ada, dan mengaitkannya kepada pelanggan 
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a. Perubahan budaya mutu pekerja dan manajemen 
b. Ketakutan dan resistensi terhadap perubahan 
c. Kurangnya komitmen pekerja 
d. Kurangnya rasa percaya dari pekerja dalam program 

perbaikan mutu 
2. Hambatan infrastruktur, mencakup; 

a. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman pekerja terhadap 
mutu 

b. Kurangnya sistem umpan balik dari pelanggan 
c. Kurang memadainya pelatihan dan pendidikan mutu 
d. Kurangya pengakuan dan sistem penghargaan 
e. Kurang berkembangnya pengukuran terhadap mutu 
f. Kurang memadainya kepakaran dalam manajemen mutu  

3. Hambatan manajerial, mencakup; 
a. Kurangnya komitmen manajemen puncak 
b. Kurang jelasnya visi dan misi 
c. Tingginya tingkat keluar masuk/ penggantian pada eksekutif 

kunci 
d. Lemahnya kepemimpinan 

4. Hambatan organisasi, mencakup 
a. Kurang efektifnya komunikasi 
b. Munculnya faham territorialisme
c. Persoalan politik. 

H. Rumah Mutu (house of quality) dalam TQM Pendidikan  
1. Komponen Rumah Mutu 

Metafora  rumah mutu seperti pada gambar mencakup 
komponen utama Rumah Mutu meliputi; 1) atap atau 
superstruktur, meliputi sistem sosial (social system), sistem teknis 
(technical system), dan sistem manajemen (management system); 
2) empat pilar yang meliputi; kepuasan relasi (customer 
satisfaction), pengembangan berkelanjutan (continuous 
improvement), berbicara sesuai fakta (speaking with fact), dan 
menghargai orang (respect  for people); 3 fondasi empat level 
manajerial  yaitu strategi, proses, proyek, dan tugas manajemen, 
dan 4 empat penyanggah meliputi perencanaan strategis, 
perencanaan operasional, perencanaan proyek, dan perencanaan 
mutu. 

Sebagaimana ditunjukkan pada gambar, perencanaan harus 
dibangun dulu melalui tim oleh orang-orang yang perpengalaman. 
Ketiga perencanaan telah disepakati, maka konstruksi bangunan 
atau implementasi dapat dimulai. 

Upaya-upaya manajemen mutu acapkali gagal ketika 
orang-orang yang bertanggungjawa terhadap usaha-usaha tersebut 
mampu melaksanakan tanggungjawab mereka. Mereka tidak 
mengetahui pentingnya sistem berfikir dan tidak memiliki tujuan 
dan arah yang jelas untuk diikuti. Seperti yang dikemukakan oleh 
Tribus (dalam Lewis & Smith, 1994) bahwa terdapat sepuluh 
petunjuk manajemen sebagai bagian proses implementasi; 1) 
mengetahui pengembangan mutu sebagai sebuah sistem, 2) 
menjalaskannya sehingga yang lain dapat memahaminya juga, 3) 
menganalisis prilakunya, 4) bekerja bersama bawahan dalam 
memperbaiki sistem, 5) mengukur kualitas sistem, 6) membangun 
pengembangan dalam kualitas sistem, 7) mengukur hasil-hasil 
dalam kualitas, jika ada, dan mengaitkannya kepada pelanggan 
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Superstruktur pada Rumah Mutu meliputi sebuah sistem 
yang terdiri dari tiga subsistem yang tangani secara bersama oleh 
mutu total. Ketiga subsistem  tersebut adalah manajerial, sosial, 
dan teknik.  Keterkaitannya dilukiskan digambarkan dalam 
lingkaran, seperti ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar  2.3 
 Total Kualiti sebagai Sistem Manajemen 
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Sistem sosial mencakup faktor-faktor yang 
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Superstruktur pada Rumah Mutu meliputi sebuah sistem 
yang terdiri dari tiga subsistem yang tangani secara bersama oleh 
mutu total. Ketiga subsistem  tersebut adalah manajerial, sosial, 
dan teknik.  Keterkaitannya dilukiskan digambarkan dalam 
lingkaran, seperti ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar  2.3 
 Total Kualiti sebagai Sistem Manajemen 
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Sistem sosial mencakup faktor-faktor yang 
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dan antar kelompok, termasuk struktur reward  dan simbol-
simbol kekuasaan, dan 3) pola sikap antara anggota, termasuk 
peran dan komunikasi. Ini adalah sistem sosial yang memiliki 
dampak yang paling besar terhadap faktor-faktor seperti 
motivasi, kreativitas, inovatif, prilaku, dan timkerja. Manajer 
memiliki tanggung jawab yang besar terhadap sifat dan 
karakter sistem sosial. 

Sistem sosial mungkin atau mungkin tidak memiliki 
fungsi perencanan dalam organisasi. Sejumlah manajer dapat 
saja menghindari atau mengabaikan keberadaan budaya, dan 
nilai dalam organisasi. Namun demikian sistem sosial tetap 
saja ada, dan mempengaruhi secara positif dan negatif 
aktivitas organisasi.  

Untuk memperoleh mutu total, sistem sosial harus 
dibangun dimana kepuasan relasi, pengembangan 
berkelanjutan, manajemen berbasis fakta, dan penghargaan 
terhadap orang lain adalah tindakan yang diterima  oleh 
lembaga. Biasanya ini mensyaratkan perubahan yang 
mendasar dalam sistem sosial, dan perubahan tidak datang 
dengan mudah dalam sebuah univeritas. Perubahan dapat 
terjadi ketika harga (kerugian dan hilangnya kesempatan) 
lebih besar dari keuntungan atau kondisi alternatif.  

Guna merubah dan mentransform budaya sebuah 
organisasi menuju organisasi mutu, ada sepuluh strategi yang 
harus difahami, yaitu; 1) lingkungan, 2) produk atau layanan, 
3) metode, 4) orang, 5) struktur organisasi, 6) mindset
pegembangan mutu berkelanjutan. Pada perguruan tinggi 
yang dikendalikan oleh mutu, orang merasa memiliki, merasa 
bangga dengan pekerjaannya, belajar terus menerus, dan 
bekerja sesuai dengan potensinya. 

b. Sistem Teknik (Technical System) 
Sistem teknik mencakup semua peralatan atau mesin, 

praktik mutu dan aspek kuantitatif mutu. Jika anda dapat 
mengukurnya maka akan dapat menjelaskan bahkan 

mengembangkan mutu dengan menggunakan pendekatan 
sistem teknik. Sistem teknik berhubungan dengan alur kerja 
melalui organisai. Ini dikendalikan oleh dua petunjuk, yaitu 
pemenuhan misi dan layanan terhadap pelanggan. Pada 
kebanyakan organisasi, sistem teknik meliputi elemen-elemen 
utama berikut;  
1) Akumulasi teknologi 
2) Pengejaran standar 
3) Alur kerja, material, dan spesifikasi 
4) Pembagian kerja dan tanggungjawab 
5) Mesin 
6) Jumlah dan tipe langkah kerja 
7) Keberadaan dan penggunaan informasi 
8) Proses pengambilan keputusan 
9) Alat –alat dan proses  pemecahan masalah 
10) Susunan fisik perlengkapan, peralatan, dan orang 

Harapan dari analisa dan sistem teknik adalah untuk
1) Mengurangi atau mengeliminir pemborosan dan 

pengerjaan ulang 
2) Mengurangi atau mengeliminir variasi negative 
3) Meningkatkan pembelajarana 
4) Mengurangi atau mengeliminasi waktu jedah 
5) Saving waktu dan uang 
6) Meningkatkan control karyawan atas proses kerja 
7) Mengurangi frustasi 
8) Meningkatkan  kenyamanan dan kualitas kehidupan kerja 
9) Meningkatkan kecepatan dan tanggungjawab 
10) Meningkatkan kepuasan relasi 

Pada  pendidikan tinggi, sistem teknik pada dasarnya 
mencakup proses transformasi. Elemen utamanya adalah 
termasuk mahasiswa, kurikulum, jurusan, staf administrasi, 
ruang kelas, layanan perpustakaan, dan perlengkapan 
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dan antar kelompok, termasuk struktur reward  dan simbol-
simbol kekuasaan, dan 3) pola sikap antara anggota, termasuk 
peran dan komunikasi. Ini adalah sistem sosial yang memiliki 
dampak yang paling besar terhadap faktor-faktor seperti 
motivasi, kreativitas, inovatif, prilaku, dan timkerja. Manajer 
memiliki tanggung jawab yang besar terhadap sifat dan 
karakter sistem sosial. 

Sistem sosial mungkin atau mungkin tidak memiliki 
fungsi perencanan dalam organisasi. Sejumlah manajer dapat 
saja menghindari atau mengabaikan keberadaan budaya, dan 
nilai dalam organisasi. Namun demikian sistem sosial tetap 
saja ada, dan mempengaruhi secara positif dan negatif 
aktivitas organisasi.  

Untuk memperoleh mutu total, sistem sosial harus 
dibangun dimana kepuasan relasi, pengembangan 
berkelanjutan, manajemen berbasis fakta, dan penghargaan 
terhadap orang lain adalah tindakan yang diterima  oleh 
lembaga. Biasanya ini mensyaratkan perubahan yang 
mendasar dalam sistem sosial, dan perubahan tidak datang 
dengan mudah dalam sebuah univeritas. Perubahan dapat 
terjadi ketika harga (kerugian dan hilangnya kesempatan) 
lebih besar dari keuntungan atau kondisi alternatif.  

Guna merubah dan mentransform budaya sebuah 
organisasi menuju organisasi mutu, ada sepuluh strategi yang 
harus difahami, yaitu; 1) lingkungan, 2) produk atau layanan, 
3) metode, 4) orang, 5) struktur organisasi, 6) mindset
pegembangan mutu berkelanjutan. Pada perguruan tinggi 
yang dikendalikan oleh mutu, orang merasa memiliki, merasa 
bangga dengan pekerjaannya, belajar terus menerus, dan 
bekerja sesuai dengan potensinya. 

b. Sistem Teknik (Technical System) 
Sistem teknik mencakup semua peralatan atau mesin, 

praktik mutu dan aspek kuantitatif mutu. Jika anda dapat 
mengukurnya maka akan dapat menjelaskan bahkan 

mengembangkan mutu dengan menggunakan pendekatan 
sistem teknik. Sistem teknik berhubungan dengan alur kerja 
melalui organisai. Ini dikendalikan oleh dua petunjuk, yaitu 
pemenuhan misi dan layanan terhadap pelanggan. Pada 
kebanyakan organisasi, sistem teknik meliputi elemen-elemen 
utama berikut;  
1) Akumulasi teknologi 
2) Pengejaran standar 
3) Alur kerja, material, dan spesifikasi 
4) Pembagian kerja dan tanggungjawab 
5) Mesin 
6) Jumlah dan tipe langkah kerja 
7) Keberadaan dan penggunaan informasi 
8) Proses pengambilan keputusan 
9) Alat –alat dan proses  pemecahan masalah 
10) Susunan fisik perlengkapan, peralatan, dan orang 

Harapan dari analisa dan sistem teknik adalah untuk
1) Mengurangi atau mengeliminir pemborosan dan 

pengerjaan ulang 
2) Mengurangi atau mengeliminir variasi negative 
3) Meningkatkan pembelajarana 
4) Mengurangi atau mengeliminasi waktu jedah 
5) Saving waktu dan uang 
6) Meningkatkan control karyawan atas proses kerja 
7) Mengurangi frustasi 
8) Meningkatkan  kenyamanan dan kualitas kehidupan kerja 
9) Meningkatkan kecepatan dan tanggungjawab 
10) Meningkatkan kepuasan relasi 

Pada  pendidikan tinggi, sistem teknik pada dasarnya 
mencakup proses transformasi. Elemen utamanya adalah 
termasuk mahasiswa, kurikulum, jurusan, staf administrasi, 
ruang kelas, layanan perpustakaan, dan perlengkapan 
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pembelajaran. Manfaatnya adalah untuk pencapaian 
akademik, kompetensi, dan pengembangan personal. 
c. Sistem manajerial (managerial system)

Sistem manajerial termasuk faktor-faktor yang 
berhubungan dengan 1) struktur organisasi (desain formal, 
kebijakan, devisi pertanggungjawaban dan pola kekuatan dan 
kekuasaan), 2) visi, misi, dan tujuan lembaga, 3) aktivitas 
administrative (perencanaan, pengarahan, koordinasi, dan 
pengawasan aktivitas organisasi. Manajemen menyediakan 
kerangka kebijakan, prosedur, praktik, dan kepemimpinan 
organisasi. Sistem manajemen tersebar pada empat level, 
yaitu strategi, proses, proyek, dan manajemen personal. 

Sistem manajerial menggunakan prinsip Deming dan 
Baldrige Award, yaitu; 

1) Menciptakan kesetiaan terhadap pengembangan program 
akademik layanan administrasi. Bertujuan untuk 
menciptakan kemampuan mutu siswa memasuki posisi 
yang berarti dalam masyarakat  dan mengembangkan 
semua bentuk praktik dan prsoses. 

2) Mengadopsi filosofi baru. Manajemen pada pendidikan 
tinggi harus mawas terhadap tantangan, memahami 
tanggungjawab, dan berperan sebagai pemimpin dalam 
perubahan. 

3) Perencanaan mutu strategis (strategic quality planning)
menguji perencanan proses perguruan tinggi dan 
bagaimana semua perencanaan kunci mutu  terintegrasi 
kedalam semua perencanaan. Demikian juga perencanaan 
jangka panjang dan pendek dan bagaimana dan kualitas 
dan persyaratan kinerja tersebar kepada semua unit kerja, 
baik akademik maupun administratif. 

2. Pilar Mutu (The Pillars of Quality) 
Manajemen mutu terpadu pada setiap organisasi paling 

tidak didukung oleh empat pilar pendukung yang mendorong 

organisasi menuju aplikasi mutu layanan secara sempurna. Empat 
pilar tersebut meliputi layanan pelanggan (customer service), 
pengembangan berkelanjutan (continuos improvement), proses 
dan fakta (procces and facts), dan menghargai yang lain (respect 
for people). Meskipun berbeda tetapi semua memiliki kekuatan 
yang sama. Semua bertujuan untuk meminimalkan yang satu 
melemahkan yang lain. Mengabaikan satu hal akan berimplikasi 
pada kegagalan/keruntuhan Rumah Mutu. 

a. Melayani Pelanggan (Serving the Customer)
  Ada dua pertanyaan mendasar bagi semua organisasi 

adalah ‘apa misi kita dan siapa pelanggan  kita’. Setiap 
perguruan tinggi memiliki misi, namun sangat sedikit yang 
mengenali siapa yang mereka layani, bahkan sedikit yang 
mengakui bahwa mereka melayani pelanggan (customer). 
Peran tradisional fakultas terancam ketika merumuskan peran 
akademik dalam kerangka pengaruhnya terhadap pengguna 
ahir. Melalui kerangka ini, mahasiswa (pelanggan) dianggap 
sebagai patner dalam pengembangan  dan memberikan layanan 
pendidikan.  

  Sedangkan menurut Lewis & Smith (1994) salah satu 
kerangka dalam memahami pelanggan pendidikan tinggi 
adalah dengan melihatnya dari tiga perspektif, yaitu pelanggan 
internal, pelanggan luar langsung, dan pelanggan eksternal 
tidak langsung. Pelanggan interna (internal customer) adalah 
mahasiswa, fakultas, program, dan departemen dalam program 
akademik kampus yang mempengaruhi program khusus. 
Pelanggan internal bagi administrasi adalah mahasiswa, tetapi 
juga termasuk karyawan unit, departemen, devisi yang 
mempengaruhi kegiatan layanan.  Pelanggan eksternal 
langsung (direct external customer) termasuk majikan 
mahasiswa, perguruan tinggi dan universitas lain yang 
menerima mahasiswa dan layanan dari perguruan tinggi dan 
universitas tersebut, dan suplayer (yaitu darimana perguruan 
tinggi atau universitas menerima mahasiswa, produk, dan 
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pembelajaran. Manfaatnya adalah untuk pencapaian 
akademik, kompetensi, dan pengembangan personal. 
c. Sistem manajerial (managerial system)

Sistem manajerial termasuk faktor-faktor yang 
berhubungan dengan 1) struktur organisasi (desain formal, 
kebijakan, devisi pertanggungjawaban dan pola kekuatan dan 
kekuasaan), 2) visi, misi, dan tujuan lembaga, 3) aktivitas 
administrative (perencanaan, pengarahan, koordinasi, dan 
pengawasan aktivitas organisasi. Manajemen menyediakan 
kerangka kebijakan, prosedur, praktik, dan kepemimpinan 
organisasi. Sistem manajemen tersebar pada empat level, 
yaitu strategi, proses, proyek, dan manajemen personal. 

Sistem manajerial menggunakan prinsip Deming dan 
Baldrige Award, yaitu; 

1) Menciptakan kesetiaan terhadap pengembangan program 
akademik layanan administrasi. Bertujuan untuk 
menciptakan kemampuan mutu siswa memasuki posisi 
yang berarti dalam masyarakat  dan mengembangkan 
semua bentuk praktik dan prsoses. 

2) Mengadopsi filosofi baru. Manajemen pada pendidikan 
tinggi harus mawas terhadap tantangan, memahami 
tanggungjawab, dan berperan sebagai pemimpin dalam 
perubahan. 

3) Perencanaan mutu strategis (strategic quality planning)
menguji perencanan proses perguruan tinggi dan 
bagaimana semua perencanaan kunci mutu  terintegrasi 
kedalam semua perencanaan. Demikian juga perencanaan 
jangka panjang dan pendek dan bagaimana dan kualitas 
dan persyaratan kinerja tersebar kepada semua unit kerja, 
baik akademik maupun administratif. 

2. Pilar Mutu (The Pillars of Quality) 
Manajemen mutu terpadu pada setiap organisasi paling 

tidak didukung oleh empat pilar pendukung yang mendorong 

organisasi menuju aplikasi mutu layanan secara sempurna. Empat 
pilar tersebut meliputi layanan pelanggan (customer service), 
pengembangan berkelanjutan (continuos improvement), proses 
dan fakta (procces and facts), dan menghargai yang lain (respect 
for people). Meskipun berbeda tetapi semua memiliki kekuatan 
yang sama. Semua bertujuan untuk meminimalkan yang satu 
melemahkan yang lain. Mengabaikan satu hal akan berimplikasi 
pada kegagalan/keruntuhan Rumah Mutu. 

a. Melayani Pelanggan (Serving the Customer)
  Ada dua pertanyaan mendasar bagi semua organisasi 

adalah ‘apa misi kita dan siapa pelanggan  kita’. Setiap 
perguruan tinggi memiliki misi, namun sangat sedikit yang 
mengenali siapa yang mereka layani, bahkan sedikit yang 
mengakui bahwa mereka melayani pelanggan (customer). 
Peran tradisional fakultas terancam ketika merumuskan peran 
akademik dalam kerangka pengaruhnya terhadap pengguna 
ahir. Melalui kerangka ini, mahasiswa (pelanggan) dianggap 
sebagai patner dalam pengembangan  dan memberikan layanan 
pendidikan.  

  Sedangkan menurut Lewis & Smith (1994) salah satu 
kerangka dalam memahami pelanggan pendidikan tinggi 
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tinggi atau universitas menerima mahasiswa, produk, dan 



80

layanan, seperti; sekolah menengah atas, supliyar produk, dan 
suplayer layanan. Pelanggan eksternal tidak langsung (indirect 
external customer) adalah dewan legislative, masyarakat, 
badan akreditasi, alumni, dan penyandang dana ( misalnya 
orang-orang yang member pengaruh terhadap keputusan dan 
operasi perguruan tinggi atau universitas.  

  Perhatian terhadap pelanggan harus diprioritaskan dalam 
kaitan ini, sebagai pelanggan internal dan eskternal yaitu 
penerima langsung kualitas program akademik, layanan, 
penelitian atau apa yang mereka lakukan dan siapa yang 
mereka layani. Sepebagaimana dikatakan oleh Endrico 
presiden PepsiCo, “if you are totally customer – focused and 
your deliver the services your customer want, everything else 
will follow’.  Seymour (1992) memabawanya ke dalam dunia 
perguruan tinggi dengan mengatakan;”developing a lot happy, 
satisfied customer, wether they are students, parents of 
students, alumni, professor, or industry employers, - should be 
primary a goal of causing quality in higher education”. 

b. Pengembangan Karyawan (Continuous Improvement)  
  Pengembangan berkelanjutan (continuos improvement)

mencakup komitmen (pengembangan mutu berkelanjutan) dan 
proses (pengembangan proses berkelanjutan). Istilah Jepang 
pilar kedua ini adalah Kaizen. Kaizen adalah satu-satu konsep 
terpenting dalam manajemen Jepang. Komitmen terhadap mutu 
dikenali melalui pernyataan kesungguhan untuk menyebarkan 
visi misi dan pemberdayaan terhadap semua orang terkait 
untuk memberikan dukungan terhadap  visi. Proses 
pengembangan disempurnakan melalui pengenalan terhadap 
proyek kecil jangka pendek dan tugas-tugas melalui organisasi 
yang secara kolektif dikendalikan oleh pencapaian visi misi 
jangka panjang. Keduanya penting dan saling melengkapi.  

  Pengembangan berkelanjutan bergantung pada dua unsure, 
yaitu mempelajari proses, peralatan, dan skil yang tepat dan 
memperaktekkan skil baru kepada proyek kecil yang mampu 
dicapai.  Proses pengembangan berkelanjutan pertama kali 

diperkenalkan oleh Shewart dan diterapkan oleh Deming, yaitu 
Plan, Do, Check, Action (PDCA), sebuah sikluas 
pengembangan yang tidak terputus yang terjadi disemua pase 
organisasi (misalnya; registrasi, urusan kesiswaan, program 
akademik, dan pemeliharaan) (lihat gambar). Manakala tidak 
ada aturan kaku yang disyaratkan untuk melaksanakan proses, 
kerangka setiap langkah dapat dijelaskan.  

  Langkah pertama, plan, ajukan pertanyaan kunci mengenai 
perubahan-perubahan apa yang diperlukan, hasil apa yang 
diharapkan, dan tantangan-tantangan apa yang harus diatasi, 
apakah tersedia data, dan informasi baru apa yang diharapkan. 
Do, adalah implementasi perubahan skala kecil atau pilot tes  
untuk menyiapkan data untuk menjawab pertanyaan. Check
adalah pengujian dan pengukuran pengaruh perubahan atau tes. 
Act, langkah terahir, pertama pastikan apakah data sesuai 
dengan perencanaan yang diinginkan, apakah variable lain 
mempengaruhi perencanaan, dan apakah resiko keberlanjutan 
penting dan bermanfaat. Selanjutnya berdasarkan jawaban-
jawaban tersebut, proyek atau tugas dimodifikasi dan dirubah 
lagi kedalam langkah Perencanaan seraya memperluas 
pengetahuan dan mengimplemtasikan pengembangan 
selanjutnya. 

Gambar 2.3 
   Plan, Do, Check, Action 

Plan  

Act  Do 

Check
h 
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c. Memenej dengan Fakta (Managing with facts).
Kebiasan kebanyakan organisasi, manajemen 

program  didasarkan pada intuisi, pengaruh, firasat, dan 
politik. Tekanan internal dan eksternal mensyaratkan 
eliminisasi pendekatan manajerial seperti ini. Keterbatasan 
anggaran, meningkatnya harga, suplai, dan layanan; 
meningatkanya jumlah perempuan dan minoritas pada semua 
level organisasi, dan kompetisi beasiswa, semuanya akan 
menekan perguruan tinggi untuk dikendalikan oleh keputusan 
atau tindakan berbasis fakta, daripadanya hanya sekedar 
kepedulian sepihak terhadap persoalan-persoalan tersebut, 
percaya terhadap cara jaringan kerja lama, dan hanya 
melakukan apa yang biasa dilakukan.  

 Manajemen berdasarkan fakta mensyaratkan 
perubahan  pada sejumlah wilayah perguruan tinggi dalam 
proses melaksanakan pengembangan berkelanjutan (pilar 
kedua) dan proses manajemen efektif melalui penggunaan 
beragam peralatan manajemen secara luas  yang didesain 
untuk menganalisis data dan membuat keputusan berdasarkan 
fakta (pilar ketiga). Ada tujuh peralatan dasar manajemen 
yang paling terkenal yaitu;  

1) Fishbone diagram (cause and effect diagram) 
2) Checksheet 
3) Control chart 
4) Histogram 
5) Pareto diagram 
6) Run chart 
7) Scatter diagram 

 Tiga peralatan yang paling sering digunakan dalam 
proses mutu total adalah control chart, cause and effect 
diagram, dan pareto diagram. 

d. Menghargai Orang Lain (Respect for People)
Output perguruan tinggi atau universitas tidak hanya 
pengajaran, layanan, dan penelitian. Tetapi juga 
menekankan pada kualitas kehidupan (quality of  life)
setiap orang yang bekerja. Sayangnya, mutu output 
berjalan sendiri sendiri dengan mutu kerja. Satu-satunya 
cara yang dapat dilakukan melalui mutu total adalah 
melalkui komitmen dan partisipasi total. Setiap karyawan 
harus dikembangkan dan dilibatkan secara menyeluruh. 
Hasilnya berupa individu yang berdaya, sumber daya yang 
memiliki nilai tambah, loyal terhadap program, tim, dan 
keseluruhan pergutuan tinggi atau universitas. Menghargai 
orang lain secara ringkas mencakup; 
1) Menciptakan rasa memiliki /bertujuan ditempat kerja 

sehingga orang termotivasi untuk melakukan yang 
terbaik. 

2) Menjaga agar orang (karyawan) tetap mendapat 
informasi dan dilibatkan, serta menunjukkan bagaimana 
mereka merupakan bagian dari sebuah gambar besar 

3) Mendidik dan mengembangkan orang sehingga masing-
masing dapat melakukan yang terbaik sesuai dengan 
pekerjaan mereka.  

4) Membantu orang agar dapat berkomunikasi dengan baik 
sehingga mereka dapat mengerjakan tugas mereka 
dengan sangat efektif. 

5) Mendelegasikan otoritas dan tanggung jawab kepada 
bawahan sehingga orang tersebut tidak hanya 
mengerjakan apa yang diperintahkan, tetapi mereka  
mengambil inisiatif untuk mencoba menjadikan sesuatu 
berjalan dengan baik. 

3. Fondasi dan Cornerstone 

 Pondasi rumah mutu (house of quality) seprti pada gambar 
meliputi strategic management, process management, project 
managemen, dan personal management. 
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a. Strategic management.  
Perencanaan mutu (quality planning) adalah level 

manajerial yang paling luas. Perencanaan strategis membangun 
strategi dan kerangka total quality management organisasi. Ini 
merupakan strategi top down, diinisiasi oleh manajemen senior 
dan dikembangkan oleh orang-orang yang terlibat melalui 
beragam consensus, team building, dan aktivitas brainstorming.   
Outcomenya berupa perencanaa tiga atau lima tahun mencakup 
visi, misi, prinsip, nilai, dan tujuan organisasi. Kepemilikan 
(Ownership) terhadap perencanaan dicapai manakala setiap orang 
memahami fokus perencanaan dan menerima kemungkinannya 
untuk membantu pergerakan organisasi. 

b. Process Management 
 Perencanaan operasi (Operasion planning) menjamin 
bahwa semua proses kunci bekerjasa secara harmoni dengan misi 
dan memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan dengan 
memaksimalkan efektivitas organisasi. Komponen kuncinya 
adalah perbaikan berkesinambungan dan metode problem solving. 
Upaya-upaya pada level manajerial ini biasanya cross – 
fungtional, sebanyak fungsi antar departemen (seperti, layanan 
mahasiswa, pemeliharaan, program jurusan, dan jadwal).  
Outcomenya adalah proses dan bahasa umum untuk 
mendokumentasikan dan menkomunikasikan aktivitas serta 
keputusan untuk merealisasikan keberhasilan dalam menghindari 
pemborosan (waste), dan pembuangan (redundance). 

c. Project Management 
Perencanaan proyek (project planning) menetapkan suatu 

sistem untuk merencanakan, mengorganisir, 
mengimplementasikan, dan mengontrol semua sumber-sumber 
dan aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan 
program. Pada level inilah tim dibentuk untuk mengatasi dan 
melaksanakan proses dan kebijakan terkait. Aktivitas tim 
berhubungan dengan tujuan operasional dan target 

pengembangan. Tim mengembangkan faktor-faktor kesuksesan, 
seperti sistem control, skedul, mekanisme pelacakan, indicator 
kinerja, dan analisis skil. Outcomenya adalah sebuah visi proyek 
yang dihubungkan dengan tujuan organisasi, rencana kerja, proses 
komunikasi untuk mendokumentasikan keputusan-keputusa dan 
pengembangan kunci, dan sebuah proyek yang diselesaikan tepat 
waktu. 

d. Personal Management  
Perencanaan mutu personal (personal quality 

management) menyediakan peralatan bagi semua karyawan untuk 
mengimple-mentasikan perbaikan berkelanjutan (continuous 
improvement) proses dan sistem diatas melalui pengembangan 
fungsi dan kontrol kerja individu. Setiap individu dibimbing 
melalui pengembangan visi dan misi pribadi dan analisa mengenai 
bagaimana dia bertanggungjawab dalam pencapaian visi dan misi. 
Outcome manajemen personal adalah visi organisasi yang 
tersebar, pekerja diberdayakan untuk membuat keputusan dan 
memecahkan masalah, rasa memiliki yang besar terhadap 
pekerjaan, komunikasi yang berkembang, dan sistem kerja yang 
lebih baik 

I. TQM dalam Pendidikan 
a. Implementasi TQM dalam Lembaga Pendidikan 
 Total Quality Mangement (TQM) yang telah 
merupakan filosofi dan metodologi yang membantu 
organisasi termasuk organisasi penyedia layanan pendidikan 
untuk mengelola perubahan. Esensi dari TQM adalah 
perubahan budaya (culture change). Perubahan ini bertujuan 
memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan, baik pelanggan 
internal yang meliputi staf edukatif dan non edukatif maupun 
pelanggan eksternal primer yang meliputi para peserta didik 
atau siswa, pelanggan eksternal sekunder yang meliputi orang 
tua, pemberi beasiswa, dan pemilik perusahaan, serta 
pelanggan eksternal tersier yang meliputi pasar tenaga kerja, 
pemerintah, dan masyarakat luas. Kebutuhan dan harapan 
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seluruh pelanggan dalam bisnis pendidikan tersebut akan 
dapat terwujud bila dapat dicapai kepuasan pemberi layanan 
yang juga merupakan pelanggan internal dan pengelola 
beserta seluruh staf. Dan semua ini akan tercapai bila dapat 
terwujud mutual trust antara manajer yang dalam hal ini 
adalah pengelola bisnis layanan pendidikan dengan karyawan 
yaitu para pengajar dan staf non-edukatif. 

TQM bukan pengendalian mutu (quality control) 
yang merupakan pengendalian mutu setelah proses produksi 
(after-the-event process). Namun TQM selalu memusatkan 
pada kepuasan pelanggan (customer satisfaction) dan 
mengadakan pengendalian mutu sejak awal. Hal ini juga 
berlaku untuk sektor pendidikan. Permasalahan di sektor 
pendidikan yang dapat diselesaikan dengan TQM antara lain 
masalah kurikulum, penggunaan sumber daya yang ada 
secara ekonomis, bagaimana mengendalikan peningkatan 
biaya, penggunaan teknologi dan pembelajaran, hubungan 
kerlayananma dengan sektor lain, dan yang berhubungan 
dengan peraturan pemerintah.  

Penerapan TQM pada lembaga pendidikan, lebih 
dahulu ditinjau tujuan utama lembaga pendidikan tersebut 
menerapkan TQM. Tujuan utama lembaga pendidikan yang 
menerapkan filosofi TQM adalah memenuhi kebutuhan dan 
keinginan pelanggannya. Organisasi yang baik harus mencip-
takan dan memelihara kedekatan hubungan dengan 
pelanggan. Kualitas hams disesuaikan dengan kebutuhan dan 
harapan pelanggan. Kualitas adalah apa yang diinginkan dan 
diharapkan pelanggan, baik pelanggan internal (yaitu semua 
pihak yang berada dalam lingkungan pendidikan) maupun 
eksternal (yaitu semua pihak yang berada di luar lingkungan 
pendidikan tetapi sangat berpengaruh pada industri layanan 
pendidikan tersebut, seperti masyarakat), dan bukan apa yang 
dianggap oleh lembaga pendidikan sebagai yang terbaik. 

Kesulitan yang dialami lembaga pendidikan adalah 
pelanggan pendidikan ikut memerankan peran penting dalam 
mutu belajarnya. Pelanggan mempunyai fungsi yang unik 
dalam menentukan mutu dari apa yang mereka terima dari 
dunia pendidikan. TQM menekankan pada kedaulatan 
pelanggan, sehingga banyak bertentangan dengan konsep 
lama. Pendidikan dan pelatihan bagi pengajar dalam konsep 
dan pemikiran mengenai kualitas adalah elemen penting 
dalam perubahan budaya. TQM lebih dari sekedar 
menyenangkan dan membuat pelanggan lembaga pendidikan 
tersenyum, melainkan mengenai kemampuan lembaga 
pendidikan mendengarkan dan masuk dalam dialog mengenai 
ketakutan dan inspirasi orang-orang atau pihak-pihak yang 
terlibat di dalamnya. 

 Pendidikan adalah menyangkut orang yang belajar. 
TQM di sektor pendidikan menyangkut mutu pengalaman 
peserta didik atau siswa. Siswa adalah pelanggan primer. 
Tanpa keman-tpuan untuk memenuhi pendidikan yang dibu-
tuhkan, tidak akan mungkin untuk suatu lembaga pendidikan 
dikatakan telah mencapai TQM. Sebuah lembaga pendidikan 
mempunyai kewajiban untuk membuat siswa menyadari 
adanya berbagai macam metode belajar yang tersedia 
baginya. 

Banyak orang mempelajari bagaimana 
menggunakan prinsip TQM di kelas. Beberapa elemen 
mungkin terlibat dalam cara ini. Diawali dengan menyusun 
misi yang akan dicapai oleh siswa dan pengajar. Dari sini 
negosiasi dilakukan mengenai bagaimana dua bagian tersebut 
akan dapat mencapai misi, gaya belajar dan mengajar dan 
sumber daya yang dibutuhkan. Siswa dapat membicarakan 
rencana kegiatannya untuk memberikan petunjuk dan 
motivasi. Penyusunan feedback dengan mengadakan evaluasi 
bagi setiap siswa sangat penting untuk proses pembentukan 
jaminan kualitas (quality assurance). Evaluasi harus 
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diharapkan pelanggan, baik pelanggan internal (yaitu semua 
pihak yang berada dalam lingkungan pendidikan) maupun 
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tersenyum, melainkan mengenai kemampuan lembaga 
pendidikan mendengarkan dan masuk dalam dialog mengenai 
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negosiasi dilakukan mengenai bagaimana dua bagian tersebut 
akan dapat mencapai misi, gaya belajar dan mengajar dan 
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merupakan proses yang berjalan terus-menerus dan tidak 
boleh ditinggalkan sebelum siswa menyelesaikan sekolah 
tersebut. Hasil evaluasi pun harus didiskusikan dengan para 
siswa. Namun bukan berarti lembaga pendidikan yang telah 
menerapkan filosofi TQM selalu memberikan nilai "A" bagi 
para siswanya bagaimanapun kondisi siswa tersebut. 

Ada tiga unsur yang harus ada dalam definisi Total 
quality management (TQM) dalam penerapannya dalam 
pendidikan. Total quality management adalah; a) filosofi 
yang menangani pelanggan internal dan eksternal dengan 
peningkatan kualitas produk dan layanan, dan keyakinan  
mengenai manfaat  dari umpan balik dari pelanggan tersebut 
untuk mengembangkan spesifikasi tingkatan mutu untuk 
dicapai oleh setiap produk dan layanan, b) Tujuan yang 
menyatakan bahwa setiap produk dan layanan yang dikirim 
kepada setiap pelanggan (murid, pelanggan eksternal, dan 
karyawan), dan semua kegiatan mengarah pada produk 
layanan akhir, harus merupakan kualitas tertinggi, c) proses 
yang menerima umpan balik dari semua stakeholder guna 
menentukan tingkat kuantitas dan spesifikasi produk dan 
layanan untuk dipenuhi dan menekankan pada pemberdayaan 
dan pelatihan karyawan dalam struktur sistem guna 
mengembangkan produk dan layanan (Herman, 1994). 

Konsep TQM yang dapat diterapkan dalam pendidikan, 
yaitu; 

a) Pelanggan adalah stakeholder internal dan eksternal (siswa 
dan orang tua), semua karyawan adalah pelanggan bagi 
karyawan lainnya, misalnya seorang guru senior 
memberikan dukungan terhadap guru  junior lainnya. 

b) TQM memiliki dimensi nilai tambah. Yaitu kualitas 
manfaat pendidikan dan pengajaran ditambahkan pada 
setiap langkah dalam proses yang membawa pada 
perluasan pengalaman pembelajaran. 

c) Pelatihan senantiasa disyaratkan bagi tenaga administrasi, 
guru, dan personil tertentu untuk memastikan bahwa 
mereka secara berkesinambungan mampu meningkatkan 
kualitas layanan dan produk  pendidikan yang diberikan. 

d) Kepuasan pelanggan internal dan eksternal diperoleh 
dengan cara menyediakan kualitas layanan pendidikan dan 
kualitas produk. 

e) Komunikasi dua arah yang luas dengan semua pelanggan 
internal dan eksternal sekolah distrik  disyaratkan untuk 
merumuskan spesifikasi kualitas untuk digunakan dalam 
pengembangan dan kualitas produk dan layanan sekolah 
distrik. 

f) TQM secara berkesinambungan pada semua langkah – 
proses program pembelajaran, ketersediaan layanan siswa, 
dan fasilitas-fasilitas kerja – pada setiap proses dengan 
tujuan untuk pengembangan produk dan layanan secara 
berkesinambungan yang diberikan pada semua siswa, para 
orang tua, dan pelanggan lainnya. 

g) Sekolah yang menerapkan TQM pada akhirnya akan 
mengubah budaya organisasi mereka menjadi lebih baik. 

h) Visi, misi, kebijakan, dan tujuan sekolah harus fokus pada 
pemberian kualitas layanan pendidikan, baik pengajaran 
maupun non pengajaran kepada semua pelanggan. 

i) Pemecahan masalah sekolah dan organisasi lainnya 
merupakan struktur yang integral dengan sistem 
pendekatan TQM sekolah distrik (daerah). 

j) TQM mensyaratkan pemberdayaan kekuatan kerja tenaga 
adm dan guru yang memberikan respon secara sukarela 
untuk meningkatkan produk / layanan pendidikan dimana 
mereka terlibat.

Implementasi manajemen mutu total pada lembaga 
pendidikan paling harus berpegang pada prinsip-prinsip 
berikut; (Sukmadinata, 2006) 
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mereka secara berkesinambungan mampu meningkatkan 
kualitas layanan dan produk  pendidikan yang diberikan. 

d) Kepuasan pelanggan internal dan eksternal diperoleh 
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merumuskan spesifikasi kualitas untuk digunakan dalam 
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f) TQM secara berkesinambungan pada semua langkah – 
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tujuan untuk pengembangan produk dan layanan secara 
berkesinambungan yang diberikan pada semua siswa, para 
orang tua, dan pelanggan lainnya. 

g) Sekolah yang menerapkan TQM pada akhirnya akan 
mengubah budaya organisasi mereka menjadi lebih baik. 

h) Visi, misi, kebijakan, dan tujuan sekolah harus fokus pada 
pemberian kualitas layanan pendidikan, baik pengajaran 
maupun non pengajaran kepada semua pelanggan. 
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merupakan struktur yang integral dengan sistem 
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a) Fokus pada pelanggan. 
Setiap orang di lembaga pendidikan harus memahami 
bahwa setiap produk pendidikan mempunyai pengguna 
(customer). Setiap anggota dari lembaga pendidikan 
adalah pemasok (supplier) dan pengguna (customer). 
Pengguna pertama pendidikan adalah keluarga atau disebut 
big C dan siswa atau little C. Keluarga atau orang tua juga 
merupakan pemasok. Ada dua macam pengguna 
(customer), yaitu internal customer dan external customer. 
Internal customer, yaitu orang tua, siswa, guru, 
administrator, staf, dan majlis sekolah. Pengguna 
eskternal, seperti masyarakat, pimpinan perusahaan-
industri, lembaga pemerintah, lembaga swasta, perguruan 
tinggi, dan lembaga terkait lain. 

b) Keterlibatan menyeluruh 
Semua orang harus terlibat dalam transformasi mutu. 
Manajemen harus komitmen dan terfokus pada 
peningkatan mutu. Transformasi mutu harus dimulai 
dengan mengadopsi paradigma pendidikan baru, 
kepercayaan lama harus dibuang. Langkah pertama yang 
harus dilakukan dalam mengadopsi paradigma pendidikan 
baru adalah mengelimininasi cara pandang bahwa mutu 
pendidikan senantiasa bergantung pada kuantitas uang 
yang tersedia. Kedua, pendidikan merupakan “a good old 
boy network” yang menolak keterlibatan pihak –pihak  di 
luar pendidikan. 

c) Pengukuran 
Pandangan lama mutu pendidikan diukur dari prestasi 
belajar. Dalam pendekatan baru para prosfesional 
pendidikan harus belajar mengukur mutu pendidikan dari 
kemampuan dan kinerja lulusan berdasarkan tuntutan 
pengguna. Para profesional pendidikan menguasai teknik-
tekni pengumpulan dan analisis data, bukan semata data 
kemampuan lulusan, melainkan semua data yang terkait 

dengan kegiatan penunjang pelaksanaan pendidikan. 
Melalui pengumpulan dan analisis data, para profesional 
pendidikan akan mengetahui nilai tambah pendidikan, 
kelemahan dan hambatan yang dihadapi, serta upaya 
penyempurnaannya. 

d) Pendidikan sebagai sistem 
Peningkatan mutu hendaknya berdasarkan konsep dan 
pemahaman pendidikan sebagai sistem. Pendidikan 
sebagai sistem memiliki sejumlah komponen, seperti 
siswa, sarana, guru, kurikulum, media, sumber  belajar, 
orang tua, dan lingkungan. Diantara komponen-komponen 
tersebut terjalin hubungan yang berkesinambungan dan 
keterpaduan dalam pelaksanaan sistem. 
e) Perbaikan yang berkelanjutan 
Dalam cara pandang lama dianut prinsip “jika sudah rusak 
baru diperbaiki”, sedangkan dalam filsafat mutu dianut 
prinsip bahwa setiap proses perlu diperbaki dan tidak ada 
proses yang sempurna, perlu selalu  diperbaiki dan 
disempurnakan. 

b. Hambatan dan Kunci Sukses dalam Penerapan TQM 
pada Lembaga Pendidikan.  

Pelaksanaan TQM tidak luput dari hambatan-
hambatan yang dialami, khususnya untuk sektor pendidikan. 
Kenyataannya, pelaksanaan TQM merupakan pekerjaan yang 
berat dan memerlukan waktu lama untuk mengadakan 
perubahan budaya untuk quality improvement. TQM 
membutuhkan suatu kepemimpinan dan merupakan tantangan 
dan perubahan yang luar biasa dalam dunia pendidikan. TQM 
memerlukan waktu yang lama dan ketaatan staf atau manajer 
senior dalam pelaksanaannya. Ketakutan terhadap metode 
atau cara baru merupakan hambatan yang besar dalam 
penerapan filosofi TQM.  Takut akan ketidak tahuan, takut 
mengerjakan segala sesuatu dengan cara yang berbeda, takut 
percaya pada orang lain, takut membuat kesalahan, dan 
sebagainya. Seluruh staf tidak akan dapat memberikan yang 
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Peningkatan mutu hendaknya berdasarkan konsep dan 
pemahaman pendidikan sebagai sistem. Pendidikan 
sebagai sistem memiliki sejumlah komponen, seperti 
siswa, sarana, guru, kurikulum, media, sumber  belajar, 
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memerlukan waktu yang lama dan ketaatan staf atau manajer 
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atau cara baru merupakan hambatan yang besar dalam 
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percaya pada orang lain, takut membuat kesalahan, dan 
sebagainya. Seluruh staf tidak akan dapat memberikan yang 
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terbaik bila mereka tidak dipercaya dan tidak didengarkan. 
TQM tidak dapat dipisahkan dari rencana strategis yang 
digunakan untuk mencapai misi organisasi. 

Oleh karena berbagai kesulitan dan hambatan dalam 
penerapan TQM tersebut, ada beberapa hal yang penting dan 
harus diperhatikan dalam menerapkan filosofi tersebut pada 
lembaga pendidikan. Menurut Sharples et al. (1994), yang 
paling penting dapat untuk melaksanakan TQM di lembaga 
pendidikan adalah sebagai berikut.

1) Tanggung jawab dan dukungan (commitment) 
   Komitmen yang dimaksud adalah komitmen dari 

pimpinan lembaga pendidikan yang dikomunikasikan pada 
semua pihak dalam lembaga pendidikan tersebut. Sehingga 
timbul komitmen dari semua pihak dalam organisasi atau 
lembaga pendidikan tersebut. 

2) Pendidikan dan Pelatihan (education and training) 
   Pendidikan dan pelatihan tersebut bukan hanya 

untuk karyawan pelaksana atau bagian administrasi, 
melainkan untuk semua pihak atau semua staf, baik staf 
edukatif maupun nonedukatif. Pendidikan dan pelatihan ini 
ditujukan untuk kesiapan dalam menghadapi perubahan 
dan perbaikan. 

3) Penerapan dan praktek (application and practice) 
   Sebagai suatu filosofi, TQM akan memberikan 

manfaat bila dipraktekkan atau dilaksanakan. Tanpa ada 
pelaksanaan atau praktek tersebut, maka filosofi TQM 
hanya merupakan slogan yang berisi omong kosong 
belaka. 

4) Standardisasi dan pengenalan (standardization and 
recognition) 

   Perlu adanya keseragaman dalam penerapan TQM 
sehingga kualitas layanan yang disampaikan merupakan 
layanan yang bersifat standar.  Selain itu, TQM harus 

diperkenalkan pada seluruh pihak dalam organisasi atau 
lembaga  pendidikan tersebut, sehingga 
penerapannya dapat seragam. 

   Prinsip TQM yang dapat diterapkan di dunia bisnis 
dapat juga diterapkan di dunia pendidikan dan seringkali 
disebut dengan total quality education atau total quality 
school. Yang paling penting adalah bagaimana 
kepemimpinan di sektor atau lembaga pendidikan tersebut 
memfokuskan pada sistem daripada mengejar masalah-
masalah manajemen secara mikro. Jadi, kepemimpinan 
yang tangguh tersebut digunakan sebagai kekuatan dalam 
mengadakan perbaikan-perbaikan sistem. Menurut Fusco 
(1994), karakteristik atau syarat agar TQM dapat 
diterapkan di sektor atau lembaga pendidikan antara lain, 
lembaga pendidikan tersebut harus mempunyai hal-hal 
berikut  ini: 
1) Kepemimpinan yang kuat. 
  Filosofi TQM yang telah diubah menjadi TQE atau 
TQS akan dapat diterapkan bila ada dukungan dan 
komitmen dari para pimpinan. Pimpinan di suatu lembaga 
pendidikan meliputi kepala sekolah atau rektor atau 
direktur program yang harus mendukung penerapan dan 
pelaksanaan filosofi tersebut. Bahkan filosofi tersebut 
hanya akan terwujud bila dilaksanakan secara menyeluruh, 
bukan hanya departemental. Bahkan, para pengajar dan 
seluruh staf beserta mahasiswa sebagai pelanggan ikut 
serta terlibat dalam pelaksanaan filosofi tersebut.
2) Perbaikan-perbaikan sistem secara  

berkesinambungan 
  Sistem merupakan serangkaian proses yang 
merupakan satu kesatuan dan saling terkait satu sama lain. 
Sistem pada suatu lembaga pendidikan menyangkut 
berbagai permasalahan yang sangat luas, mulai dari sistem 
penerimaan staf pengajar dan nonpengajar sampai pada 
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terbaik bila mereka tidak dipercaya dan tidak didengarkan. 
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sistem penerimaan mahasiswa. Dari penerapan visi dan 
misi suatu lembaga pendidikan, hingEa penyusunan 
kurikulum. Semua sistem tersebut tentu saling terkait. 
Untuk dapat menerapkan filosofi TQE /TQS, sistem 
tersebut hams selalu dibenahi, diperbaiki, dan 
disempurnakan secara berkesinambungan dengan meme-
gang pada pedoman quality first. 
3) Metode statistik 
  TQE /TQS yang kita kenal sebagai filosofi 
manajemen kualitas bukan berarti hanya merupakan slogan 
atau target yang pencapaiannya tanpa bukti, oleh  
karenanya, setiap personil yang ada diatasnya atau yang 
berpijak pada filosofi tersebut harus berani berbicara 
berdasarkan data atau fakta. Demikian pula 
penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, juga belum 
terbukti tanpa hitungan-hitungan kuantitatif. Jadi, kualitas 
bukan hanya bersifat kualitatif, tetapi juga bersifat 
kuantitatif.
4) Memiliki visi dan nilai bersama 
  Nilai dan visi yang sama mengandung arti penting 
dalam mencapai kata sepakat. Sepakat dalam arti, sepakat 
untuk menjadikan kualitas sebagai way of life dan TQE 
/TQS sebagai filosofi yang akan mengubah budaya yang 
semula berorientasi pada hasil menjadi berorientasi pada 
proses yang berkualitas. 
5) Pesan dan perilaku konsisten yang perlu disampaikan 

kepada pelanggan. 
  Industri layanan, khususnya pendidikan memang 
sulit dilihat hasilnya. Bagaimana pendidikan yang 
berkualitas sulit dicari pengukurannya. Hingga saat ini 
lembaga pendidikan dikatakan berkualitas apabila 
lulusannya dapat bekerja di tempat yang enak. Namun 
harus kita ingat, apakah tempat yang enak itu relevan 
dengan kemampuan yang dimilikinya? Oleh karena itu, 

dalam filosofi TQE /TQS, mereka yang nantinya akan 
lulus dari suatu lembaga pendidikan sebaiknya 
ditempatkan sebagai pelanggan. Walaupun ada sebagian 
orang yang menganggapnya sebagai input, tetapi hal ini 
merupakan anggapan kedua. Sebagai pelanggan, mereka 
tentu ingin mendapatkan pelayanan yang baik dan 
memuaskan. Pelayanan yang baik tersebut dapat mereka 
rumuskan dan mereka minta pada para karyawan serta 
pengajar sebagai pemberi layanan yang berhubungan 
secara langsung dengan pelanggan, atau pada pimpinan 
unit (dekan, ketua jurusan, dan sebagainya) sebagai 
pemberi layanan yang secara tidak langsung berhubungan 
dengan pelanggan.  
  Kunci sukses dalam menerapkan TQM dalam 
dunia pendidikan banyak sekali, tetapi secara ringkas dapat 
dikemukakan sebagai berikut; 
1) Stakeholder – para orang tua, siswa, dan anggota 

komunitas lainnya harus terlibat dalam proses dan 
pengambilan keputusan. 

2) Perencanaan dan operasi strategis harus dikenali dan 
diselesaikan oleh pengambil keputusan dan manajer 
perubahan, dan perencanaan-perencanaan tersebut harus 
disejajarkan. 

3) Visi, misi, dan strategi yang menerangkan berbagai 
tingkatan dari hasil yang diinginkan harus jelas dan 
difahami oleh semua stakeholder dan karyawan sekolah 
distrik/daerah. 

4) Data harus dikumpulkan dan dianalisis, umpan balik 
harus disiapkan bagi pengambil keputusan dan manajer 
TQM agar mereka dapat melakukan perbaikan baik 
pada program pengajaran dan proses pengiriman yang 
disyaratkan setiap saat. 

5) Karyawan sekolah dan stakeholder lainnya harus 
percaya pada visi sekolah kedepan dan peminat sekolah, 
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dan mereka harus menerima kepemilikan tujuan 
strategis, tujuan tertentu, dan perencanaan taktis  yang 
didesain untuk mencapai visi kedepan yang lebih baik. 

6) Visi masa depan harus meliputi pengembangan mutu 
berkelanjutan terhadap produk dan layanan 
pembelajaran.  

J. Hasil Studi Tentang TQM dalam Lembaga Pendidikan 
Gaspersz (2008) dalam artikelnya menyimpulkan bahwa 

fanomena menarik dari lulusan perguruan tinggi di Indonesia 
adalah ketidakmampuan lulusan tu untuk cepat beradaptasi 
dengan kebutuhan dunia industri modern. Hal ini berakibat pada 
tingkat pengangguran lulusan perguruan tinggi di Indonesia dari 
waktu ke waktu terus meningkat, sebaliknya tenaga kerja asing 
yang berasal dari perguruan tinggi di luar negeri terus berdatangan 
ke Indonesia memasuki pasar tenaga kerja di Indonesia. Hal ini 
menurutnya disebabkan leh terjadinya kesenjangan persepsi antara 
pengelola perguruan tinggi dalam menghasilkan lulusannya dan 
pengelola industry untuk menggunakan lulusan perguruan tinggi 
di Indonesia. Penerepan TQM  pada sistem pendidikan nasional 
diharapkan dapat mampu menghilangkan atau mengurangi tingkat 
kesenjangan antara perguruan tinggi dengan dunia industri. 
Penerapan TQM  pada perguruan tinggi di Indonesia harus 
dijalankan atas dasar pengertian dan tanggung jawab bersama 
untuk mengutamakan efisiensi pendidikan tinggi dan 
meningkatkan kualitas dan proses pendidikan itu. Melalui 
penerapan TQM dalam sistem pendidikan tinggi secara terus 
menerus maka perguruan tinggi di Indonesia akan mampu 
memenangkan persaingan global yang amat sangat kompetitif dan 
memperoleh manfaat (ekonomis maupun non ekonomis) yang 
dapat dipergunakan untuk pengembangan perguruan tinggi itu dan 
peningkatan kesejahteraan personil yang terlibat dalam perguruan 
tinggi itu. 

Supriyanto dan Zaini Rohmad (2001) mengungkap bawa 
perintisan pembentukan model pengembangan dan implementasi 
TQM untuk meningkatkan mutu sistem layanan akademik di 
Universitas Negeri Malang dilakukan melalui tiga tahap, yaitu; 1) 
tahap persiapan melalui sosialisasi kepada pihak terkait, 
pembentukan tim yang terintegrasi dengan struktur organisasi, 
perumusan komitmen manajemen, dan penyempurnaan model 
jaminan mutu. 2)  Tahap pengembangan melalui peninjauan dan 
pengembangan sistem yang mencakup penyusunan dokumen 
mutu, pelatihan, dan sosialisasi prosedur dan instruksi kerja. 3) 
Tahap implementasi melalui uji coba sistem penjaminan mutu, 
pelatihan audit internal, penerapan sistem, pelaksanaan audit mutu 
internal, tindakan koreksi dan pencegahan, dan rapat tinjauan 
manajemen. TQM pada hakikatnya adalah peningkatan mutu 
layanan akademik secara continue  dan fokus pada kepuasan 
pelanggan. Penerapan TQM menurut hasil studi dapat 
meningkatkan kepuasan pelanggan, sistem lebih fokus pada 
kebutuhan dan harapan-harapan pelanggan, dan melibatkan 
banyak pihak secara sinergi dalam sistem layanan akademik. 
 Hasil penelitian Ariani & Purwanugraha (2000)  mengenai 
TQM pada sektor pendidikan di salah satu Universitas 
menyimpulkan bahwa 76,6 % pelanggan menyatakan bahwa 
pelaksanaan elemen-elemen TQM pada perguruan tinggi XX 
tersebut buruk, atau TQM belum dilaksanakan diperguruan tinggi 
tersebut. Kondisi yang dialami oleh perguruan tinggi XX program 
S1 tersebut disebutkan notabene dialami oleh perguruan tinggi 
lain di Indonesia. Syarat terlaksananya filosofi TQM masih jauh 
capaian, apalagi dibayangkan. Hal ini disebabkan selain dari 
faktor internal organisasi tersebut, juga faktor eksternal yang 
berupa regulasi pemerintah. Organisasi/lembaga pendidikan 
belum berkembang bebas sebagaimana halnya organisasi jasa dan 
perusahaan bisnis lainnya. 
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Bab 3  



Treat people as adult. Treat them as partners, 
treat them with dignity, treat them with respect. 

Treat them – not capital spending and automation – as the 
primary 

source of productivity gains. These are the fundamental lesson 
from the excellence companies’ research. 

In other words, if you want productivity 
and financial reward that goes with it, 

you must treat your workers as your most important asset’ 
[ Peters and Waterman, (1982)  

A. Pendahuluan 
 Kesuksesan implementasi Total Quality Management 
sangat bergantung pada perubahan budaya organisasi. Esensi 
TQM adalah perubahan budaya mutu (culture change)  guna 
memenuhi harapan pelanggan. Sejumlah pakar berpendapat 
bahwa kegagalan dari program peningkatan mutu pada sebuah 
organisasi karena tidak dibarengi dengan perubahan budaya mutu 
lembaga. Perubahan budaya mutu meskipun memerlukan waktu 
yang tidak pendek, namun secara bertahap harus dimulai dengan 
menciptakan suasana dan sistem yang mengarah pada terciptanya 
kondisi yang mampu melahirkan pekerja yang berbudaya mutu. 
Pemimpin dalam kaitan ini harus melihat dan memberdayakan 
karyawan pada sisi kemanusiaan, sebab ini merupakan kunci 
untuk melahirkan organisasi yang berbudaya. Seperti dikatakan 
oleh Morgan (1997) ‘Culture is not something that is imposed on 
a social setting; rather, it develops during the course of social 

interaction; In organizations there are often many different and 
competing value systems that create a mosaic of organizational 
realities rather than a uniform corporate culture’.  

B. Defenisi dan Unsur-unsur Budaya Mutu 
 Kata budaya pertama kali muncul pada tahun 1871, 
dikemukakan oleh seorang antropolog Edward B Taylor. 
Menurutnya (dalam Brown, 1998) budaya adalah that complex 
whole which include, knowledge, belief, art, morals, law, custom, 
and any other capabilities and habits acquired by man as a 
member of society”(sekumpulan pengetahuan, kepercayaan, seni, 
moral, hokum, adat, dan kapabilitas serta kebiasaan yang 
diperoleh oleh seseorang sebagai anggota sebuah perkumpulan 
atau komunitas tertentu. Sejalan dengan itu Steers & Black (1994) 
menyebutkan “Culture is the common set of behaviors, values, 
beliefs, patterns of thinking and assumptions shared by members 
of an organization. Culture shapes our view of the world. Culture 
determines how we think and behave towards others, the world, 
and ourselves”.  
 Sementara menurut Malinowski (1983) budaya adalah 
peralatan, adat dari kelompok sosial, buah pikiran manusia dan 
kepercayaan atau dengan kata lain suatu cara hidup dimana 
manusia berada dalam keadaan yang lebih baik untuk mengatasi 
masalah nyata dan tertentu yang dihadapinya semasa beradaptasi 
dengan lingkungan guna memenuhi kebutuhannya. Menurut 
Kunda (1992), Van Maanen dan Kunda (1989), budaya adalah 
mekanisme sosial yang menuntun atau dapat dijadikan dasar 
untuk menggerakkan anggota-anggotanya supaya memahami, 
berfikir dan merasakan berada jalan yang betul dan benar. Jadi 
budaya merupakan suatu pola dan mekanisme sosial yang 
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Treat people as adult. Treat them as partners, 
treat them with dignity, treat them with respect. 

Treat them – not capital spending and automation – as the 
primary 

source of productivity gains. These are the fundamental lesson 
from the excellence companies’ research. 

In other words, if you want productivity 
and financial reward that goes with it, 

you must treat your workers as your most important asset’ 
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dijalankan oleh suatu organisasi untuk mengurus anggotanya dan 
dapat dijadikan dasar yang tegas untuk menggerakkan anggotanya 
dalam melaksanakan pekerjaannya dengan baik (Rita, 2003). 
 Dulu orang berpendapat budaya meliputi segala 
manifestasi dari kehidupan manusia yang berbudi luhur dan yang 
bersifat rohani, seperti: agama, kesenian, filsafat, ilmu dan 
sebagainya. Namun pendapat tersebut sudah sejak lama 
disingkirkan, saat ini budaya diartikan sebagai manifestasi 
kehidupan setiap orang dan setiap kelompok orang-orang.  
Budaya dipandang sebagai sesuatu yang lebih dinamis, bukan 
sesuatu yang stagnan. Budaya tidak diartikan sebagai sebuah kata 
benda, kini lebih dimaknai sebagai sebuah kata kerja yang 
dihubungkan dengan kegiatan manusia.  

Menurut Vijay Santhe (dalam Taliziduhu Ndraha 1997) 
budaya adalah: “ The set of important assumption (often unstated) 
that members of community share in common”. Secara umum 
namun operasional, Schein (2002) dari mendefinisikan budaya 
sebagai: 

“A pattern of shared basic assumptions that the group 
learned as it solved  its problems of external adaptation and 
internal integration, that has  worked well enough to be 
considered valid and, therefore, to be taught to new members as 
the correct way you perceive, think, and feel in relation to those 
problems”.

Berdasarkan pendapat  Vijay Sathe dan Edgar Schein, 
ditemukan kata kunci dari pengertian budaya yaitu shared basic
assumptions atau menganggap pasti terhadap sesuatu. Asumsi 
meliputi beliefs (keyakinan) dan value (nilai). Beliefs merupakan 
asumsi dasar tentang dunia dan bagaimana dunia berjalan. 
Duverger sebagaimana dikutip oleh Anwar & Amir (2000) 
mengemukakan bahwa belief (keyakinan) merupakan state of 
mind (lukisan fikiran) yang terlepas dari ekspresi material yang 

diperoleh suatu komunitas. Value (nilai) merupakan suatu ukuran 
normatif yang mempengaruhi manusia untuk melaksanakan 
tindakan yang dihayatinya. Menurut Vijay Sathe dalam 
Taliziduhu (1997) nilai merupakan “ basic assumption about what 
ideals are desirable or worth striving for.”
 Definisi budaya yang awalnya berawal dari istilah 
antropologi kemudian berkembang lebih lanjut dalam ilmu 
sosiologi. Bahkan ilmu sosiologilah yang kemudian secara luas 
menggunakan kata ini untuk menjelaskan fenomena yang terjadi 
dalam sebuah kelompok masyarakat atau komunitas tertentu. 
 Berdasarkan sejumlah definisi di atas, maka dapat ditarik  
pemahaman bahwa budaya adalah seperangkat pengetahuan, 
kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, prilaku, pemikiran,  dan 
kapabilitas serta kebiasaan (custom)  yang dimiliki secara bersama 
oleh anggota kelompok atau organisasi yang membentuk 
pandangan dunia dan cara anggota kelompok berfikir dan bersikap 
kepada yang lain serta digunakan untuk beradaptasi dengan 
lingkungan guna memenuhi kebutuhannya mereka. 
  Budaya dalam ilmu sosiologi diterjemahkan sebagai 
kumpulan simbol, mitos, dan ritual yang penting dalam 
memahami sebuah realitas sosial. Pendekatan yang digunakan 
oleh ilmu sosiologi lebih kepada sikap sekelompok masyarakat 
atau komunitas tertentu dalam menghadapi dan menyikapi 
berbagai fenomena yang terjadi di alam sekitarnya (Susanto, 
2008) 
 Jika dikaitkan dengan mutu maka budaya mutu adalah 
seperti dikemukakan oleh Goetsch dan Davis, (1994:122) adalah 
sistem nilai organisasi yang menghasilkan suatu lingkungan yang 
kondusif bagi pembentukan dan perbaikan kualitas secara terus 
menerus. Budaya kualitas terdiri dari filosofi, keyakinan, sikap, 
norma, nilai, tradisi, prosedur, dan harapan untuk meningkatkan 
kualitas.  

Ambro (2004) melihat budaya mutu sebagai suatu budaya 
korporat dalam organisasi yang berfokus kepada pengawas kerja, 
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motivasi untuk membentuk kesan sendiri yang positif dan upaya 
memenuhi asas kebutuhan pekerja dalam hubungan dengan yang 
lain. Menurut Sinclair dan Collins (1994), budaya mutu adalah 
suatu bentuk manajemen budaya yang menganjurkan perubahan 
mutu melalui peningkatan komitmen dan kerjasama pekerja dalam 
organisasi. Aspek dalam teori organisasi yang melibatkan 
perubahan dalam nilai dan norma organisasi merupakan perkara 
yang sangat berkaitan dengan transformasi ke arah mewujudkan 
sebuah budaya. Aspek-aspek yang mempengaruhi perubahan 
budaya ini adalah motivasi, imbalan, kebijakan dan nilai, di 
tempat kerja dan struktur organisasi (Dean dan Evans (1994). 
Drummond (1992) berpendapat bahwa budaya mutu merupakan 
suatu pendekatan manajemen yang berorientasi pada 
pembelajaran dan setiap pekerja mempunyai peluang dalam 
meningkatkan pengetahuan dan skil untuk menjamin kemajuan 
organisasi. 

Budaya mengandung berbagai aspek pokok (Bounds, 
1994:101) sebagai berikut: 

1. Budaya merupakan konstruksi sosial unsur-unsur budaya, 
seperti nilai-nilai, keyakinan, dan pemahaman yang dianut 
oleh semua anggota kelompok. 

2. Budaya memberikan jaminan kepada anggotanya dalam 
memahami suatu kejadian. 

3. Budaya berisi kebiasaan atau tradisi. 
4. Dalam suatu budaya, pola nilai-nilai, keyakinan, harapan, 

pemahaman, dan perilaku timbul dan berkembang sepanjang 
waktu. 

5. Budaya mengarahkan perilaku, kebiasaan atau tradisi 
merupakan perekat yang mempersatukan suatu organisasi dan 
menjamin bahwa para anggotanya berperilaku sesuai dengan 
norma. 

6. Budaya masing-masing organisasi bersifat unik.   

Untuk mewujudkan budaya mutu dalam organisasi 
bukanlah suatu perkara yang mudah. Artinya, TQM tidak akan 
terjadi dalam satu hari atau tidak mempunyai jalan yang singkat 

untuk melaksanakannya (Besterfield et al., 1995). Pada 
hakikatnya, pelaksanaan TQM memerlukan pengorbanan yang 
besar dari segi waktu dan dana. Oleh karena itu, para manajer 
harus memiliki kesabaran sebab satu falsafah TQM tidak mungkin 
dibangun dalam waktu satu hari tetapi memerlukan waktu yang 
panjang dan ia berkembang secara berangsur-ansur (Jeffries et al. 
(1996). Pekerja juga perlu diberi waktu yang cukup untuk 
memahami faedah yang dapat diperoleh daripada pelaksanaan 
TQM 

Kaitannya dengan Total Quality Management (TQM) 
Sashkin dan Kiser (dalam Hardjosoedarmo, 2001) mengemukakan 
delapan unsur budaya mutu yaitu; 

  Unsur budaya 1: Informasi Kinerja dan Kualitas 
 Informasi mengenai kualitas harus digunakan untuk perbaikan 
dan bukan mengadili atau mengawasi anggota. Ini berarti bahwa 
informasi mengenai kinerja dan kualitas harus disampaikan 
kepada mereka yang menggunakannya untuk mengerti persoalan 
yang ada guna mencari solusi dan mengambil tindakan yang 
diperlukan demi perbaikan. 

Unsur budaya 2: Pemberian Wewenang 
Kewenangan harus berimbang dengan tanggung jawab. Ini berarti 
bahwa karyawan yang mempunyai tanggung jawab untuk 
melaksanakan suatu pekerjaan dan mencapai hasil tertentu, harus 
diberi wewenang yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan 
tersebut secara efektif. 

Unsur budaya 3: Penghargaan 
Harus ada penghargaan terhadap hasil yang dicapai. Hal ini berarti 
bahwa individu, tim, dan seluruh anggota organisasi harus ikut 
mengenyam hasil jerih payahnya secara adil. 

Unsur budaya 4: Kerjasama 
Kerjasama, bukan persaingan yang menjadi dasar bagi kerja 
secara tim. Jadi sejauh mungkin para anggota organisasi harus 
saling membantu dalam melakukan pekerjaannya. 
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Unsur budaya 5:  Jaminan Keamanan Kerja 
Karyawan harus memperoleh jaminan keamanan kerja. Dalam hal 
ini harus mengetahui bahwa pekerjaannya aman. Ini berarti bahwa 
mereka jangan sampai diberhentikan begitu saja seperti peralatan 
yang sudah using. 

Unsur budaya 6: Keadilan 
Harus terdapat keadilan. Setiap anggota organisasi harus 
mempunyai persepsi bahwa di dalam organisasinya terdapat  iklim 
keadilan, berdasarkan tata-laku dan tindakan para manajer pada 
semua tingkat. 

Unsur budaya 7: Kompensasi 
Kompensasi harus adil. Hal ini berarti bahwa sistem gaji dan 
imbalan apapun harus wajar sesuai tugas, wewenang, dan 
tanggung jawab. 

Unsur budaya 8: Rasa ikut memiliki 
setiap anggota organisasi harus mempunyai rasa ikut memiliki 
organisasi. Ini dimaksud agar setiap anggota organisasi 
mempunyai kebanggaan akan pekerjaannya dan berusaha 
meningkatkan kinerjanya demi pencapaian tujuan organisasi. 

C. Budaya Mutu Organisasi 
 Perkembangan selanjutnya dari konsep budaya diteruskan 
oleh banyak pakar organisasi. Sehingga kata budaya akhirnya 
menjadi bagian yang erat dengan beragam aspek pengembangan 
organisasi. Dewasa ini dikenal istilah budaya organisasi. Budaya 
organisasi adalah perwujudan sehari-hari dari nilai-nilai dan 
tradisi yang mendasari organisasi tersebut. Hal ini terlihat pada 
bagaimana karyawan berperilaku, harapan karyawan terhadap 

organisasi dan sebaliknya, serta apa yang dianggap wajar dalam 
hal bagaimana karyawan melaksanakan pekerjaan. 
 Brown (1988) menyimpulkan bahwa budaya organisasi 
merujuk pada rumusan kepercayaan, nilai-nilai, dan cara belajar 
dari pengalaman yang dibangun sepanjang sejarah organisasi dan 
dimanifestasikan dalam setiap pengaturan material dan prilaku 
dari setiap anggota organisasi tersebut. 
 Sedangkan The  Jakarta Consulting Group mendefinisikan 
budaya  organisasi sebagai ‘nilai-nilai yang menjadi pegangan 
sumberdaya manusia dalam menjalankan kewajibannya dan juga 
perilakunya di dalam organisasi”. Nilai –nilai inilah yang akan 
memberi jawaban apakah suatu tindakan benar  atau salah dan 
apakah suatu perilaku dianjurkan atau tidak. Nilai-nilai inilah 
yang berfungsi sebagai landasan untuk berperilaku (Susanto, 
2008).  

 Kotter dan  Heskett (1998) memaparkan pula tentang tiga 
konsep budaya organisasi yaitu: (1) budaya yang kuat; (2) budaya 
yang secara strategis cocok; dan (3) budaya adaptif. Organisasi 
yang memiliki budaya yang kuat ditandai dengan adanya 
kecenderungan hampir semua manajer menganut bersama 
seperangkat nilai dan metode menjalankan usaha organisasi. 
Karyawan baru mengadopsi nilai-nilai ini dengan sangat cepat. 
Seorang eksekutif baru bisa saja dikoreksi oleh bawahan nya, 
selain juga oleh bossnya, jika dia melanggar norma-norma 
organisasi. Gaya dan nilai dari suatu budaya yang cenderung tidak 
banyak berubah dan akar-akarnya sudah mendalam, walaupun 
terjadi penggantian manajer. Dalam organisasi dengan budaya 
yang kuat, karyawan cenderung berbaris mengikuti penabuh 
genderang yang sama. Nilai-nilai dan perilaku yang dianut 
bersama membuat orang merasa nyaman dalam bekerja, rasa 
komitmen dan loyalitas membuat orang berusaha lebih keras lagi. 
Dalam budaya yang kuat memberikan struktur dan kontrol yang 
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Unsur budaya 5:  Jaminan Keamanan Kerja 
Karyawan harus memperoleh jaminan keamanan kerja. Dalam hal 
ini harus mengetahui bahwa pekerjaannya aman. Ini berarti bahwa 
mereka jangan sampai diberhentikan begitu saja seperti peralatan 
yang sudah using. 

Unsur budaya 6: Keadilan 
Harus terdapat keadilan. Setiap anggota organisasi harus 
mempunyai persepsi bahwa di dalam organisasinya terdapat  iklim 
keadilan, berdasarkan tata-laku dan tindakan para manajer pada 
semua tingkat. 
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Kompensasi harus adil. Hal ini berarti bahwa sistem gaji dan 
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mempunyai kebanggaan akan pekerjaannya dan berusaha 
meningkatkan kinerjanya demi pencapaian tujuan organisasi. 

C. Budaya Mutu Organisasi 
 Perkembangan selanjutnya dari konsep budaya diteruskan 
oleh banyak pakar organisasi. Sehingga kata budaya akhirnya 
menjadi bagian yang erat dengan beragam aspek pengembangan 
organisasi. Dewasa ini dikenal istilah budaya organisasi. Budaya 
organisasi adalah perwujudan sehari-hari dari nilai-nilai dan 
tradisi yang mendasari organisasi tersebut. Hal ini terlihat pada 
bagaimana karyawan berperilaku, harapan karyawan terhadap 

organisasi dan sebaliknya, serta apa yang dianggap wajar dalam 
hal bagaimana karyawan melaksanakan pekerjaan. 
 Brown (1988) menyimpulkan bahwa budaya organisasi 
merujuk pada rumusan kepercayaan, nilai-nilai, dan cara belajar 
dari pengalaman yang dibangun sepanjang sejarah organisasi dan 
dimanifestasikan dalam setiap pengaturan material dan prilaku 
dari setiap anggota organisasi tersebut. 
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perilakunya di dalam organisasi”. Nilai –nilai inilah yang akan 
memberi jawaban apakah suatu tindakan benar  atau salah dan 
apakah suatu perilaku dianjurkan atau tidak. Nilai-nilai inilah 
yang berfungsi sebagai landasan untuk berperilaku (Susanto, 
2008).  

 Kotter dan  Heskett (1998) memaparkan pula tentang tiga 
konsep budaya organisasi yaitu: (1) budaya yang kuat; (2) budaya 
yang secara strategis cocok; dan (3) budaya adaptif. Organisasi 
yang memiliki budaya yang kuat ditandai dengan adanya 
kecenderungan hampir semua manajer menganut bersama 
seperangkat nilai dan metode menjalankan usaha organisasi. 
Karyawan baru mengadopsi nilai-nilai ini dengan sangat cepat. 
Seorang eksekutif baru bisa saja dikoreksi oleh bawahan nya, 
selain juga oleh bossnya, jika dia melanggar norma-norma 
organisasi. Gaya dan nilai dari suatu budaya yang cenderung tidak 
banyak berubah dan akar-akarnya sudah mendalam, walaupun 
terjadi penggantian manajer. Dalam organisasi dengan budaya 
yang kuat, karyawan cenderung berbaris mengikuti penabuh 
genderang yang sama. Nilai-nilai dan perilaku yang dianut 
bersama membuat orang merasa nyaman dalam bekerja, rasa 
komitmen dan loyalitas membuat orang berusaha lebih keras lagi. 
Dalam budaya yang kuat memberikan struktur dan kontrol yang 
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dibutuhkan, tanpa harus bersandar pada birokrasi formal yang 
mencekik yang dapat menekan tumbuhnya motivasi dan inovasi.  

Budaya yang strategis cocok secara eksplisit menyatakan 
bahwa arah budaya harus menyelaraskan dan memotivasi anggota, 
jika ingin meningkatkan kinerja organisasi. Konsep utama yang 
digunakan di sini adalah “kecocokan”. Jadi, sebuah budaya 
dianggap baik apabila cocok dengan konteksnya. Adapun yang 
dimaksud dengan konteks bisa berupa kondisi obyektif dari 
organisasinya atau strategi usahanya.  

Budaya yang adaptif berangkat dari logika bahwa hanya 
budaya yang dapat membantu organisasi mengantisipasi dan 
beradaptasi dengan perubahan lingkungan, akan diasosiasikan 
dengan kinerja yang superior sepanjang waktu. Budaya adaptif ini 
merupakan sebuah budaya dengan pendekatan yang bersifat siap 
menanggung resiko, percaya, dan proaktif terhadap kehidupan 
individu. Para anggota secara aktif mendukung usaha satu sama 
lain untuk mengidentifikasi semua masalah dan 
mengimplementasikan pemecahan yang dapat berfungsi. Ada 
suatu rasa percaya (confidence) yang dimiliki bersama. Para 
anggotanya percaya, tanpa rasa bimbang bahwa mereka dapat 
menata olah secara efektif masalah baru dan peluang apa saja 
yang akan mereka temui. Kegairahan yang menyebar luas, satu 
semangat untuk melakukan apa saja yang dia hadapi untuk 
mencapai keberhasilan organisasi. Para anggota ini reseptif 
terhadap perubahan dan inovasi. Jenis budaya ini menghargai dan 
mendorong kewiraswastaan, yang dapat membantu sebuah 
organisasi beradaptasi dengan lingkungan yang berubah, dengan 
memungkinkannya mengidentifikasi dan mengeksploitasi 
peluang-peluang baru. Contoh perusahaan yang mengembangkan 
budaya adaptif ini adalah Digital Equipment Corporation dengan 
budaya yang mempromosikan inovasi, pengambilan resiko, 
pembahasan yang jujur, kewiraswastaan, dan kepemimpinan pada 
banyak tingkat dalam hierarki. 

 Ada empat mazhab yang dipaparkan oleh para pakar 
berkaitan dengan budaya organisasi  (Susanto, 2008) yaitu; 
a. Mazhab hubungan antar manusia 

Mazhab ini populer di penghujung tahun 1950 sampai 
1960an yang dipopulerkan pertama kali oleh Chris Argyris dan 
Warren Bennis (Brown, 1998). Konsep ini membangun fondasi 
konsepnya berdasarkan motivasi dan dinamika kelompok, dan 
mengadopsi kerangka  referensi yang mempunyai penekanan pada 
organisasi hadir untuk melayani kebutuhan manusia yang 
tergabung di dalamnya. Pandangan akan budaya  terbentuk akibat 
adanya kerja keras dari aspek kepercayaan, nilai-nilai, dan 
perilaku yang biasa dilakukan seseorang. 
b. Mazhab struktur modern 

Mazhab ini populer pada tahun 1960an, dipopulerkan oleh 
banyak pakar seperti Lawrence dan Lorsch. Pada konsep ini 
organisasi diposisikan rasional, berorientasi hasil, mekanistik, dan 
dimanifestasikan dalam bagan organisasi. Berbeda dengan konsep 
sebelumnya, konsep ini kurang menekankan pada pengaruh dan 
terbangunnya persepsi tentang budaya itu sendiri dari dalam diri 
seseorang. 
c. Mazhab sistem 

Konsep ini mulai dikembangkan pada tahun 1940an, 
namun baru pada tahun 1960an konsep ini mulai digunakan secara 
luas. Konsep ini berkembang luas sejak adanya publikasi dari 
Katz dan Kahn dalam buku “The Social Psychology of 
Organizations” yang diterbitkan pada tahun 1966. Dalam konsep 
ini dikemukakan bahwa organisasi merupakan sebuah sistem 
lingkar (loop) yang terdiri dari input, proses, dan output. 
d. Mazhab kekuatan dan politik 
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dibutuhkan, tanpa harus bersandar pada birokrasi formal yang 
mencekik yang dapat menekan tumbuhnya motivasi dan inovasi.  

Budaya yang strategis cocok secara eksplisit menyatakan 
bahwa arah budaya harus menyelaraskan dan memotivasi anggota, 
jika ingin meningkatkan kinerja organisasi. Konsep utama yang 
digunakan di sini adalah “kecocokan”. Jadi, sebuah budaya 
dianggap baik apabila cocok dengan konteksnya. Adapun yang 
dimaksud dengan konteks bisa berupa kondisi obyektif dari 
organisasinya atau strategi usahanya.  

Budaya yang adaptif berangkat dari logika bahwa hanya 
budaya yang dapat membantu organisasi mengantisipasi dan 
beradaptasi dengan perubahan lingkungan, akan diasosiasikan 
dengan kinerja yang superior sepanjang waktu. Budaya adaptif ini 
merupakan sebuah budaya dengan pendekatan yang bersifat siap 
menanggung resiko, percaya, dan proaktif terhadap kehidupan 
individu. Para anggota secara aktif mendukung usaha satu sama 
lain untuk mengidentifikasi semua masalah dan 
mengimplementasikan pemecahan yang dapat berfungsi. Ada 
suatu rasa percaya (confidence) yang dimiliki bersama. Para 
anggotanya percaya, tanpa rasa bimbang bahwa mereka dapat 
menata olah secara efektif masalah baru dan peluang apa saja 
yang akan mereka temui. Kegairahan yang menyebar luas, satu 
semangat untuk melakukan apa saja yang dia hadapi untuk 
mencapai keberhasilan organisasi. Para anggota ini reseptif 
terhadap perubahan dan inovasi. Jenis budaya ini menghargai dan 
mendorong kewiraswastaan, yang dapat membantu sebuah 
organisasi beradaptasi dengan lingkungan yang berubah, dengan 
memungkinkannya mengidentifikasi dan mengeksploitasi 
peluang-peluang baru. Contoh perusahaan yang mengembangkan 
budaya adaptif ini adalah Digital Equipment Corporation dengan 
budaya yang mempromosikan inovasi, pengambilan resiko, 
pembahasan yang jujur, kewiraswastaan, dan kepemimpinan pada 
banyak tingkat dalam hierarki. 

 Ada empat mazhab yang dipaparkan oleh para pakar 
berkaitan dengan budaya organisasi  (Susanto, 2008) yaitu; 
a. Mazhab hubungan antar manusia 

Mazhab ini populer di penghujung tahun 1950 sampai 
1960an yang dipopulerkan pertama kali oleh Chris Argyris dan 
Warren Bennis (Brown, 1998). Konsep ini membangun fondasi 
konsepnya berdasarkan motivasi dan dinamika kelompok, dan 
mengadopsi kerangka  referensi yang mempunyai penekanan pada 
organisasi hadir untuk melayani kebutuhan manusia yang 
tergabung di dalamnya. Pandangan akan budaya  terbentuk akibat 
adanya kerja keras dari aspek kepercayaan, nilai-nilai, dan 
perilaku yang biasa dilakukan seseorang. 
b. Mazhab struktur modern 

Mazhab ini populer pada tahun 1960an, dipopulerkan oleh 
banyak pakar seperti Lawrence dan Lorsch. Pada konsep ini 
organisasi diposisikan rasional, berorientasi hasil, mekanistik, dan 
dimanifestasikan dalam bagan organisasi. Berbeda dengan konsep 
sebelumnya, konsep ini kurang menekankan pada pengaruh dan 
terbangunnya persepsi tentang budaya itu sendiri dari dalam diri 
seseorang. 
c. Mazhab sistem 

Konsep ini mulai dikembangkan pada tahun 1940an, 
namun baru pada tahun 1960an konsep ini mulai digunakan secara 
luas. Konsep ini berkembang luas sejak adanya publikasi dari 
Katz dan Kahn dalam buku “The Social Psychology of 
Organizations” yang diterbitkan pada tahun 1966. Dalam konsep 
ini dikemukakan bahwa organisasi merupakan sebuah sistem 
lingkar (loop) yang terdiri dari input, proses, dan output. 
d. Mazhab kekuatan dan politik 
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layanan yang ditawarkan. Tampilan fisik lebih pada cara 
berpakaian dalam organisasi, pembagian ruangan, besarnya 
ruangan, dan hal-hal yang bersifat fisik lainnya. Teknologi yang 
dimaksud adalah perangkat-perangkat teknologi yang digunakan 
dalam organisasi bersangkutan, seperti komputer, telepon, 
faksimili, dan lain-lain. Yang dimaksud dengan bahasa adalah 
lelucon-lelucon, cerita-cerita, metafora, dan jargon-jargon yang 
digunakan dalam organisasi. Pola prilaku yang termasuk di 
dalamnya adalah upacara dan tata-cara (rites and rituals) dan 
perayaan-perayaan (ceremony and celebrations). Simbol adalah 
kata-kata , kondisi, atau karakteristik seseorang yang signifikan 
yang mempunyai arti tertentu bagi tiap-tiap individu dan 
kelompok, seperti kata-kata yang diucapkan oleh pendiri 
organisasi. Peraturan – sistem – prosedur – dan program, misalnya 
peraturan dan program kompensasi, promosi, dan penghargaan 
yang berlaku dalam organisasi. 

Kedua adalah espoused values atau nilai-nilai pendukung, 
mencakup strategi, tujuan, dan filosofi dasar yang dimiliki oleh 
organisasi yang bersangkutan. Nilai tersebut mencakup 
kepercayaan, nilai-nilai, dan perilaku. Nilai-nilai pendukung ini 
dapat difahami jika kita sudah lama dalam organisasi.  Nilai – 
nilai ini lebih mengarah pada kode-kode moral dan etika dan 
menjadi penentu bagi setiap anggota organisasi tentang apa yang 
sebaiknya dilakukan (tinjauan normatif). Misalnya budaya sebuah 
organisasi menyatakan bahwa kejujuran, keterbukaan, dan 
integritas merupakan nilai-nilai yang dianut dan diaplikasikan 
untuk melakukan segala macam aktivitas organisasi. Contoh 
aplikasinya adalah seperti penyusunan laporan keuangan secara 
transparan dan akuntabel. Kepercayaan lebih mengarah pada apa 
yang dipikir oleh organisasi berikut seluruh anggotanya benar atau 
tidak benar. Sedangkan perilaku adalah hal yang menghubungkan 

Konsep ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1970an. 
Konsep ini menyatakan bahwa organisasi terdiri dari kumpulan 
individu dan koalisi dengan nilai-nilai, kepentingan, dan kesukaan 
(preferensi) yang berbeda bahkan tidak jarang bertentangan. 
Pandangan tentang kekuatan dan politik berkaitan erat dengan 
pandangan budaya seseorang. Kedua pandangan ini berpendapat 
bahwa organisasi kadang bertindak tidak rasional (irrational), 
sasaran dan tujuan organisasi berkembang  melalui sebuah proses 
negosiasi dan saling mempengaruhi. Juga organisasilah yang 
membentuk kelompok-kelompok, baik koalisi atau sub kulturnya. 

Keempat konsep yang berkembang ini menyiratkan bahwa 
konsep tentang budaya telah lama berkembang. Keempat mazhab 
tersebut merupakan dasar dari bagi pengembangan konsep budaya 
organisasi oleh pakar organisasi saat ini.  
    
D. Elemen, Karakteristik dan Fungsi Budaya Organisasi 
1. Elemen -  elemen Budaya Organisasi 
 Menurut Benis (1999) terdapat tiga elemen budaya 
organisasi, yaitu pertama adalah artifacts, yang secara bebas 
diartikan sebagai sesuatu yang dimodifikasi oleh manusia untuk 
tujuan tertentu. Artifact  adalah hal-hal yang dapat langsung 
dilihat dari struktur sebuah organisasi dalam proses yang 
dilakukan. Artifacts adalah hal yang paling mudah dilihat jika 
memasuki sebuah organisasi karena berhubungan dengan apa 
yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Artifact adalah elemen 
budaya adalah elemen budaya yang paling mudah dilihat dan 
mempunyai dampak yang paling cepat ditangkap secara 
emosional. Artifacts biasanya mengambil bentuk berupa cerita-
cerita, mitos, metapora, upacara-upacara, dan tata-cara, dan 
simbol-simbol, termasuk hal-hal yang bersifat material, tampilan 
fisik, teknologi, bahasa, pola laku, simbol, dan peraturan-sistem – 
prosedur – program. 

 Hal-hal yang termasuk bersifat material adalah logo 
organisasi, pernyataan visi dan misi, laporan tahunan, produk dan 

 Ada empat mazhab yang dipaparkan oleh para pakar 
berkaitan dengan budaya organisasi  (Susanto, 2008) yaitu; 
a. Mazhab hubungan antar manusia 

Mazhab ini populer di penghujung tahun 1950 sampai 
1960an yang dipopulerkan pertama kali oleh Chris Argyris dan 
Warren Bennis (Brown, 1998). Konsep ini membangun fondasi 
konsepnya berdasarkan motivasi dan dinamika kelompok, dan 
mengadopsi kerangka  referensi yang mempunyai penekanan pada 
organisasi hadir untuk melayani kebutuhan manusia yang 
tergabung di dalamnya. Pandangan akan budaya  terbentuk akibat 
adanya kerja keras dari aspek kepercayaan, nilai-nilai, dan 
perilaku yang biasa dilakukan seseorang. 
b. Mazhab struktur modern 

Mazhab ini populer pada tahun 1960an, dipopulerkan oleh 
banyak pakar seperti Lawrence dan Lorsch. Pada konsep ini 
organisasi diposisikan rasional, berorientasi hasil, mekanistik, dan 
dimanifestasikan dalam bagan organisasi. Berbeda dengan konsep 
sebelumnya, konsep ini kurang menekankan pada pengaruh dan 
terbangunnya persepsi tentang budaya itu sendiri dari dalam diri 
seseorang. 
c. Mazhab sistem 

Konsep ini mulai dikembangkan pada tahun 1940an, 
namun baru pada tahun 1960an konsep ini mulai digunakan secara 
luas. Konsep ini berkembang luas sejak adanya publikasi dari 
Katz dan Kahn dalam buku “The Social Psychology of 
Organizations” yang diterbitkan pada tahun 1966. Dalam konsep 
ini dikemukakan bahwa organisasi merupakan sebuah sistem 
lingkar (loop) yang terdiri dari input, proses, dan output. 
d. Mazhab kekuatan dan politik 



109

layanan yang ditawarkan. Tampilan fisik lebih pada cara 
berpakaian dalam organisasi, pembagian ruangan, besarnya 
ruangan, dan hal-hal yang bersifat fisik lainnya. Teknologi yang 
dimaksud adalah perangkat-perangkat teknologi yang digunakan 
dalam organisasi bersangkutan, seperti komputer, telepon, 
faksimili, dan lain-lain. Yang dimaksud dengan bahasa adalah 
lelucon-lelucon, cerita-cerita, metafora, dan jargon-jargon yang 
digunakan dalam organisasi. Pola prilaku yang termasuk di 
dalamnya adalah upacara dan tata-cara (rites and rituals) dan 
perayaan-perayaan (ceremony and celebrations). Simbol adalah 
kata-kata , kondisi, atau karakteristik seseorang yang signifikan 
yang mempunyai arti tertentu bagi tiap-tiap individu dan 
kelompok, seperti kata-kata yang diucapkan oleh pendiri 
organisasi. Peraturan – sistem – prosedur – dan program, misalnya 
peraturan dan program kompensasi, promosi, dan penghargaan 
yang berlaku dalam organisasi. 

Kedua adalah espoused values atau nilai-nilai pendukung, 
mencakup strategi, tujuan, dan filosofi dasar yang dimiliki oleh 
organisasi yang bersangkutan. Nilai tersebut mencakup 
kepercayaan, nilai-nilai, dan perilaku. Nilai-nilai pendukung ini 
dapat difahami jika kita sudah lama dalam organisasi.  Nilai – 
nilai ini lebih mengarah pada kode-kode moral dan etika dan 
menjadi penentu bagi setiap anggota organisasi tentang apa yang 
sebaiknya dilakukan (tinjauan normatif). Misalnya budaya sebuah 
organisasi menyatakan bahwa kejujuran, keterbukaan, dan 
integritas merupakan nilai-nilai yang dianut dan diaplikasikan 
untuk melakukan segala macam aktivitas organisasi. Contoh 
aplikasinya adalah seperti penyusunan laporan keuangan secara 
transparan dan akuntabel. Kepercayaan lebih mengarah pada apa 
yang dipikir oleh organisasi berikut seluruh anggotanya benar atau 
tidak benar. Sedangkan perilaku adalah hal yang menghubungkan 

Konsep ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1970an. 
Konsep ini menyatakan bahwa organisasi terdiri dari kumpulan 
individu dan koalisi dengan nilai-nilai, kepentingan, dan kesukaan 
(preferensi) yang berbeda bahkan tidak jarang bertentangan. 
Pandangan tentang kekuatan dan politik berkaitan erat dengan 
pandangan budaya seseorang. Kedua pandangan ini berpendapat 
bahwa organisasi kadang bertindak tidak rasional (irrational), 
sasaran dan tujuan organisasi berkembang  melalui sebuah proses 
negosiasi dan saling mempengaruhi. Juga organisasilah yang 
membentuk kelompok-kelompok, baik koalisi atau sub kulturnya. 

Keempat konsep yang berkembang ini menyiratkan bahwa 
konsep tentang budaya telah lama berkembang. Keempat mazhab 
tersebut merupakan dasar dari bagi pengembangan konsep budaya 
organisasi oleh pakar organisasi saat ini.  
    
D. Elemen, Karakteristik dan Fungsi Budaya Organisasi 
1. Elemen -  elemen Budaya Organisasi 
 Menurut Benis (1999) terdapat tiga elemen budaya 
organisasi, yaitu pertama adalah artifacts, yang secara bebas 
diartikan sebagai sesuatu yang dimodifikasi oleh manusia untuk 
tujuan tertentu. Artifact  adalah hal-hal yang dapat langsung 
dilihat dari struktur sebuah organisasi dalam proses yang 
dilakukan. Artifacts adalah hal yang paling mudah dilihat jika 
memasuki sebuah organisasi karena berhubungan dengan apa 
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cerita, mitos, metapora, upacara-upacara, dan tata-cara, dan 
simbol-simbol, termasuk hal-hal yang bersifat material, tampilan 
fisik, teknologi, bahasa, pola laku, simbol, dan peraturan-sistem – 
prosedur – program. 

 Hal-hal yang termasuk bersifat material adalah logo 
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 Ada empat mazhab yang dipaparkan oleh para pakar 
berkaitan dengan budaya organisasi  (Susanto, 2008) yaitu; 
a. Mazhab hubungan antar manusia 

Mazhab ini populer di penghujung tahun 1950 sampai 
1960an yang dipopulerkan pertama kali oleh Chris Argyris dan 
Warren Bennis (Brown, 1998). Konsep ini membangun fondasi 
konsepnya berdasarkan motivasi dan dinamika kelompok, dan 
mengadopsi kerangka  referensi yang mempunyai penekanan pada 
organisasi hadir untuk melayani kebutuhan manusia yang 
tergabung di dalamnya. Pandangan akan budaya  terbentuk akibat 
adanya kerja keras dari aspek kepercayaan, nilai-nilai, dan 
perilaku yang biasa dilakukan seseorang. 
b. Mazhab struktur modern 

Mazhab ini populer pada tahun 1960an, dipopulerkan oleh 
banyak pakar seperti Lawrence dan Lorsch. Pada konsep ini 
organisasi diposisikan rasional, berorientasi hasil, mekanistik, dan 
dimanifestasikan dalam bagan organisasi. Berbeda dengan konsep 
sebelumnya, konsep ini kurang menekankan pada pengaruh dan 
terbangunnya persepsi tentang budaya itu sendiri dari dalam diri 
seseorang. 
c. Mazhab sistem 

Konsep ini mulai dikembangkan pada tahun 1940an, 
namun baru pada tahun 1960an konsep ini mulai digunakan secara 
luas. Konsep ini berkembang luas sejak adanya publikasi dari 
Katz dan Kahn dalam buku “The Social Psychology of 
Organizations” yang diterbitkan pada tahun 1966. Dalam konsep 
ini dikemukakan bahwa organisasi merupakan sebuah sistem 
lingkar (loop) yang terdiri dari input, proses, dan output. 
d. Mazhab kekuatan dan politik 
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antara nilai-nilai dan kepercayaan berdasarkan perasaan. Perilaku 
dibangun melalui proses panjang yang memakan waktu yang 
terkadang lebih dianggap sebagai hasil dari penilaian dan 
stereotipe tertentu daripada informasi yang aktual.
 Ketiga, adalah shared tacit assumptions atau asumsi-
asumsi tersirat yang diyakini bersama. Asumsi-asumsi ini dapat 
ditemui melalui penelusuran  terhadap sejarah organisasi yang 
bersangkutan. Hal-hal yang bersifat taken for granted (sesuatu 
yang dianggap normal atau sesuatu yang sudah menjadi 
kebiasaan, sudah diterima apa adanya). Berdasarkan pemikiran 
Schein yang dikutip Brown (1998) ada lima dimensi yang perlu 
diperhatikan dalam konteks asumsi-asumsi dasar dalam budaya 
organisasi, yaitu; 
a. Humanity’s relationship to its environment

Pengaruh lingkungan terhadap organisasi dipandang 
berbeda oleh masing-masing organisasi. Beberapa organisasi 
menganggap bahwa mereka mampu merubah lingkungan 
sekitarnya, sebagian lain menyatakan bahwa mereka harus 
menjalin keharmonisan dengan lingkungan. Pada organisasi yang 
merasa mampu merubah lingkungan, kemungkinan besar budaya 
organisasi yang dianut adalah budaya yang selalu belajar dan 
menghasilkan sesuatu yang baru, misalnya budaya organisasi 
yang dimiliki oleh organisasi-organisasi yang bergerak di bidang 
bisnis software seperti komputer. Sedangkan organisasi yang 
memiliki budaya untuk selalu harmonis dengan lingkungan bisnis 
kemungkinan besar akan terus didorong oleh perubahan yang 
terjadi. Pandangan mana yang digunakan terkait erat dengan 
budaya yang dianut dalam organisasi tersebut. 

b. The nature of reality and truth 
Terdapat beragam cara untuk memandang ‘kebenaran’ 

(truth) dan mencapai sebuah keputusan dalam organisasi. Pada 
sejumlah organisasi, kepercayaan diputuskan sebagai dogma 
murni yang didasarkan pada tradisi atau kebijaksanaan yang 
ditunjukkan oleh para pemimpin yang terpercaya dalam 
organisasi. Organisasi yang lain menganggap bahwa untuk 
memutuskan masalah dibutuhkan sebuah proses yang rasional 
dengan melibatkan peraturan dan prosedur-prosedur yang rumit.  
Sementara organisasi lain malah menganggap bahwa “jika sesuatu 
bekerja maka itulah kepercayaan”, if it is work, then it is the truth. 
Pandangan mana yang benar juga bergantung pada budaya yang 
ada dalam organisasi tersebut. 

c. The nature of the human nature
Menurut McGregor ada dua tipe manusia dalam 

organisasi, yaitu manusia tipe X dan manusia tipe Y. Manusia tipe 
X lebih cenderung pemalas atau kurang memiliki motivasi diri. 
Sedangkan manusia tipe Y biasanya memiliki motivasi diri yang 
tinggi. Motivasi diri ini pun berbeda latar belakangnya, ada yang 
karena faktor finansial, ingin terkenal (social approval), atau 
bahkan aktualisasi diri. Tipe mana yang dominan dalam sebuah 
organisasi akan sangat menentukan jenis budaya organisasi yang 
dipakai oleh organisasi tersebut. Organisasi dengan dominasi 
manusia tipe X akan memiliki budaya organisasi yang mempunyai 
pendekatan top down, peran pemimpin sangat besar. Sebaliknya 
pada organisasi tipe Y peran pemimpin tidak terlalu menentukan 
dan pendekatan cenderung bottom up.  

d. The nature of human activity
Di dunia Barat dikenal prinsip bahwa seseorang dalam 

sebuah organisasi akan mampu menyelesaikan tugas yang 
dibebankan kepadanya dengan menjadi orang yang proactive 
achievers. Sedangkan pada dunia Timur seseorang biasanya lebih 
ditekankan untuk menyelaraskan dan menjaga hubungan baik 
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yang sudah terbina dengan orang lain. Norma kekeluargaan masih 
dipegang secara ketat.  

e. The nature of human relationship
Organisasi berbeda satu sama lain dalam hal pandangan 

mereka tentang bagaimana tiap orang berinteraksi satu sama lain. 
Misalnya, sebuah organisasi menganggap bahwa kerja individu 
lebih  baik daripada kerja tim, hal ini akan tercermin dari cara 
kerja anggota organisasi yang merupakan represntasi langsung 
dari budaya yang dianut oleh organisasi tersebut. 

2. Karakteristik dan Fungsi Budaya Organisasi 
Pada bagian lain, Schein (2002) mengetengahkan sepuluh 

karakteristik budaya organisasi, mencakup: (1) observe behavior: 
language, customs, traditions; (2) groups norms: standards and 
values; (3) espoused values: published, publicly announced 
values; (4) formal philosophy: mission; (5) rules of the game: 
rules to all in organization; (6) climate: climate of group in 
interaction; (7) embedded skills; (8) habits of thinking, acting, 
paradigms: shared knowledge for socialization; (9) shared 
meanings of the group; dan (10) metaphors or symbols.

Sementara itu, Luthan (1995) mengetengahkan enam 
karakteristik penting dari budaya organisasi, yaitu: (1) observed 
behavioral regularities; yakni keteraturan cara bertindak dari para 
anggota yang tampak teramati. Ketika anggota organisasi 
berinteraksi dengan anggota lainnya, mereka mungkin 
menggunakan bahasa umum, istilah, atau ritual tertentu; (2)
norms; yakni berbagai standar perilaku yang ada, termasuk di 
dalamnya tentang pedoman sejauh mana suatu pekerjaan harus 
dilakukan; (3) dominant values; yaitu adanya nilai-nilai inti yang 
dianut bersama oleh seluruh anggota organisasi, misalnya tentang 
kualitas produk yang tinggi, absensi yang rendah atau efisiensi 
yang tinggi; (4) philosophy; yakni adanya kebijakan-kebijakan 

yang berkenaan dengan keyakinan organisasi dalam 
memperlakukan pelanggan dan karyawan (5) rules; yaitu adanya 
pedoman yang ketat, dikaitkan dengan kemajuan organisasi (6) 
organization climate; merupakan perasaan keseluruhan (an 
overall “feeling”) yang ter gambarkan dan disampaikan melalui 
kondisi tata ruang, cara berinteraksi para anggota organisasi, dan 
cara anggota organisasi memperlakukan dirinya dan pelanggan 
atau orang lain.  

The Jakarta Consulting Group (Susanto, 2008) 
menggunakan 12 (dua belas) karakteristik budaya organisasi, 
yaitu; 

a. Kepemimpinan 
 Kepemimpinan memegang peranan penting dalam budaya 
organisasi terutama pada organisasi yang berbudaya organisasi 
lemah. Dalam budaya perusahaan yang lemah kepemimpinan 
akan memegang peranan yang dominan. Misalnya kepemimpinan 
yang otoriter akan menghasilkan budaya yang sangat berbeda 
dengan kepemimpinan yang demokratis. 
b. Inovasi 
 Apakah dalam mengerjakan tugas-tugas lebih berorientasi 
kepada pola pendekatan ‘pakai tradisi yang ada’ dan memakai 
metode – metode yang telah teruji, atau memberikan keleluasaan 
untuk menerapkan cara-cara baru melalui eksperimen.
c. Inisiatif individual 
 Inisiatif individual meliputi derajat tanggung jawab, 
kebebasan, dan independensi dari masing-masing anggota 
organisasi. Yaitu seberapa besar seseorang diberi wewenang 
dalam menjalankan tugasnya, seberapa berat tanggungjawab yang 
harus dipikul sesuai dengan wewenang, dan seberapa luas 
kebebasan dalam mengambil keputusan. 
d. Toleransi terhadap resiko 
 Membahas tentang seberapa jauh sumber daya manusia 
didorong untuk lebih agresif, inovatif, dan mau menghadapi 
resiko di dalam pekerjaan. 
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e. Pengarahan 
 Kejelasan organisasi dalam menentukan objektif dan 
harapan terhadap sumberdaya manusia tentang hasil kerja yang 
dilakukan. Harapan dapat dituangkan dalam bentuk kuantitas, 
kualitas, dan waktu penyelesaiannya. 
f. Integrasi 
 Integrasi adalah bagaimana unit-unit di dalam organisasi 
didorong untuk melakukan kegiatan dalam satu koordinasi yang 
baik, yaitu seberapa jauh keterkaitan dan kerjasama ditekankan 
dalam pelaksanaan tugas.  Serta seberapa dalam interdependensi 
antar sumberdaya manusia ditanamkan. 
g. Dukungan manajemen 
 Membicarakan tentang seberapa baik para manajer 
memberikan komunikasi yang jelas, bantuan, dan dukungan 
terhadap bawahan dalam melaksanakan tugas. 
h. Pengawasan 
 Pengawasan meliputi peraturan-peraturan dan supervise 
langsung yang digunakan oleh pihak manajemen organisasi untuk 
melihat secara keseluruhan dari perilaku anggota organisasi. 
i. Identitas 
 Identitas adalah pemahaman anggota organisasi yang 
memihak kepada organisasi secara penuh. Seberapa jauh 
pemihakan anggota organisasi terhadap organisasi itu sendiri.  
j. Sistem penghargaan 
 Sistem penghargaan berbicara tentang alokasi ‘reward’ 
(gaji dan promosi) yang berdasarkan kriteria hasil kerja anggota 
organisasi. Pada organisasi dengan sistem penghargaan yang jelas, 
semua telah terstandardisasi berdasarkan kriteria – kriteria yang 
telah ditentukan. 
k. Toleransi terhadap konflik 
 Toleransi terhadap konflik berarti usaha mendorong 
anggota organisasi untuk kritis terhadap konflik yang terjadi. Pada 
budaya organisasi yang toleransi konfliknya tinggi, perdebatan 
dalam pertemuan adalah sesuatu yang wajar. Sebaliknya pada 

organisasi yang tingkat toleransi konfliknya rendah, anggota 
organisasi akan menghindari perdebatan, namun menggerutu di 
belakang. 
l. Pola komunikasi 
 Pola komunikasi berbicara tentang komunikasi organisasi 
yang terbatas pada hirarki formal dari setiap organisasi. 

Kedua belas karakteristik di muka menjadi ukuran 
kekuatan dari setiap organisasi untuk mencapai sasarannya. Hal 
ini juga akan menjadi ukuran sumber daya manusia yang dalam 
melihat organisasi tempat mereka bekerja. 
 Dari ketiga pendapat di atas, kita melihat adanya 
perbedaan pandangan tentang karakteristik budaya organisasi, 
terutama dilihat dari segi jumlah karakteristik budaya organisasi. 
Kendati demikian, ketiga pendapat tersebut sesungguhnya tidak 
menunjukkan perbedaan yang prinsipil. 
 Budaya dalam organisasi memiliki sejumlah fungsi 
(Susanto, 2008), yaitu;  
a. Organization binder.  Budaya organisasi berfungsi sebagai 

pengikut seluruh komponen organisasi terutama pada saat 
organisasi menghadapi goncangan.

b. Integrator.  Budaya organisasi merupakan alat untuk 
menyatukan beragam sifat dan karakter serta bakat dan 
kemampuan yang beragama yang ada dalam organisasi. 

c. Identitas organisasi.  Budaya organisasi merupakan salah satu 
identitas organisasi. Misalnya logo sebuah organisasi yang 
melambangkan identitas organisasi tersebut. 

d. Energi untuk mencapai kinerja yang tinggi. Budaya 
organisasi  berfungsi sebagai suntikan energi untuk mencapai 
kinerja yang tinggi. 
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menunjukkan perbedaan yang prinsipil. 
 Budaya dalam organisasi memiliki sejumlah fungsi 
(Susanto, 2008), yaitu;  
a. Organization binder.  Budaya organisasi berfungsi sebagai 

pengikut seluruh komponen organisasi terutama pada saat 
organisasi menghadapi goncangan.

b. Integrator.  Budaya organisasi merupakan alat untuk 
menyatukan beragam sifat dan karakter serta bakat dan 
kemampuan yang beragama yang ada dalam organisasi. 

c. Identitas organisasi.  Budaya organisasi merupakan salah satu 
identitas organisasi. Misalnya logo sebuah organisasi yang 
melambangkan identitas organisasi tersebut. 

d. Energi untuk mencapai kinerja yang tinggi. Budaya 
organisasi  berfungsi sebagai suntikan energi untuk mencapai 
kinerja yang tinggi. 
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e. Ciri kualitas (sign quality). Budaya organisasi merupakan 
representasi dari cirri kualitas yang berlaku dalam organisasi 
tersebut. 

f. Motivator. Budaya yang kuat akan menjadi motivator yang 
kuat bagi para anggota organisasi. 

g. Pedoman gaya kepemimpinan. Budaya organisasi yang telah 
mengakar kuat dapat menjadi pedoman gaya kepemimpinan 
yang sesuai untuk kondisi organisasi yang bersangkutan. 

h. Value enhance. Budaya organisasi yang kuat dan meresap 
kuat dalam setiap benak anggota organisasi akan menjadi 
salah satu faktor yang mampu meningkatkan nilai bagi para 
anggota, pelanggan, pemasok, dan pihak lain yang 
berhubungan dengan organisasi tersebut. 

E. Karakteristik Organisasi yang Memiliki Budaya Mutu 
Budaya mutu terdiri dari filosofi, keyakinan, sikap, norma, 

nilai, tradisi, prosedur, dan harapan untuk meningkatkan mutu. 
Goetsch dan Davis (2000) menyebutkan karakteristik umum 
organisasi yang memiliki budaya mutu adalah: 
1. Perilaku sesuai dengan slogan 
2. Masukan dari pelanggan secara  aktif dikumpulkan dan 

digunakan untuk meningkatkan kualitas secara 
berkesinambungan. 

3. Karyawan dilibatkan dan diberdayakan dalam organisasi 
4. Pekerjaan dilakukan secara teamwork 
5. Manajer level eksekutif dituntut memiliki komitmen dan 

keterlibatan, tetapi pertanggungjawaban mutu tidak dilegasikan. 
6. Sumberdaya yang memadai disediakan kapan dan dimana 

diperlukan untuk mendukung perbaikan  mutu secara kontinyu. 
7. Pendidikan dan pelatihan diberikan diadakan agar para 

karyawan pada semua level memiliki pengetahuan dan 
keterampilan yang diperlukan untuk program perbaikan mutu 
secara kontinyu. 

8. Sistem penghargaan dan promosi didasarkan pada kontribusi 
terhadap perbaikan mutu secara kontinyu. 

9. Rekanan dipandang sebagai pelanggan internal. 
10. Pemasok  diperlakukan sebagai mitra kerja. 
  

Selanjutnya Juran dalam Goetsch dan Davis (2000) 
menyajikan karakter organisasi yang memiliki budaya mutu yang 
kuat yaitu; 

a. Fiosofi manajemen dijabarkan secara luas. 
b. Memberikan penekanan terhadap sumber daya manusia 

organisasi 
c. Menyelenggarakan upacara untuk merayakan momen-momen 

penting organisasi. 
d. Pemberian pengakuan dan penghargaan bagi pekerja yang 

berhasil. 
e. Memiliki jaringan komunikasi internal yang efektif untuk 

mengkomunikasikan budaya. 
f. Memiliki aturan perilaku yang bersifat informal. 
g. Memiliki sistem nilai yang kuat. 
h. Memiliki standar kerja yang tinggi. 
i. Budaya organisasi terdefinisi secara  jelas. 

F. Perubahan Budaya Mutu 
 Perubahan dalam konteks organisasi, manajemen 
perubahan sangat penting perannya sebab kenyataan menunjukkan 
bahwa mayoritas perubahan yang terjadi gagal karena beragam 
alasan. Manajemen perubahan dalam hal ini dapat membantu 
mensukseskan proses adaptasi terhadap perubahan yang terjadi. 
Karena manajemen perubahan pada hakikatnya adalah proses 
untuk memastikan bahwa orang-orang yang terpapar perubahan 
yang disasar siap, mau dan mampu melakukan perubahan 
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operasional dan perilaku yang diperlukan untuk 
mensukseskannya. 
 Menurut Susanto (2008) sebuah proses perubahan 
memiliki tiga kaidah, yaitu pertama  Law of Native,  perubahan 
yang dilakukan harus melibatkan seluruh organisasi. Kedua, Law 
of Chaos, bahwa setiap perubahan pasti timbul kekacauan.  Ketiga 
Law of Eden, perubahan membutuhkan peran teladan positif yang 
memiliki kompetensi dan komitmen tinggi. 
 Organisasi, dalam memfasilitasi perubahan budaya harus 
mencoba mengidentifikasi berbagai kesulitan dalam melakukan 
perubahan budaya mutu, misalnya perbedaan persepsi antara 
pelaku perubahan dan penentang perubahan. Pendukung 
perubahan akan cenderung berpersepsi bahwa perubahan yang 
dilakukan akan memberikan manfaat dan mendukung pencapaian 
tujuan organisasi, sedangkan penentang perubahan akan 
cenderung memilih status quo dan berpersepsi bahwa perubahan 
hanya akan merepotkan dan menimbulkan pemborosan 
sumberdaya organisasi. Goetsch dan Davis (2000) memberikan 
contoh perbedaan persepsi dalam menanggapi perubahan. 

Tabel 3.1 
     Perbedaan Persepsi terhadap Usulan Perubahan 

Usulan   

Perubahan 

Persepsi 
Pendukung 

Perubahan 

Persepsi 
Penentang 

Perubahan 

Organisasi proses 
produksi 

Meningkatkan 
produktivitas 

Ancaman 
kehilangan 
pekerjaan 

Memprakarsai 
keterlibatan dan 
pemberdayaan 
karyawan 

Memusatkan 
sumberdaya pada 
usaha perbaikan 
terus menerus 

Kehilangan 
kekuasaan 

Melakukan 
kerjasama dengan 
pemasok 

Kombinasi bisnis 
yang saling 
menguntungkan 

Merusak jaringan 
pengadaan yang 
sudah ada 

Mengadakan 
program 
pendidikan dan 
pelatihan karyawan 

Peningkatan 
pengetahuan dan 
keterampilan tenaga 
kerja 

Pemborosan 

Bergabung dengan 
jaringan 
pemanufakturan 

Meningkatkan daya 
saing, membayar 
biaya bersama, dan 
menggunakan 
sumberdaya bersama 

Pesaing akan 
merebut apa yang 
telah kita miliki 

Penolakan terhadap perubahan merupakan hal pasti terjadi dalam 
sebuah organisasi. Oleh karena itu dalam menghadapi penentang 
perubahan perlu dilakukan secara cerdas, sebab jika terjadi salah 
metode maka akan muncul kontrapersepsi perubahan. Goetsch & 
Davis (2000) dalam kaitan ini menawarkan sejumlah langkah 
seperti dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar  3.1  
 Langkah-langkah dalam Memfasilitasi Perubahan 

a. Begin with a New Advocacy Paradigm
Paradigma tradisional para pendukung perubahan adalah 

sebagai berikut: 1) Pendukung perubahan terlalu berfokus hanya 
pada hasil dan manfaat yang diharapkan, 2) Pendukung perubahan 
sering kali tidak menyadari bagaimana para penentang potensial 
mempersepsikan perubahan yang diusulkan, 3) Pendukung 
perubahan sering tidak sabar dalam memperhatikan penentang 
perubahan, 4) Jika perubahan harus terjadi, perubahan harus 
menggunakan paradigm yang berbeda dengan paradigma 
tradisional. Jika perubahan yang akan dilakukan mendapat 
dukungan, pelaku perubahan harus menjawab sejumlah 

Begin with a new 
advocacy paradigm 

Understanding the 
concern of potential 

resister 

Implement change – 
promotion stragies 

pertanyaan berikut: (a) Siapa yang akan dipengaruhi oleh 
perubahan tersebut dan bagaimana pengaruhnya? (b) Bagaimana 
perubahan dirasakan oleh mereka yang kena pengaruh? (c) 
Bagaimana persoalan orang yang dipengaruhi perubahan dapat 
dikurangi? 

b. Understanding Concerns of Potential Resisters 
Langkah kedua untuk memfasilitasi perubahan adalah 

memahami keprihatinan penentang potensial dengan  
menempatkan diri pada sudut pandang mereka. Goetsch & Davis 
(2000) menyebutkan sugesti orang yang menolak perubahan, 
yaitu: 
1) Fear. Perubahan yang tidak difahami akan melahirkan 
keterkejutan, kekhawatiran, dan ketakutan terhadap implikasinya, 
2) Loss of control. Kekhawatiran dan ketakutan akan 
mengakibatkan hilangnya kontrol terhadap kehidupan, pekerjaan, 
pertanggungjawaban, dan lain-lain, 3) Uncertainly. Hilangnya 
kontrol akan mengakibatkan mereka seperti dihadapkan pada 
situasi yang tidak pasti,  serba salah dalam menentukan langkah, 
4) More work. Perubahan kadang-kadang menimbulkan banyak 
pekerjaan, paling tidak pada tahapan awal. Hal ini terjadi karena 
perubahan menuntut pekerja untuk mempelajari dan memahami 
lebih banyak informasi dan mengembangkan keterampilan baru. 
Dalam beberapa waktu yang tidak bisa ditentukan, para pekerja 
harus bekerja dengan waktu yang lama. 

c. Implement Change – Promoting Strategies 
 Langkah ketiga dalam memfasilitasi perubahan adalah 
implementasi perubahan dengan strategi promosi. Strategi ini 
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merupakan paradigma pembelaan dan melihat tipikal orang jika 
dikonfrontasikan dengan perubahan. Juran merekomendasikan 
strategi untuk menangani penentangan terhadap perubahan, yaitu; 
1) Involve potensial resisters. Dengan melibatkan para 

penentang dalam tahap perencanaan perubahan maka 
organisasi dapat menjamin bahwa mereka memahami dan 
memiliki kesempatan untuk mengungkapkan pandangan dan 
persoalannya mengenai perubahan itu. Keterlibatan ini juga 
dapat menimbulkan rasa kepemilikan dalam perubahan, yang 
pada gilirannya dapat mengubah para penolak menjadi 
pendukung perubahan. 

2) Avoid surprises.  Perubahan bersifat tidak dapat diramalkan 
dan mengandung ketidakpastian. Hal ini menyebabkan orang 
menolak perubahan. Oleh sebab itu, sebaiknya para penolak 
potensial dilibatkan dalam proses perubahan tersebut 
sehingga mereka tidak mengalami kejutan. 

3) Move slowly at first. Untuk mendapatkan dukungan dari para 
penolak potensial, organisasi perlu  memberikan waktu 
kepada mereka untuk mengevaluasi usulan perubahan, 
mengungkapkan permasalahannya, mempertimbangkan 
manfaatnya, dan mencari cara untuk mengatasi masalah-
masalah yang dihadapi. 

4) Start small and be flexible. Perubahan akan lebih mudah 
diterima jika pelaku perubahan memulai dari hal kecil  dan 
cukup luwes untuk merevisi strategi yang tidak sesuai dengan 
perencanaan. 

5) Create a positive environment. Lingkungan tempat terjadinya 
perubahan ditentukan oleh sistem kompensasi dan 
penghargaan serta contoh yang ditampilkan oleh para 
manajer. Oleh karena itu, perlu dikembangkan sistem 
kompensasi dan penghargaan yang dapat mengimbangi resiko 

yang dihadapi serta penghargaan atas ide-ide perbaikan, 
meskipun bila ide itu tidak berhasil. 

6) Incorporate the change. Perubahan yang diusulkan akan lebih 
mudah diterima jika dipadukan dengan budaya organisasi 
yang sudah ada. Artinya perubahan tidak selalu dilakukan 
dengan menghilangkan atau mengabaikan budaya lama. 

7) Provide a quid pro quo. Strategi ini mengandung makna 
bahwa bila memerlukan sesuatu, berikanlah pula sesuatu. 
Misalnya jika perubahan menuntut usaha ekstra dari sebagian 
karyawan selama periode waktu tertentu maka organisasi 
harus memberikan kompensasi tambahan atas perubahan itu. 
Para karyawan dengan demikian akan merasa dihargai.

8) Respond quickly and positively. Jika penentang potensial 
menyampaikan pertanyaan atau menyatakan keperihatinan 
maka pelaku perubahan harus menanggapi dengan cepat dan 
positif. Tanggapan yang cepat dan positif seringkali bisa 
menghilangkan  keperihatinan sebelum timbul masalah. 

9) Work with established leaders. Dalam setiap organisasi ada 
orang yang dianggap sebagai pemimpin. Pemimpin ini bisa 
orang yang memiliki kedudukan tertentu (manajer, penyelia, 
ketua tim, dan lain-lain) dan bisa juga pemimpin informal 
(karyawan yang sangat dihargai karena pengalaman atau 
pengetahuan dan keterampilannya yang tinggi). Dukungan 
dari para pemimpin tersebut sangat dibutuhkan karena 
karyawan lain menjadikan mereka sebagai panutan. Cara 
terbaik untuk mendapatkan dukungan mareka adala dengan 
melibatkan mereka dalam perencanaan perubahan dari tahap 
permulaan. 

10) Treat people with dignity and respect. Memperlakukan 
sumberdaya manusia sebagai sumber daya organisasi yang 
memiliki nilai lebih. 
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11) Be constructive. Perubahan tidak dilakukan semata-mata 
hanya untuk merubah, tetapi dilakukan untuk perbaikan terus 
menerus. Karena itu, harus dimulai dari secara konstruktif 
dari perspektif bagaimana perubahan tersebut dapat 
menghasilkan perubahan. 

G. Tahapan Proses Perubahan 
 Proses perubahan ke arah budaya mutu harus diawali 
dengan memahami proses dan emosi para pekerja. Manajer dalam 
hal ini perlu mengetahui dan mengakomodasi transisi emosi 
pekerja yang diperlukan sebagai langkah dalam menuju  konversi 
terhadap mutu. Dengan pengetahuan tersebut, mereka dapat 
melakukan penyesuaian secara tepat dan tepat tanpa meruntuhkan  
motivasi dan komitmen pihak terkait. 
 Secara garis besar respon terhadap perubahan mencakup 
tujuh tahapan (Susanto, 2008), yaitu; 

Fase 1: Shock dan Surprise
Konfrontasi dengan situasi yang tidak terduga. Ini bisa terjadi 
“secara kebetulan” (misalnya kerugian yang dialami unit bisnis 
tertentu), atau peristiwa yang direncanakan (misalnya workshop)
bagi  pengembangan pribadi karyawan dan perbaikan kinerja tim. 
Situasi-situasi ini membuat orang sadar bahwa pola yang mereka 
lakukan dalam mengerjakan pekerjaan tidak lagi sesuai dengan 
kondisi yang baru. Jadi mereka merasa kompetensi atau 
kemampuan mereka menurun. 

Fase 2: Denial and Refusal
Orang mengaktifkan nilai-nilai yang digunakan sebagai 
pembenaran bahwa perubahan tidak diperlukan. Karenanya, 
mereka yakin tidak perlu dilakukan perubahan, kompetensi yang 
mereka rasa miliki (perceived competence) kembali meningkat.  

Fase 3: Rational Understanding
Orang-orang menyadari perlunya perubahan. Berdasarkan 
pandangan ini, perceived competence mereka kembali menurun. 
Orang-orang memfokuskan diri kepada solusi jangka pendek, 
karena mereka hanya menghilangkan gejala-gejalanya saja. Tidak 
ada keinginan untuk mengubah pola perilaku yang mereka miliki.  

Fase 4: Emotional Acceptance.  
Tahapan penerimaan emosional ini merupakan tahap yang paling 
penting. Hanya jika manajemen berhasil menciptakan sebuah 
niatan (willingness) untuk perubahan nilai-nilai, keyakinan, dan 
perilaku, organisasi akan mampu mengoptimalkan potensi riil 
mereka.  

Fase 5: Exercising  and Learning. 
Tahapan latihan dan pembelajaran. Penerimaan baru terhadap 
perubahan menghasilkan sebuah keinginan untuk belajar. Orang-
orang mulai mencoba perilaku-perilaku baru dan proses baru. 
Mereka bisa mengalami keberhasilan atau kegagalan pada fase ini. 
Tugas manajer adalah memulai dengan proyek yang lebih muda 
agar lebih sesuai dengan peningkatan perasaan kompetensi yang 
mereka miliki.    

Fase 6: Realization
Pada fase ini, pikiran orang-orang mulai terbuka  bagi 
pengalaman-pengalaman baru. Pola perilaku yang meluas 
meningkatkan fleksibilitas organisasi. Perceived competence telah 
mencapai tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan 
sebelumnya 

Fase 7: integration
Pada fase ini orang-orang mengintegrasikan pola berfikir dan 
bertindak yang baru diperoleh. Perilaku-perilaku baru ini akan 
menjadi rutin. 
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Sedangkan Goetsch & Davis (2000) menyebutkan bahwa 
proses transisi emosi yang dilewati seseorang ketika dihadapkan 
dengan perubahan, seperti ditunjukkan pada gambar berikut: 

Gambar  3.2 
Transisi Emosi Seseorang  Menghadapi Perubahan 

  

Tahap 1: Shock. Ketika perubahan diusulkan maka, tanggapan 
pertama yang muncul adalah shock. Hal ini terjadi karena orang 
harus berhadapan dengan perubahan derastis yang mengganggu 
kenyamanan. 

Tahap 2:  Denial. Penolakan terhadap perubahan,  yang ditentukan 
oleh pola pikir seseorang yang dirasakan selama masa shock. 

Tahap 3: Realization. Pemahaman terhadap realitas yang dihadapi 
dapat menghilangkan pola pikir serta mendorong munculnya 
depresi. Pada fase ini dibutuhkan dukungan untuk membangun 
kepercayaan. 

7. Recovery 

6. Understanding  

5. Rebuilding 

1. Acceptance 

2. Realization 

3. Denial 

4. Shock 

Tahap 4: Acceptance. Jika pada diri seseorang telah muncul 
kepercayaan, maka fase berikutnya adalah kesadaran untuk 
menerima perubahan (acceptance). 
Tahap 5: Rebuilding. Keberhasilan dalam membangun kembali 
kepercayaan seseorang akan membawa implikasi munculnya 
pemahaman (understanding) seseorang terhadap perubahan yang 
terjadi. 
Tahap 6: Understanding. Pada fase ini seseorang telah memiliki 
pegangan yang kuat untuk mengikuti perubahan dengan sukses. 
Tahap 7: Recovery. Fase ini merupakan tahap penyembuhan atau 
pemulihan kepercayaan (recovery). Pada fase ini seseorang 
berhasil dan cocok dengan kehidupannya. 
  
 Kedua model proses atau tahap transisi emosi menyikapi 
perubahan seperti dikutipkan di atas, pada prinsipnya memiliki 
alur yang sama yaitu mulai dari fase shock atau keterkejutan 
terhadap ide perubahan yang dianggap dapat mengancam 
kenyamanan hidup seseorang, dan berakhir dengan fase 
integration atau recovery yang merupakan fase integrasi dan 
pemulihan kepercayaan terhadap perubahan budaya mutu. 
Manajer dalam perannya sebagai pelaku perubahan sejatinya 
harus memahami proses transisi emosi tersebut, sebab perubahan 
mutu organisasi dari tradisional ke arah budaya mutu bisa 
menimbulkan trauma yang memicu penolakan terhadap 
perubahan.  

H. Konversi Budaya Mutu 

 Goetsch & Davis (2000) menyajikan sejumlah langkah 
bagi para manajer sebagai pedoman untuk melakukan perubahan 
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budaya organisasi dari yang tradisional menjadi budaya mutu, 
yaitu 
1. Mengidentifikasi kebutuhan perubahan 

Guna mengetahui apakah suatu organisasi telah memiliki 
budaya mutu, maka perlu dilakukan penilaian secara menyeluruh 
menyangkut apakah organisasi yang bersangkutan telah memiliki 
karakteristik – karakteristik budaya mutu sebagai berikut; 
a. Komunikasi  yang terbuka dan terus menerus 
b. Kemitraan internal yang saling mendukung 
c. Pendekatan kerjasama tim dalam proses dan dalam mengatasi 
masalah 
d. Terobsesi terhadap perbaikan terus menerus 
e. Partisipasi dan keterlibatan pekerja secara luas 
f. Memperhatikan masukan dan umpan balik dari konsumen

2. Menuliskan perubahan – perubahan yang direncanakan 
Perbaikan ini membutuhkan perubahan dalam status quo. 

Perubahan harus didaftar tanpa disertai dengan keterangan atau 
penjelasan. 
3. Mengembangkan rencana untuk membuat perubahan 

Pengembangan rencana perubahan dapat dilakukan dengan 
menjawab pertanyaan-pertanyaan who – what – when – where – 
how. Masing-masing elemen ini merupakan bagian penting dari 
rencana. Bagian–bagian tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Siapa yang akan dipengaruhi perubahan tersebut?, siapa yang 
harus dilibatkan agar perubahan tersebut dapat berhasil?, siapa 
yang mungkin menentang adanya perubahan? 

b. Tugas-tugas apa saja yang harus diselesaikan?, apa yang 
menjadi hambatan utama?, proses dan prosedur apa yang akan 
dipengaruhi oleh perubahan tersebut? 

c. Kapan perubahan itu harus dilakukan?, kapan perkembangan-
nya harus diukur?, kapan tugas-tugas yang berhubungan 
dengan perubahan itu harus diselesaikan?, kapan pelaksa-
naannya dirampungkan? 

d. Dimana akan dilakukan perubahan?, dimana orang-orang dan 
proses yang dipengaruhi perubahan? 

e. Bagaimana seharusnya perubahan dibuat?, bagaimana dampak 
perubahan terhadap orang-orang dan proses yang telah ada?, 
bagaimana perubahan akan meningkatkan kualitas, 
produktivitas, dan daya saing? 

4. Memahami proses transisi emosi 
Pendukung perubahan memiliki peran penting dalam 

pelaksanaan perubahan. Keberhasilan perubahan sangat 
bergantung pada kemampuan para pendukung  perubahan dalam 
memainkan perannya. Mereka harus memahami fase-fase 
emosional  yang dilewati seseorang bila menghadapi perubahan, 
khususnya perubahan yang tidak diharapkan. Transisi emosional 
seperti yang disajikan sebelumnya meliputi; goncangan (shock), 
penolakan (denial), realisasi (realization), penerimaan 
(acceptance),  pembangunan kembali (rebuilding), pemahaman 
(understanding), dan penyembuhan (recovery). 
5. Mengidentifikasi orang kunci dan menjadikan mereka 
pendukung perubahan 
  Menemukan orang – orang kunci, baik pendukung atau 
penentang perubahan penting dilakukan untuk penentuan 
keterlibatan dan pemberian peran dalam pengambilan keputusan. 
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6. Menerapkan pendekatan emosional dan intelektual 
  Orang cenderung bereaksi terhadap perubahan lebih 
banyak berdasarkan tingkat emosional daripada tingkat 
intelektual, paling tidak pada permulaannya. Para pendukung, 
oleh karena itu, perlu menerapkan strategi komunikasi  yang  rutin 
dan terbuka. Setiap orang, diberi kesempatan untuk 
menyampaikan persoalan dan keberatan dalam forum terbuka. 
Kemudian keberatan tersebut dijawab dengan objektif, sabar, dan 
tidak bersifat pembelaan. 
7. Lakukan perubahan dengan mesra (courtship)
  Courtship merupakan fase hubungan antara pelaku dan 
penentang perubahan yang berjalan lamban tetapi mengarah pada 
kondisi yang diharapkan. Pada fase ini pelaku perubahan harus 
mendengarkan secara cermat dan menanggapi dengan sabar 
keprihatinan penentang perubahan. Jika hubungan tersebut 
berjalan mesra maka perubahan akan berhasil. 
8. Memberikan dukungan 

Strategi ini meliputi dukungan material, moral, dan 
emosional yang dibutuhkan orang dalam menjalankan perubahan. 

I. Budaya Mutu Pendidikan 
1.  Penerapan Budaya Mutu pada Lembaga Pendidikan 

 Sejumlah orang meyakini bahwa budaya pada 
kebanyakan lembaga pendidikan  harus ditransformasi jika 
ingin sukses dalam upaya peningkatan mutu. Chaffef dan 
Sherr (dalam Lewis dan Smith, 1994: 126) menyebutkan: 

“Penerapan mutu total menuntut transformasi organisasi 
secara besar-besaran terhadap nilai-nilai, norma-norma, 
struktur, dan proses.  Transformasi ini tidak berarti 
bahwa nilai kebebasan akademik, kreativitasi 
intelektual, dan kebijakan baru harus dikorbankan. 

Kebiasan lama yang berdasarkan kepentingan yang 
sudah using harus dibuang”. 

Menurut Carr dan Littman (dalam Lewis dan Smith, 
1994: 126) dalam melakukan transformasi budaya dalam 
pendidikan ada Sembilan langkah kunci, yaitu: 

1. Perencanaan perubahan budaya 
2. Memperkirakan “baseline” budaya 
3. Pelatihan bagi manajer dan pekerja 
4. Manajemen mengadopsi dan  meniru perilaku baru 
5. Membuat perubahan organisasi dan regulasi yang 

mendukung tindakan mutu 
6. Mendisain ulang penilaian kinerja individu dan sistim 

penghargaan untuk menggambarkan prinsip manajemen 
mutu terpadu 

7. Perubahan praktek penganggaran 
8. Penghargaan perubahan positif 
9. Menggunakan alat-alat komunikasi dan memperkuat 

prinsip TQM 

Sejumlah langkah tersebut harus diberikan penekanan. 
Perkiraan “baseline” budaya adalah penting sebab menyediakan 
data yang dibutuhkan untuk  menentukan prioritas perubahan.  
Ada enam faktor yang berhubungan dengan budaya organisasi 
yang berorientasi mutu, yaitu lingkungan, produk dan layanan, 
metode, orang, budaya organisasi, dan mindset perbaikan mutu 
total. Langkah 3,4, dan (pelatihan, teladan, dan perubahan 
organisasi) merupakan unsur penting dalam menghasilkan 
perubahan budaya karena menyajikan pengetahuan dan 
pengalaman dimana budaya mutu dibangun. Langkah 8 dan 9 
(penghargaan perubahan positif dan penggunaan alat-alat 
komunikasi dan memperkuat prinsi TQM) adalah penting sebab 
merupakan aktivitas yang mendorong perubahan awal dalam 
perilaku untuk menghasilkan perubahan pada sikap, norma, dan 
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6. Menerapkan pendekatan emosional dan intelektual 
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Cara terbaik untuk menghasilkan dan mempertahankan 
perubahan organisasi adalah dengan mengembangkan proses 
transformasi yang mengikuti alur utama hirarki. Isu utama dalam 
perubahan budaya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.3 
Proses Transformasi Perubahan 

• Perubahan dalam sitem dan struktur. Memodifikasi atau 
merubah sistem dan struktur untuk disesuaikan dengan 
prinsip TQM 

Sistem dan struktur 

Tindakan 

Peran 

Perilaku  

Sikap 

Norma 

Nilai 

Budaya 

• Perubahan dalam tindakan. Tindakan harus didasarkan 
pada pencapaian visi dan misi lembaga dan berdasarkan 
pada prinsip TQM 

• Perubahan peran. Manajemen harus mengasumsikan peran 
baru sebagai fasilitator, pendukung, penyedia, pencipta, 
dan promoter. 

• Perubahan perilaku. Perubahan dalam peran manajemen 
harus dibuktikan dalam perilaku sehari-hari manajer, 
misalnya; mereka harus memfasilitasi, mendukung, 
menyediakan, menciptakan, dan mempromosikan. 

• Perubahan sikap. Perubahan perilaku menghasilkan 
perubahan sikap. Jika Anda ingin orang lain berfikir 
berbeda, buat dulu mereka bersikap berbeda. 

• Perubahan norma. Selama waktu perubahan peran, 
perilaku, sikap akan terefleksikan dalam perubahan norma 
personil dan organisasi. 

• Perubahan nilai. Akhirnya, perubahan kolektif akan 
mempengaruhi nilai-nilai organisasi dan orang-orang yang 
menjadi bagian dari organisasi. 

Dengan demikian perubahan budaya dalam organisasi  
pendidikan sejatinya harus diawali dengan perubahan dengan 
perubahan sistem dan struktur, diikuti dengan perubahan 
tindakan, perubahan peran pimpinan, perubahan perilaku, 
perubahan sikap. Perubahan-perubahan tersebut selanjutnya 
terefleksikan dalam perubahan norma, yang pada akhirnya 
akan mengubah nilai – nilai yang dianut oleh organisasi dan 
orang-orang yang ada di dalamnya.   

2. Studi Budaya Mutu Pendidikan  
Hasil peneltian Minhad Astoriq (dalam Husaini, 

2008) menyatakan bahwa meskipun tidak dapat digeneralisir 
untuk semua guru dan tidak ada data empiris tertulis, namun 
dengan kasat mata tampak ketika bicara soal moralitas 
bangsa. Muchtar Lubis, seorang sastrawan mengatakan 
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bahwa hipokrit adalah ciri nomor satu manusia Indonesia. 
Menurutnya, bangsa Indonesia tidak saja munafik tetapi juga 
telah mewarisi kultur ala penjajahan zaman VOC, yang tetap 
bertahan hingga kini sampai orde baru, atau bahkan sampai 
saat ini. Mereka yang diatas cenderung ingin dilayani dan 
memiliki syahwat menguasai, sementara yang di bawah 
cenderung menjadi penjilat. Dalam keadaan demikian budaya 
munafik menjadi subur tanpa dipupuk. Keadaan ini juga 
dirasakan dalam dunia pendidikan, mulai dari level 
pemerintahan yang mengurusi pendidikan sampai pada level 
sekolah dan sekolah. Pimpinan lembaga cenderung menjadi 
orang yang ingin dilayani dan dihormati, sementara bawahan 
berupa menjaga sikap dan bahkan menjadi penjilat untuk 
tetap ‘dipakai’ dalam struktur organisasi.  

Praktek lain, misalnya ketika hendak diadakan 
penilaian kinerja  sekolah/perguruan tinggi, sekolah tiba-tiba 
disulat menjadi serba lengkap. Apapun caranya semua guru 
harus memiliki perangkat pengajaran yang memadai. Absen 
guru harus nihil. Administasi dan keuangan dimanifulasi 
sedemikian rupa hingga tidak tampak kesalahan dan 
kecurangan. Keadaan yang sama juga terjadi saat ingin 
mengajukan akreditasi, semua kelengkapan sekolah dipenuhi 
dengan berbagai cara. Namun ketika akreditasi telah 
diperoleh, kondisi sekolah kembali seperti semula. Kondisi 
ini diperparah lagi dengan tradisi sekolah yang hobi  
menjamu para pengawas agar tidak mendapatkan banyak 
teguran. 

Paul Suparno (dalam Husaini, 2008) juga 
menyebutkan bahwa budaya lembek sudah mempengaruhi 
dunia pendidikan di Indonesia yang disebabkan oleh faktor 
yang timbul baik dari dalam diri peserta didik, sekolah, 
maupun keluarga. Dari sisi peserta didik misalnya daya tahan 
dan daya juang atau semangat belajar yang rendah, budaya 
instant yang menyebabkan mereka ingin cepat mendapatkan 

hasil  belajar tertinggi tanpa harus berusaha keras  (budaya 
nyontek dan mengupahkan tugas-tugas), kurang pengalaman 
dan latihan dalam keluarga untuk betanggung jawab atas 
tugas-tugasnya, kurang dapat melihat hasil kerja keras 
terhadap hasil belajarnya karena belajar atau tidak belajar 
keras semuanya selalu lulus (budaya katrol nilai oleh 
guru/sekolah). 
 Penelitian Jamaluddin (2007) menemukan bahwa 
faktor–faktor dominan yang mempengaruhi budaya mutu 
pada lembaga pendidikan adalah: 

1. Sikap Mental 
 Sikap mental yang dimaksud di sini adalah sejauh 
mana pegawai (PNS) merasa memiliki organisasi dan bekerja 
dengan penuh kesadaran untuk mencapai tujuan organisasi. 
Istilah lain yang sering dikemukakan adalah komitmen, yaitu 
kuatnya keterlibatan seseorang dalam sebuah organisasi. 
status PNS yang melekat pada diri pegawai di lingkungan 
pendidikanj justru tidak menambah produktivitas mereka 
dalam rangka mengabdi kepada negara khususnya lembaga 
tempat dimana mereka bekerja, tetapi prediket tersebut justru 
menjadi alasan kuat bagi pegawai untuk bekerja ‘sesuka hati’ 
sebab dalam benak mereka yang berhak memberhentikan 
adalah Pemerintah Pusat, sedangkan pihak manajemen 
lembaga dianggap tidak memiliki kekuasan penuh untuk itu. 
Keadaan ini didukung oleh keadaan dan fakta selama ini 
bahwa belum pernah ada PNS yang dipecat,  dimutasi, 
diturunkan pangkatnya, atau diturunkan gajinya karena 
pelanggaran yang dilakukan terhadap aturan lembaga.  
 Sikap mental seperti ini dalam analisa penulis 
menjadi salah satu sebab utama  rendahnya komitmen 
sebagian pegawai untuk bekerja optimal serta terjadinya 
sejumlah pelanggaran indisipliner,  misalnya tidak masuk 
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kerja tanpa alasan, tidak mentaati ketentuan jam kerja, dan 
lainnya. 
 Sebagai pembanding, pegawai swasta yang bekerja 
di dunia usaha misalnya, mereka tampak memiliki komitmen 
yang lebih tinggi terhadap organisasi dimana mereka bekerja, 
mereka bekerja semaksimal mungkin dalam rangka 
meningkatkan produktivitas sebab kemajuan perusahanaan 
memberikan harapan terhadap kesejahteraan mereka dan 
mereka melaksanakan pekerjaan dengan penuh disiplin sebab 
pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan akan 
sangat berdampak baik terhadap jabatan, karir, gaji, dan 
bahkan masa depan mereka di perusahaan. Berbeda dengan 
pegawai  negeri, apalagi yang bekerja pada lembaga dengan 
pengawasan yang longgar, kinerja yang mereka tunjukkan 
tidak memberi pengaruh yang signifikan baik terhadap  karir, 
gaji, dan masa depan mereka.  

2. Falsafah Pragmatis  
 Pemikiran pragmatis merupakan falsafah hidup 
yang menitikberatkan bahwa kebenaran ialah apa yang 
membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan 
memperhatikan kegunaannya secara praktis. Nilai 
pertimbangan bergantung pada akibatnya, kepada  kerjanya, 
artinya kepada keberhasilan perbuatan yang disiapkan oleh 
pertimbangan itu. Pertimbangan itu benar jika bermanfaat 
bagi pelakunya, jika memperkaya hidup dan kemungkinan-
kemungkinan hidup. 
 Cara berfikir seperti ini juga menjadi salah satu 
faktor dominan yang mempengaruhi budaya manajerial 
lembaga. Orientasi pragmatis dari kegiatan manajemen 
tampak misalnya dari kinerja yang ditunjukkan pegawai yang 
masih sepi dari nilai-nilai inovasi, pekerjaan dilakukan hanya 
sebagai sebuah rutinitas. Demikian juga terhadap kegiatan-
kegiatan kepanitian  misalnya kegiatan pelatihan SDM, 

pelatihan komputer, dsb cenderung dilaksanakan apa adanya 
– sekadar menghabiskan ‘proyek’. 
 Sikap demikian pada dasarnya dapat difahami 
sebagai sesuatu yang ‘manusiawi’, tetapi jika cara berfikir 
seperti ini yang kemudian melandasi setiap langkah 
manajerial maka kerjasama tim dalam sebuah organisasi 
lambat laun akan  melemah dan produktivitas pegawai juga 
secara otomatis akan menurun dan semua kegiatan yang 
dilaksanakan, semisal pelatihan karyawan ADM, pelatihan 
penelitian, seminar kurikulum, konsorsium dosen, dan 
sebagainya  hanya  menjadi rutinitas tahunan dan 
menghabiskan dana tanpa memberikan bekas terhadap 
perbaikan mutu layanan baik dari tenaga administrasi maupun 
tenaga pengajar.    

3. Individualis 
 Individualis sebagaimana merujuk kepada 
sejauhmana orang-orang membatasi dirinya sebagai individu 
dan merasa bertanggung  jawab untuk menjaga dirinya dan 
keluarga terdekatnya. Dalam masyarakat individualistis, nilai 
tinggi diberikan kepada jasa dan prestasi individual. Seorang 
individualis meyakini bahwa keterlibatannya dalam suatu 
organisasi sifatnya kalkulatif atau semua serba perhitungan. 

 Cara pandang seperti ini dalam pengamatan juga 
sudah menjadi prinsip sebagian besar pegawai dalam dunai 
pendidikan dan menjadi salah satu faktor yang mempengaruh 
efektifitas pelaksanan budaya manajerial  yang bermutu. Hal 
ini misalnya dapat dilihat kinerja yang ditunjukkan oleh 
pegawai khususnya dalam setiap kegiatan kepanitiaan yang 
dilaksanakan selalu diukur dengan finansial, semakin besar 
anggaran sebuah kegiatan, semakin besar minat pegawai 
untuk berpartisipasi menjadi panitia. Sebaliknya jika kegiatan 
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ini misalnya dapat dilihat kinerja yang ditunjukkan oleh 
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tersebut tidak memberikan nilai tambah (income) maka 
keterlibatan pegawai tersebut juga cendrung apa adanya.  
 Pola pikir demikian juga berimplikasi terhadap 
komitmen pegawai untuk memberikan pelayanan yang 
maksimal terhadap pelanggan. Temuan di lapangan 
menunjukkan bahwa layanan yang diberikan oleh pegawai 
masih merupakan layanan dasar, belum tampak keinginan 
untuk memberikan pelayanan lebih guna memanjakan 
pelanggan. Sikap individualis juga tampak dari rendahnya 
keinginan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman 
dan sehat yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama, 
dan yang pasti sikap demikian  menjadi penghambat 
terwujudnya budaya pemecahan masalah lembaga melalui 
pembentukan Tim Work. Dengan demikian sikap dan pola 
pikir individualis ini menjadi salah satu penghambat 
terciptanya budaya manajerial lembaga yang berbasiskan 
mutu.  
 Sikap individualis dalam kehidupan kerja pada 
lembaga pendidikan diitemukan juga sering menjelma 
menjadi sikap patnership dan nepotisme.  Sikap ini juga 
banyak mewarnai budaya manajerial sekolah khususnya yang 
terkait dengan pengadaan pegawai, penentuan jabatan-jabatan 
strategis di sekolah, penentuan orang-orang dalam kepanitian-
kepanitian. Berdasarkan pengamatan di  lapangan ditemukan 
bahwa semakin dekat pegawai dengan ‘kekuasaan’ maka 
semakin besar peluangnya untuk menempati posisi strategis. 
Sikap demikian menjadi faktor yang sering menyebabkan 
kurang efektifnya sebuah pekerjaan, karena menempatkan 
personil bukan atas pertimbangan kualifikasi. Sikap demikian 
juga menjadi sumber terjadinya konflik dalam organisasi  
yang lahir sebagai akibat dari perlakuan yang tidak adil 
terhadap sesama pegawai, yang pada akhirnya akan 
berpengaruh terhadap produktivitas pegawai. 

 Dalam organisasi modern, sikap yang perlu 
dikembangkan seharusnya adalah semangat kolektivitas yaitu 
cara pandangan bahwa dirinya merupakan bagian dari suatu 
kelompok, baik keluarga atau masyarakat, maupun organisasi 
dimana mereka bekerja. Dalam masyarakat kolektivitas 
kesetiaan kepada kelompok atau organisasi ditempatkan di 
atas nilai perorangan. Seorang kolektivis memandang bahwa 
keterlibatannya dalam organisasi berbasiskan moral bukan 
finansial. 

4. Tradisionalis – Feodalis 
  Cara kerja tradisionalis  - feodalis juga termasuk hal 
yang mewarnai dan menjadi salah satu faktor yang 
menyebabkan kurangnya produktivitas kerja pegawai di 
lingkungan lembaga pendidikan. Hal ini misalnya dapat 
diamati dari sikap sebagian karyawan yang masih bersifat 
feodalis, kaku dalam menerapkan peraturan, tidak terbuka 
dalam melayani pelanggan (orang yang berurusan), lebih suka 
mempersulit daripada mempermudah dalam memberikan 
layanan kepada pelanggan – bila perlu setiap urusan harus 
diberi ‘pelicin’ supaya lancar, serta sering membuat peraturan 
yang ketat dan birokratis.  
  Keadaan yang dikemukakan di atas dapat ditemukan 
dalam berbagai layanan yang diberikan oleh bagian-bagian / 
unit di lembaga pendidikan. Peraturan – peraturan yang 
terkait dengan masalah akademik  di perguruan tinggi 
misalnya terkesan masih rumit. Kondisi yang paling nyata 
dapat dilihat dari pelayanan yang terkait dengan masalah 
kepegawaian, mayoritas dosen dan karyawan sebagai  
pelanggan dalam hal ini sering mengeluhkan  kurang jelasnya 
prosedurnya pengurusan, -khususnya pegawai baru - dan 
berfariasinya interpretasi  terhadap sebuah aturan sehingga 
menimbulkan kebingungan pelanggan.  
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  Cara kerja tradisional yang ditemukan dalam praktek 
pelayanan di perguruan tinggi/sekolah sepertinya sudah 
mentradisi di kalangan pegawai dan sudah dipermaklum oleh 
pelanggan. Keadaan ini menunjukkan bahwa telah terjadi 
sebuah proses ‘pembiasaan’ yang terus-menerus dan 
mengakar, sebuah budaya kerja yang  tidak sesuai dengan 
prinsip-prinsip manajemen modern yang mengedepankan 
transparansi, keterbukaan, keadilan dan demokratisasi dalam 
birokrasi dan fleksibelitas. 
 Sejalan dengan itu, penelitian Husaini Usman (1996) 
secara khusus menyimpulkan bahwa budaya organisasi di 
salah satu SMK Bandung Jawa Barat ternyata masih bersifat 
rutinitas, formalistis, paternalistis, birokratis, sentralistis, 
konformistis, uniformistis, mekanistis, dan minimalistis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bab 4  




When I was a young man, I wanted to change the world,  
I found it was difficult to change the world,  

so I tried to change my nation.  
When I found I couldn’t change the nation,  

I began to focus on my town. 
I couldn’t change the town as an older man, 

 I tried to change my family.   
Now, as an old man,  

I realize the only thing I can change is myself,  
and suddenly I realize that if long ago I had changed myself, 

 I could have made an impact on our town.  
Their impact could have changed the nation  

and could indeed have changed the world  

A. Pendahuluan 
Istilah kepemimpinan merupakan subjek yang selalu 

menarik didiskusikan dan tak akan pernah habis dibahas. Masalah 
kepemimpinan akan selalu hidup dan digali pada setiap masa, dari 
generasi ke generasi guna menemukan formulasi sistem 
kepemimpinan yang aktual dan tepat untuk diterapkan pada 
zamannya. Hal ini menunjukkan bahwa paradigma kepemimpinan 
adalah sesuatu yang sangat dinamis dan memiliki kompleksitas 
yang tinggi. Subjek kerjasama tim (teamwork) adalah tema yang 
biasa di bahas beriringan dengan kepemimpinan, sebab keduanya 
sama-sama memiliki peran yang sangat strategis dalam 
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implementasi TQM. Kerjasama tim akan meningkatkan 
kepercayaan diri, komunikasi, dan mengembangkan kemandirian. 

B. Definisi Kepemimpinan 
 Istilah kepemimpinan adalah kata yang mengandung 
banyak  arti sesuai dengan perspektif individualnya dan segala 
aspek yang paling  menarik perhatiannya.  Terdapat lebih dari 
3000 penelitian dan definisi kepemimpinan yang telah diciptakan 
manusia (Bass dan Stogdill, 1990). 
 Menurut Sarros dan Butchatsky (1996), "leadership is 
defined as the purposeful behavior of influencing others to 
contribute to a commonly agreed goal for the benefit of individual 
as well as the organization or common good". Sedangkan 
menurut. Menurut definisi ini, kepemimpinan dapat didefinisikan 
sebagai suatu perilaku dengan tujuan tertentu untuk 
mempengaruhi aktivitas para anggota kelompok untuk mencapai 
tujuan bersama yang dirancang untuk memberikan manfaat 
individu dan organisasi. Robbbins (1991) mendefinisikan 
kepemimpinan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi 
sekelompok anggota pekerja mencapai tujuan dan sasaran. Sejalan 
dengan itu,  Gibson  (1991) juga mendefinisikan kepemimpinan 
sebagai kemampuan untuk mempengaruhi motivasi atau 
kompetensi individu lainnya dalam suatu kelompok. 
 Fiedler (1967) adalah salah satu ahli lain yang banyak 
meneliti mengenai kepemimpinan menyatakan bahwa 
kepemimpinan pada dasarnya merupakan pola hubungan antara 
individu-individu yang menggunakan wewenang dan pengaruhnya 
terhadap sekelompok orang agar bekerja bersama-sama untuk 
mencapai suatu tujuan. 
 Kepemimpinan dalam kaitannya dengan TQM 
didefinisikan Goetsch dan Davis (1994) sebagai kemampuan 
untuk membangkitkan semangat orang lain agar bersedia dan 
memiliki tanggung jawab total terhadap usaha mencapai atau 
melampaui tujuan organisasi. 

 Seperti yang dikemukakan oleh Stogdill (1974) bahwa “ 
terdapat banyak definisi kepemimpinan yang banyaknya sama  
dengan jumlah orang yang mendefinisikan konsep ini”. 
Perkembangan definisi baru kepemimpinan menjadi berkurang 
setelah Stogdill melakukan observasi. Setelah itu kepemimpinan 
didefinisikan berdasarkan ciri-ciri, perilaku, pola interaksi, 
hubungan peran, dan posisi jabatan administratif.  
 Yulk (2003) mengajukan sejumlah definisi kepemimpinan 
yang representatif yang telah ada selama 50 tahun terakhir  
berikut: 
1. Kepemimpinan adalah perilaku individu…yang mengarahkan 

aktivitas kelompok untuk mencapai sasaran bersama (Hemphill 
& Coons, 1957). 

2. Kepemimpinan adalah pengaruh tambahan yang melebihi dan 
berada di atas kebutuhan mekanis dalam mengarahkan 
organisasi secara rutin (D. Katz & Kahn, 1978) 

3. Kepemimpinan dilaksanakan ketika seseorang… memobi-
lisasi… sumber daya institusional, politis, psikologi, dan 
sumber-sumber lainnya untuk membangkitkan, melibatkan, 
dan memenuhi motivasi pengikutnya” (Burns, 1978) 

4. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas 
kelompok yang terorganisir untuk mencapai sasaran (Rauch & 
Behling, 1984). 

5. Kepemimpinan adalah proses memberikan tujuan (arahan yang 
berarti) ke usaha kolektif, yang menyebabkan adanya usaha 
yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan (Jacobs & Jaques, 
1990) 

6. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk bertindak di luar 
budaya …untuk memulai proses perubahan evolusi agar 
menjadi adaptif (E.H. Schein, 1992) 

7. Kepemimpinan adalah proses untuk membuat orang 
memahami manfaat bekerja bersama orang lain, sehingga 
mereka faham dan mau melakukannya (Drath & Palus, 1994). 
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8. Kepemimpinan adalah cara mengartikulasikan visi, 
mewujudkan nilai, dan menciptakan lingkungan guna 
mencapai sesuatu (Richards & Eagel, 1986) 

9. Kepemimpinan adalah kemampuan individu untuk 
mempengaruhi, memotivasi, dan membuat orang lain mampu 
memberikan kontribusinya demi efektivitas dan keberhasilan 
organisasi…(House, et al, 1999). 

 Sebagian besar definisi kepemimpinan tersebut 
mencerminkan asumsi bahwa kepemimpinan berkaitan dengan 
proses yang disengaja dari seseorang untuk menekankan 
pengaruhnya yang kuat terhadap orang lain untuk membimbing, 
membuat struktur, memfasilitasi aktivitas dan hubungan di dalam 
kelompok atau organisasi. 
 Definisi-definisi di atas, dalam kaitannya dengan mutu 
pada hakikatnya memiliki kesamaan, yaitu adanya upaya untuk 
membangkitkan motivasi dan semangat orang lain dengan jalan 
memberikan inspirasi atau mengilhami. konsep ini mengandung 
makna bahwa motivasi tersebut telah ada dalam diri setiap 
karyawan dan motivasi yang ada tersebut bukanlah sekedar 
tanggapan temporer terhadap rangsangan eksternal. 
Kepemimpinan sendiri tidak hanya berada pada posisi puncak 
struktur organisasi perusahaan, tetapi juga meliputi setiap level 
yang ada dalam organisasi. 

Crosby (1996) menemukan bahwa berdasar pada 
pengalamannya pribadi selama bertahun-tahun- kualitas 
kepemimpinan tidak hanya sekedar kemampuan untuk merespon 
secara efektif terhadap situasi tertentu, tetapi seorang pemimpin 
yang baik adalah seseorang yang diarahkan oleh kemutlakan 
tertentu. Dia tidak mendiskusikan mengenai suatu gaya 
kepemimpinan tertentu, atau mengajukan  suatu formula bagi 
keberhasilan pemimpin, namun melihat praktek kepemimpinan 
sebagai suatu manifestasi dari keyakinan pemimpin yaitu suatu 
inti kompetensi personal yang tinggi yang sungguh-sungguh 

dimiliki oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin pada 
hakikatnya harus memegang teguh suatu gambaran besar dalam 
pikirannya baik yang berkaitan dengan penganggaran dan 
finansial, kualitas produk, pelayanan, pelanggan, sejawat, bos, dan 
suplayer. Dia tidak pernah kehilangan perhatian terhadap 
kenyataan bahwa kualitas kepemimpinan tumbuh dan tercipta dari 
hubungan dengan orang-orang lain dalam organisasi dan bahwa 
pemimpin harus meluangkan waktu untuk menjaga hubungan 
tersebut. Penekanan yang ada adalah menyentuh pada hubungan 
emosi tidak hanya pada rasio saja. Jadi kepemimpinan lebih 
menyentuh pada hati dan jiwa. Pemimpin yang sesungguhnya 
adalah seseorang yang mengetahui bahwa keberhasilannya tidak 
tergantung titelnya, tetapi pada pilihan yang mereka buat dan 
nilai-nilai yang mereka pegang teguh..  
 Lebih lanjut Crosby mengartikan kepemimpinan adalah 
menumbuhkan tindakan secara sengaja dalam diri orang dalam 
suatu cara yang terencana yang bertujuan untuk memenuhi agenda 
pemimpin. Dari definisi ini terkandung pengertian bahwa memilih 
orang secara berhati-hati dan mengarahkan mereka untuk 
mencapai tujuan yang ada dengan jelas dalam pikiran, mendorong 
orang untuk berusaha mencapai tujuan, mengarahkan untuk peka 
terhadap segala yang terjadi serta mengambil sikap tertentu untuk 
mengantisipasinya, yang terakhir adalah bahwa pemimpin harus 
memiliki agenda yang jelas mengenai apa dan bagaimana 
kehendak mereka.  

Kepemimpinan yang absolut menurut Crosby adalah 
kepemimpinan yang memiliki  

1.  Clear agenda, seorang pemimpin idealnya memiliki dua 
agenda, pertama agenda bagi dirinya sendiri, dan yang kedua 
adalah agenda bagi organisasinya. Tujuannya adalah untuk 
menentukan kerangka kerja dari semua pekerjaan yang 
dilakukan, sedangkan personal agenda berkaitan dengan tujuan 
yang ingin dicapai oleh pimpinan pribadi sesuai dengan apa 
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8. Kepemimpinan adalah cara mengartikulasikan visi, 
mewujudkan nilai, dan menciptakan lingkungan guna 
mencapai sesuatu (Richards & Eagel, 1986) 

9. Kepemimpinan adalah kemampuan individu untuk 
mempengaruhi, memotivasi, dan membuat orang lain mampu 
memberikan kontribusinya demi efektivitas dan keberhasilan 
organisasi…(House, et al, 1999). 

 Sebagian besar definisi kepemimpinan tersebut 
mencerminkan asumsi bahwa kepemimpinan berkaitan dengan 
proses yang disengaja dari seseorang untuk menekankan 
pengaruhnya yang kuat terhadap orang lain untuk membimbing, 
membuat struktur, memfasilitasi aktivitas dan hubungan di dalam 
kelompok atau organisasi. 
 Definisi-definisi di atas, dalam kaitannya dengan mutu 
pada hakikatnya memiliki kesamaan, yaitu adanya upaya untuk 
membangkitkan motivasi dan semangat orang lain dengan jalan 
memberikan inspirasi atau mengilhami. konsep ini mengandung 
makna bahwa motivasi tersebut telah ada dalam diri setiap 
karyawan dan motivasi yang ada tersebut bukanlah sekedar 
tanggapan temporer terhadap rangsangan eksternal. 
Kepemimpinan sendiri tidak hanya berada pada posisi puncak 
struktur organisasi perusahaan, tetapi juga meliputi setiap level 
yang ada dalam organisasi. 

Crosby (1996) menemukan bahwa berdasar pada 
pengalamannya pribadi selama bertahun-tahun- kualitas 
kepemimpinan tidak hanya sekedar kemampuan untuk merespon 
secara efektif terhadap situasi tertentu, tetapi seorang pemimpin 
yang baik adalah seseorang yang diarahkan oleh kemutlakan 
tertentu. Dia tidak mendiskusikan mengenai suatu gaya 
kepemimpinan tertentu, atau mengajukan  suatu formula bagi 
keberhasilan pemimpin, namun melihat praktek kepemimpinan 
sebagai suatu manifestasi dari keyakinan pemimpin yaitu suatu 
inti kompetensi personal yang tinggi yang sungguh-sungguh 

dimiliki oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin pada 
hakikatnya harus memegang teguh suatu gambaran besar dalam 
pikirannya baik yang berkaitan dengan penganggaran dan 
finansial, kualitas produk, pelayanan, pelanggan, sejawat, bos, dan 
suplayer. Dia tidak pernah kehilangan perhatian terhadap 
kenyataan bahwa kualitas kepemimpinan tumbuh dan tercipta dari 
hubungan dengan orang-orang lain dalam organisasi dan bahwa 
pemimpin harus meluangkan waktu untuk menjaga hubungan 
tersebut. Penekanan yang ada adalah menyentuh pada hubungan 
emosi tidak hanya pada rasio saja. Jadi kepemimpinan lebih 
menyentuh pada hati dan jiwa. Pemimpin yang sesungguhnya 
adalah seseorang yang mengetahui bahwa keberhasilannya tidak 
tergantung titelnya, tetapi pada pilihan yang mereka buat dan 
nilai-nilai yang mereka pegang teguh..  
 Lebih lanjut Crosby mengartikan kepemimpinan adalah 
menumbuhkan tindakan secara sengaja dalam diri orang dalam 
suatu cara yang terencana yang bertujuan untuk memenuhi agenda 
pemimpin. Dari definisi ini terkandung pengertian bahwa memilih 
orang secara berhati-hati dan mengarahkan mereka untuk 
mencapai tujuan yang ada dengan jelas dalam pikiran, mendorong 
orang untuk berusaha mencapai tujuan, mengarahkan untuk peka 
terhadap segala yang terjadi serta mengambil sikap tertentu untuk 
mengantisipasinya, yang terakhir adalah bahwa pemimpin harus 
memiliki agenda yang jelas mengenai apa dan bagaimana 
kehendak mereka.  

Kepemimpinan yang absolut menurut Crosby adalah 
kepemimpinan yang memiliki  

1.  Clear agenda, seorang pemimpin idealnya memiliki dua 
agenda, pertama agenda bagi dirinya sendiri, dan yang kedua 
adalah agenda bagi organisasinya. Tujuannya adalah untuk 
menentukan kerangka kerja dari semua pekerjaan yang 
dilakukan, sedangkan personal agenda berkaitan dengan tujuan 
yang ingin dicapai oleh pimpinan pribadi sesuai dengan apa 
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yang memang sungguh-sungguh ia inginkan bagi dirinya 
sendiri, dan hanya dia pribadi yang mengetahui. Dalam hal ini 
agenda tersebut harus dapat diungkapkan dalam kalimat yang 
dapat dengan jelas diterima dan tujuan yang ditentukan dapat 
diukur.  

2. Personal Philosophy, seorang pemimpin hendaknya memiliki 
filosofi pelaksanaan yang bersifat pragmatis dan dapat 
dipahami. Kerangka kerja dari pelaksanaan filosofi tersebut 
diciptakan dari belajar, inovasi, dan keputusan  

3. Enduring Relationship, kehidupan organisasi pada dasarnya 
terdiri dari sejumlah transaksi dan hubungan. Kunci untuk 
menjaga suatu hubungan adalah adanya penghargaan terhadap 
orang lain, memandang orang lain dengan cara yang positif dan 
keinginan untuk bekerja sama. Orang lain dalam hal ini tidak 
hanya terbatas pada anggota-anggota saja tetapi termasuk di 
dalamnya adalah pelanggan, sejawat,  karyawan, maupun 
pemasok..  

4. Worldly, mendunia (being worldly) berkaitan dengan budaya 
lain, teknologi, dan pengumpulan informasi. Hal ini berarti 
pula bagaimana pemimpin mampu memanfaatkan teknologi-
teknologi baru, memahami pasar global, penghargaan terhadap 
orang lain, budaya, kondisi dan praktek-praktek bisnis yang 
berlangsung. Berarti pula mengetahui apa yang sedang terjadi 
dan mengumpulkan informasi yang bersifat up-to-date.  

C. Kepemimpinan Versus Manajemen 
Kepemimpinan dan manajemen adalah dua istilah yang 

sering digunakan secara tumpang tindih, namun demikian 
sejumlah kedua istilah tersebut hakikatnya berbeda, meskipun 
pada prinsipnya saling melengkapi. Sejumlah tulisan tentang 
kepemimpinan memberikan pemisahaan yang jelas terkait dengan 
kedua istilah tersebut. Bennis dan Nanus (1985) misalnya secara 
ringkas menyebutkan Leaders are people who do the right thing; 
sedangkan managers are people who do the things right. 

 Sementara itu, Zales Nick (1977) membedakan antara 
managers dan leaders  sebagai berikut. Leaders “think about 
goals in a way that creates images and expectations about the 
direction a business should take. Leaders influence changes in the 
way people think about what is desirable, possible or necessary”;
sedangkan managers, on the other hand tend to view work as a 
means of achieving goals based on the action taken by workers”
 Giamatti (1988) menyebutkan bahwa manajemen adalah 
kemampuan untuk menangani berbagai macam masalah, 
menetralkan beragam konstituen, memotivasi personil. 
Kepemimpinan, pada sisi lain, pada hakikatnya adalah suatu 
tindakan moral – tidak seperti pada kebanyakan manajemen – 
yang merupakan tindakan proteksi. 
 Kotter (dalam Goetsch dan Davis,1994) merinci perbedaan 
antara manajemen dan kepemimpinan sebagai berikut: 
1. Manajemen terkait dengan usaha menanggulangi kompleksitas, 

sedangkan kepemimpinan menanggulangi perubahan.
2. Manajemen berkaitan dengan perencanaan dan panganggaran 

untuk mengatasi kompleksitas, sedangkan kepemimpinan 
mengenai penentuan arah perubahan  melalui pembentukan 
visi.

3. Manajemen mengembangkan kemampuan untuk melaksanakan 
rencana melalui pengorganisasian dan penyusunan staf, 
sedangkan kepemimpinan mengarahkan orang untuk bekerja 
berdasarkan visi.

4. Manajemen menjamin pencapaian rencana melalui 
pengendalian dan pemecahan masalah, sedangkan kepemim-
pinan memotivasi dan mengilhami orang agar berusaha 
melaksanakan rencana.  

 Perbedaan lain dikemukakan oleh Creech (1996)  bahwa; 
pemimpin memberikan visi, manajer melaksanakannya. Pemimpin 
membuat keadaan menjadi lebih baik, manajer menjalankannya. 
Pemimpin membuat sesuatu terjadi, manajer berharap ada sesuatu 
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yang memang sungguh-sungguh ia inginkan bagi dirinya 
sendiri, dan hanya dia pribadi yang mengetahui. Dalam hal ini 
agenda tersebut harus dapat diungkapkan dalam kalimat yang 
dapat dengan jelas diterima dan tujuan yang ditentukan dapat 
diukur.  

2. Personal Philosophy, seorang pemimpin hendaknya memiliki 
filosofi pelaksanaan yang bersifat pragmatis dan dapat 
dipahami. Kerangka kerja dari pelaksanaan filosofi tersebut 
diciptakan dari belajar, inovasi, dan keputusan  

3. Enduring Relationship, kehidupan organisasi pada dasarnya 
terdiri dari sejumlah transaksi dan hubungan. Kunci untuk 
menjaga suatu hubungan adalah adanya penghargaan terhadap 
orang lain, memandang orang lain dengan cara yang positif dan 
keinginan untuk bekerja sama. Orang lain dalam hal ini tidak 
hanya terbatas pada anggota-anggota saja tetapi termasuk di 
dalamnya adalah pelanggan, sejawat,  karyawan, maupun 
pemasok..  

4. Worldly, mendunia (being worldly) berkaitan dengan budaya 
lain, teknologi, dan pengumpulan informasi. Hal ini berarti 
pula bagaimana pemimpin mampu memanfaatkan teknologi-
teknologi baru, memahami pasar global, penghargaan terhadap 
orang lain, budaya, kondisi dan praktek-praktek bisnis yang 
berlangsung. Berarti pula mengetahui apa yang sedang terjadi 
dan mengumpulkan informasi yang bersifat up-to-date.  

C. Kepemimpinan Versus Manajemen 
Kepemimpinan dan manajemen adalah dua istilah yang 

sering digunakan secara tumpang tindih, namun demikian 
sejumlah kedua istilah tersebut hakikatnya berbeda, meskipun 
pada prinsipnya saling melengkapi. Sejumlah tulisan tentang 
kepemimpinan memberikan pemisahaan yang jelas terkait dengan 
kedua istilah tersebut. Bennis dan Nanus (1985) misalnya secara 
ringkas menyebutkan Leaders are people who do the right thing; 
sedangkan managers are people who do the things right. 

 Sementara itu, Zales Nick (1977) membedakan antara 
managers dan leaders  sebagai berikut. Leaders “think about 
goals in a way that creates images and expectations about the 
direction a business should take. Leaders influence changes in the 
way people think about what is desirable, possible or necessary”;
sedangkan managers, on the other hand tend to view work as a 
means of achieving goals based on the action taken by workers”
 Giamatti (1988) menyebutkan bahwa manajemen adalah 
kemampuan untuk menangani berbagai macam masalah, 
menetralkan beragam konstituen, memotivasi personil. 
Kepemimpinan, pada sisi lain, pada hakikatnya adalah suatu 
tindakan moral – tidak seperti pada kebanyakan manajemen – 
yang merupakan tindakan proteksi. 
 Kotter (dalam Goetsch dan Davis,1994) merinci perbedaan 
antara manajemen dan kepemimpinan sebagai berikut: 
1. Manajemen terkait dengan usaha menanggulangi kompleksitas, 

sedangkan kepemimpinan menanggulangi perubahan.
2. Manajemen berkaitan dengan perencanaan dan panganggaran 

untuk mengatasi kompleksitas, sedangkan kepemimpinan 
mengenai penentuan arah perubahan  melalui pembentukan 
visi.

3. Manajemen mengembangkan kemampuan untuk melaksanakan 
rencana melalui pengorganisasian dan penyusunan staf, 
sedangkan kepemimpinan mengarahkan orang untuk bekerja 
berdasarkan visi.

4. Manajemen menjamin pencapaian rencana melalui 
pengendalian dan pemecahan masalah, sedangkan kepemim-
pinan memotivasi dan mengilhami orang agar berusaha 
melaksanakan rencana.  

 Perbedaan lain dikemukakan oleh Creech (1996)  bahwa; 
pemimpin memberikan visi, manajer melaksanakannya. Pemimpin 
membuat keadaan menjadi lebih baik, manajer menjalankannya. 
Pemimpin membuat sesuatu terjadi, manajer berharap ada sesuatu 
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yang terjadi. Pemimpin menciptakan lebih banyak pemimpin, 
manajer menciptakan lebih banyak manajer.  
 Bennis (dalam Lewis dan Smith, 1994) menyimpulkan 
perbedaan antara manajemen dan kepemimpinan seperti tampak 
pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 
Perbedaan antara Manajemen dan Kepemimpinan 

Manajer Leader 
Mengelola Menginovasi 
Salinan Asli 
Memelihara Mengembangkan 
Fokus pada sistem dan 
struktur 

Fokus pada orang 

Bergantung pada 
pengawasan 

Mengilhami kepercayaan 

Memiliki pandangan jangka 
pendek 

Perspektif jangka panjang 

Menanyakan bagaimana dan 
kapan 

Menanyakan apa dan mengapa 

Menerima status quo Menantang status quo 
Melakukan sesuatu dengan 
benar 

Melakukan hal-hal yang benar 

 Berdasarkan elaborasi di atas, dapat difahami bahwa 
manajemen lebih mengarah pada aspek praktis dan rutinitas  
sedangkan kepemimpinan lebih berorientasi pada aspek filosofis, 
budaya, dan inovasi dalam sebuah lembaga.   Manajer 
seringkali cenderung mengadopsi secara impersonal dan pasif 
sikap untuk mencapai tujuan, sementara pemimpin mencapai 
tujuan secara personal dan aktif. Manajer cenderung 
menggambarkan pekerjaan sebagai proses yang memungkinkan 

keterlibatan berbagai kombinasi ide dan  orang yang berinteraksi 
untuk menyusun strategi dan membuat keputusan. Pemimpin 
bekerja pada posisi dengan resiko tinggi, dan secara emosional 
otomatis mengatur resiko, khususnya bila kesempatan dan hasil 
yang dicapai tinggi.  
 Terkait dengan tugas, Gaspersz (1997) juga membedakan 
antara pemimpin dan manajer seperti yang ditunjukkan pada tabel 
berikut: 

Tabel 4.2 
   Perbedaan Tugas Manajer dan Pemimpin 

No Tugas Manajer Tugas Pemimpin 

1 Menetapkan rencana 
dan mengalokasikan 
sumber daya yang ada 
untuk mewujudkan 
rencana 

Mengembangkan visi dan 
menetapkan arah dan strategi 
perusahaan guna menghasilkan 
perubahan-perubahan yang 
dibutuhkan untuk mencapai 
visi. 

2 Menetapkan  struktur 
organisasi untuk 
mencapai persyaratan 
yang telah direncanakan 
dan menempatkan 
orang-orang yang sesuai 
dengan struktur yang 
ada, mendelegasikan 
tanggung jawab dan 
wewenang untuk melak-
sanakan apa yang telah 
direncanakan, 
menetapkan 
kebijaksanaan dan pro-
sedur untuk membantu 

Mengkomunikasikan tujuan 
yang ingin dicapai melalui 
pernyataan dan tindakan 
kepada siapa saja yang 
mungkin diperlukan untuk 
memberikan pengaruhnya bagi 
pembentukan tim yang 
memahami visi  dan strategi 
perusahaan, serta menerima 
kebenarannya. 
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yang terjadi. Pemimpin menciptakan lebih banyak pemimpin, 
manajer menciptakan lebih banyak manajer.  
 Bennis (dalam Lewis dan Smith, 1994) menyimpulkan 
perbedaan antara manajemen dan kepemimpinan seperti tampak 
pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 
Perbedaan antara Manajemen dan Kepemimpinan 

Manajer Leader 
Mengelola Menginovasi 
Salinan Asli 
Memelihara Mengembangkan 
Fokus pada sistem dan 
struktur 

Fokus pada orang 

Bergantung pada 
pengawasan 

Mengilhami kepercayaan 

Memiliki pandangan jangka 
pendek 

Perspektif jangka panjang 

Menanyakan bagaimana dan 
kapan 

Menanyakan apa dan mengapa 

Menerima status quo Menantang status quo 
Melakukan sesuatu dengan 
benar 

Melakukan hal-hal yang benar 

 Berdasarkan elaborasi di atas, dapat difahami bahwa 
manajemen lebih mengarah pada aspek praktis dan rutinitas  
sedangkan kepemimpinan lebih berorientasi pada aspek filosofis, 
budaya, dan inovasi dalam sebuah lembaga.   Manajer 
seringkali cenderung mengadopsi secara impersonal dan pasif 
sikap untuk mencapai tujuan, sementara pemimpin mencapai 
tujuan secara personal dan aktif. Manajer cenderung 
menggambarkan pekerjaan sebagai proses yang memungkinkan 

keterlibatan berbagai kombinasi ide dan  orang yang berinteraksi 
untuk menyusun strategi dan membuat keputusan. Pemimpin 
bekerja pada posisi dengan resiko tinggi, dan secara emosional 
otomatis mengatur resiko, khususnya bila kesempatan dan hasil 
yang dicapai tinggi.  
 Terkait dengan tugas, Gaspersz (1997) juga membedakan 
antara pemimpin dan manajer seperti yang ditunjukkan pada tabel 
berikut: 

Tabel 4.2 
   Perbedaan Tugas Manajer dan Pemimpin 

No Tugas Manajer Tugas Pemimpin 

1 Menetapkan rencana 
dan mengalokasikan 
sumber daya yang ada 
untuk mewujudkan 
rencana 

Mengembangkan visi dan 
menetapkan arah dan strategi 
perusahaan guna menghasilkan 
perubahan-perubahan yang 
dibutuhkan untuk mencapai 
visi. 

2 Menetapkan  struktur 
organisasi untuk 
mencapai persyaratan 
yang telah direncanakan 
dan menempatkan 
orang-orang yang sesuai 
dengan struktur yang 
ada, mendelegasikan 
tanggung jawab dan 
wewenang untuk melak-
sanakan apa yang telah 
direncanakan, 
menetapkan 
kebijaksanaan dan pro-
sedur untuk membantu 

Mengkomunikasikan tujuan 
yang ingin dicapai melalui 
pernyataan dan tindakan 
kepada siapa saja yang 
mungkin diperlukan untuk 
memberikan pengaruhnya bagi 
pembentukan tim yang 
memahami visi  dan strategi 
perusahaan, serta menerima 
kebenarannya. 
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memberikan panduan 
bagi orang-orang dan 
menciptakan metode 
untuk memantau pelak-
sanaannya. 

3 Memantau hasil-hasil, 
kemudian dibandingkan 
dengan rencana, dan 
mengidentifikasi 
kemungkinan-kemung-
kinan yang terjadi, serta 
membuat perencanaan 
dan pengorganisasian 
untuk menyelesaikan 
masalah-masalah yang 
ada. 

Memberikan motivasi bagi 
orang-orang untuk mengatasi 
hambatan-hambatan dalam 
perubahan menuju perbaikan, 
dengan cara memenuhi 
kebutuhan manusia yang 
mendasar yang seringkali tidak 
diperhatikan. 

4 Menciptakan suatu taraf 
yang telah direncanakan 
untuk tetap mengha-
silkan output yang 
sejalan dengan kebu-
tuhan pelanggan 

Menciptakan perubahan, se-
ringkali dalam taraf yang 
dramatis, untuk menghasilkan 
perubahan yang berguna bagi 
organisasi.  

 Meskipun kedua istilah tersebut berbeda, namun 
manajemen dan kepemimpinan pada dasarnya adalah penting 
untuk menghasilkan organisasi yang efisien dan efektif.  
Kebanyakan manajer paling tidak memiliki sejumlah keterampilan 
kepemimpinan, dan kebanyakan pemimpin memiliki sejumlah 
keterampilan manajemen. 

D. Kepemimpinan dalam Manajemen Mutu
Kepemimpinan merupakan aspek penting dan menjadi 

kunci keberhasilan manajemen mutu pada sebuah organisasi. 
Tujuan kepemimpinan dalam manajemen mutu adalah untuk 

meningkatkan kinerja karyawan dan mesin, memperbaiki mutu 
yang ada, meningkatkan output dan produktivitas, dan sekaligus 
menciptakan kebanggaan kerja bagi karyawan (Gaspersz, 2001). 
 Kepemimpinan dalam manajemen mutu bukan untuk 
menentukan dan mencatat kegagalan yang dibuat pekerja serta 
kemudian menghukum pekerja itu, tetapi untuk mengidentifikasi 
dan kemudian menghilangkan penyebab kegagalan itu, serta 
membantu pekerja agar mampu mengerjakan pekerjaan secara 
lebih baik dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi dalam 
setiap aktivitas yang dilakukan.  

Kepemimpinan untuk mutu adalah kepemimpinan dari 
perspektif mutu total, yaitu penerapan prinsip-prinsip 
kepemimpinan untuk terus menerus memperbaiki metode dan 
proses kerja yang pada gilirannya akan memperbaiki mutu, biaya, 
produktivitas, dan laba atas investasi.   

Prinsip-prinsip kepemimpinan untuk mutu, paralel dengan 
prinsip mutu total. Scholtes (dalam Goetsch dan Davis, 1994) 
meringkas prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut:

1. Fokus pada pelanggan 
Kepemimpinan untuk mutu menuntut fokus pada 

pelanggan. Ini berarti tujuan utama organisasi adalah memenuhi 
atau melebihi harapan pelanggan dengan cara memberikan 
pelanggan nilai pribadi. Dalam tatanan mutu total ada pelanggan 
internal dan eksternal. Pelanggan-pelanggan internal atau 
karyawan lain dalam organisasi yang pekerjaannya bergantung 
pada pekerjaan karyawan sebelum mereka. Pelanggan eksternal 
adalah orang yang membeli dan/ atau menggunakan produk-
produk organisasi. 

2. Obsesi terhadap mutu 
Obsesi terhadap mutu adalah sikap yang  harus 

ditanamkan dan terus menerus dipupuk oleh pemimpin dalam 
sebuah organisasi. Ini berarti bahwa setiap karyawan secara 
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memberikan panduan 
bagi orang-orang dan 
menciptakan metode 
untuk memantau pelak-
sanaannya. 

3 Memantau hasil-hasil, 
kemudian dibandingkan 
dengan rencana, dan 
mengidentifikasi 
kemungkinan-kemung-
kinan yang terjadi, serta 
membuat perencanaan 
dan pengorganisasian 
untuk menyelesaikan 
masalah-masalah yang 
ada. 

Memberikan motivasi bagi 
orang-orang untuk mengatasi 
hambatan-hambatan dalam 
perubahan menuju perbaikan, 
dengan cara memenuhi 
kebutuhan manusia yang 
mendasar yang seringkali tidak 
diperhatikan. 

4 Menciptakan suatu taraf 
yang telah direncanakan 
untuk tetap mengha-
silkan output yang 
sejalan dengan kebu-
tuhan pelanggan 

Menciptakan perubahan, se-
ringkali dalam taraf yang 
dramatis, untuk menghasilkan 
perubahan yang berguna bagi 
organisasi.  

 Meskipun kedua istilah tersebut berbeda, namun 
manajemen dan kepemimpinan pada dasarnya adalah penting 
untuk menghasilkan organisasi yang efisien dan efektif.  
Kebanyakan manajer paling tidak memiliki sejumlah keterampilan 
kepemimpinan, dan kebanyakan pemimpin memiliki sejumlah 
keterampilan manajemen. 

D. Kepemimpinan dalam Manajemen Mutu
Kepemimpinan merupakan aspek penting dan menjadi 

kunci keberhasilan manajemen mutu pada sebuah organisasi. 
Tujuan kepemimpinan dalam manajemen mutu adalah untuk 

meningkatkan kinerja karyawan dan mesin, memperbaiki mutu 
yang ada, meningkatkan output dan produktivitas, dan sekaligus 
menciptakan kebanggaan kerja bagi karyawan (Gaspersz, 2001). 
 Kepemimpinan dalam manajemen mutu bukan untuk 
menentukan dan mencatat kegagalan yang dibuat pekerja serta 
kemudian menghukum pekerja itu, tetapi untuk mengidentifikasi 
dan kemudian menghilangkan penyebab kegagalan itu, serta 
membantu pekerja agar mampu mengerjakan pekerjaan secara 
lebih baik dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi dalam 
setiap aktivitas yang dilakukan.  

Kepemimpinan untuk mutu adalah kepemimpinan dari 
perspektif mutu total, yaitu penerapan prinsip-prinsip 
kepemimpinan untuk terus menerus memperbaiki metode dan 
proses kerja yang pada gilirannya akan memperbaiki mutu, biaya, 
produktivitas, dan laba atas investasi.   

Prinsip-prinsip kepemimpinan untuk mutu, paralel dengan 
prinsip mutu total. Scholtes (dalam Goetsch dan Davis, 1994) 
meringkas prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut:

1. Fokus pada pelanggan 
Kepemimpinan untuk mutu menuntut fokus pada 

pelanggan. Ini berarti tujuan utama organisasi adalah memenuhi 
atau melebihi harapan pelanggan dengan cara memberikan 
pelanggan nilai pribadi. Dalam tatanan mutu total ada pelanggan 
internal dan eksternal. Pelanggan-pelanggan internal atau 
karyawan lain dalam organisasi yang pekerjaannya bergantung 
pada pekerjaan karyawan sebelum mereka. Pelanggan eksternal 
adalah orang yang membeli dan/ atau menggunakan produk-
produk organisasi. 

2. Obsesi terhadap mutu 
Obsesi terhadap mutu adalah sikap yang  harus 

ditanamkan dan terus menerus dipupuk oleh pemimpin dalam 
sebuah organisasi. Ini berarti bahwa setiap karyawan secara 
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agresif mengejar mutu dalam suatu usaha untuk melebihi harapan 
pelanggan, internal dan eksternal. 

3. Mengakui struktur kerja 
 Kepemimpinan untuk mutu menuntut bahwa proses kerja 
dianalisis untuk menetapkan penataan struktural mereka yang 
memadai (organisasi, urutan langkah, alat yang digunakan, 
gerakan yang  diperlukan, dan lain-lain). Bila struktur optimum 
tersedia, proses kerja sebaiknya dianalisis, dievaluasi, dan 
dipelajari terus menerus dalam sebuah upaya untuk memperbaiki. 

4. Kebebasan melalui kontrol 
 Pengendalian dalam tatanan mutu total merujuk pada 
pengendalian manusia terhadap metode dan proses. Pemimpin 
harus memastikan bawah manajer dan karyawan mengendalikan 
proses dan metode kerja dengan bekerjasama untuk 
membakukannya. Tujuannya adalah mengurangi variasi output
dengan menghilangkan variasi pekerjaan. 

5. Kesatuan tujuan 
 Seorang pemimpin bertanggung jawab dalam 
menentukan dan menyampaikan misi organisasi secara jelas dan 
seksama agar  semua karyawan memahami, meyakini,  dan 
bertanggung jawab terhadap misi tersebut. Dengan adanya 
kesatuan tujuan maka semua karyawan bekerjasama untuk 
mencapai tujuan yang sama. 

6. Mencari kesalahan dalam sistem 
 Diperlukan perubahan dan fokus atau penekanan 
terhadap penilaian kesalahan karena adanya masalah menjadi 
penilaian sistem dalam rangka menemukan dan mengatasi 
masalah yang berhubungan dengan sistem. 

7. Kerjasama tim 
 Prinsip ini  didasarkan pada keyakinan bahwa kerja sama 
tim akan dapat memberikan hasil yang jauh lebih baik daripada 
bekerja secara individual. 

8. Pendidikan dan pelatihan 
 Mesin yang paling penting dalam lingkungan kerja di era 
teknologi tinggi adalah pikiran manusia. Oleh karena itu, belajar 
terus menerus merupakan unsur  yang mendasar dalam mutu total. 
Bekerja keras tidak lagi menjamin keberhasilan, tetapi perlu 
bekerja cerdas. 
  Sejalan dengan itu, Juran (1988) mengemukakan 
Triloginya tentang kepemimpinan mutu. Triogi terdiri dari unsur-
unsur berikut: 

1. Perencanaan Mutu 
 Perencanaan mutu terdiri dari langkah-langkah; 
identifikasi pelanggan, identifikasi kebutuhan pelanggan, 
kembangkan produk-produk berdasarkan pada kebutuhan 
pelanggan, mengembangkan metode dan proses kerja yang 
dapat menghasilkan produk-produk yang memenuhi atau 
melebihi harapan pelanggan, dan mengubah perencanaan 
menjadi tindakan. 

2. Kendali mutu 
  Kendali mutu terdiri dari langkah-langkah; evaluasi 

kinerja actual, bandingkan kinerja actual dengan tujuan kinerja, 
ambil langkah segera untuk menyelesaikan perbedaan-
perbedaan  di antara kinerja yang direncanakan dalam kinerja 
aktual. 

3. Perbaikan mutu 
  Perbaikan mutu berkelanjutan adalah suatu unsur 

fundamental dari mutu total. Langkah-langkah yang tercakup 
adalah; membangun infrastruktur untuk mencapai perbaikan 
mutu terus menerus, mengidentifikasi proses atau metode 
tertentu yang memerlukan perbaikan, bentuk tim yang 
bertanggung jawab untuk proyek perbaikan khusus, dan 
berikan tim perbaikan sumber daya dan pelatihan yang 
dibutuhkan untuk mendiagnosis masalah dan mengidentifikasi 
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agresif mengejar mutu dalam suatu usaha untuk melebihi harapan 
pelanggan, internal dan eksternal. 

3. Mengakui struktur kerja 
 Kepemimpinan untuk mutu menuntut bahwa proses kerja 
dianalisis untuk menetapkan penataan struktural mereka yang 
memadai (organisasi, urutan langkah, alat yang digunakan, 
gerakan yang  diperlukan, dan lain-lain). Bila struktur optimum 
tersedia, proses kerja sebaiknya dianalisis, dievaluasi, dan 
dipelajari terus menerus dalam sebuah upaya untuk memperbaiki. 

4. Kebebasan melalui kontrol 
 Pengendalian dalam tatanan mutu total merujuk pada 
pengendalian manusia terhadap metode dan proses. Pemimpin 
harus memastikan bawah manajer dan karyawan mengendalikan 
proses dan metode kerja dengan bekerjasama untuk 
membakukannya. Tujuannya adalah mengurangi variasi output
dengan menghilangkan variasi pekerjaan. 

5. Kesatuan tujuan 
 Seorang pemimpin bertanggung jawab dalam 
menentukan dan menyampaikan misi organisasi secara jelas dan 
seksama agar  semua karyawan memahami, meyakini,  dan 
bertanggung jawab terhadap misi tersebut. Dengan adanya 
kesatuan tujuan maka semua karyawan bekerjasama untuk 
mencapai tujuan yang sama. 

6. Mencari kesalahan dalam sistem 
 Diperlukan perubahan dan fokus atau penekanan 
terhadap penilaian kesalahan karena adanya masalah menjadi 
penilaian sistem dalam rangka menemukan dan mengatasi 
masalah yang berhubungan dengan sistem. 

7. Kerjasama tim 
 Prinsip ini  didasarkan pada keyakinan bahwa kerja sama 
tim akan dapat memberikan hasil yang jauh lebih baik daripada 
bekerja secara individual. 

8. Pendidikan dan pelatihan 
 Mesin yang paling penting dalam lingkungan kerja di era 
teknologi tinggi adalah pikiran manusia. Oleh karena itu, belajar 
terus menerus merupakan unsur  yang mendasar dalam mutu total. 
Bekerja keras tidak lagi menjamin keberhasilan, tetapi perlu 
bekerja cerdas. 
  Sejalan dengan itu, Juran (1988) mengemukakan 
Triloginya tentang kepemimpinan mutu. Triogi terdiri dari unsur-
unsur berikut: 

1. Perencanaan Mutu 
 Perencanaan mutu terdiri dari langkah-langkah; 
identifikasi pelanggan, identifikasi kebutuhan pelanggan, 
kembangkan produk-produk berdasarkan pada kebutuhan 
pelanggan, mengembangkan metode dan proses kerja yang 
dapat menghasilkan produk-produk yang memenuhi atau 
melebihi harapan pelanggan, dan mengubah perencanaan 
menjadi tindakan. 

2. Kendali mutu 
  Kendali mutu terdiri dari langkah-langkah; evaluasi 

kinerja actual, bandingkan kinerja actual dengan tujuan kinerja, 
ambil langkah segera untuk menyelesaikan perbedaan-
perbedaan  di antara kinerja yang direncanakan dalam kinerja 
aktual. 

3. Perbaikan mutu 
  Perbaikan mutu berkelanjutan adalah suatu unsur 

fundamental dari mutu total. Langkah-langkah yang tercakup 
adalah; membangun infrastruktur untuk mencapai perbaikan 
mutu terus menerus, mengidentifikasi proses atau metode 
tertentu yang memerlukan perbaikan, bentuk tim yang 
bertanggung jawab untuk proyek perbaikan khusus, dan 
berikan tim perbaikan sumber daya dan pelatihan yang 
dibutuhkan untuk mendiagnosis masalah dan mengidentifikasi 
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sebab-sebab, menetapkan  pemulihan, dan memantapkan 
perbaikan yang memadai sesudah dibuat. 

 Perencanaan, pengendalian, dan perbaikan mutu tidak 
terjadi secara otomatis dalam organisasi manapun. Semua itu 
terjadi sebagai hasil dari kepemimpinan. Para pemimpin dalam 
tatanan mutu total harus memastikan bahwa prinsip-prinsip ini 
berlaku setiap hari pada semua tingkatan organisasi.  
 Komitmen terhadap perbaikan mutu terus menerus 
mensyaratkan tugas kepemimpinan yang meliputi delapan aspek 
kunci (Gaspers, 2008), yaitu: 

1. Menetapkan suatu dewan mutu. 
2. Menetapkan kebijakan mutu. 
3. Menetapkan dan menyebarluaskan sasaran mutu. 
4. Memberikan dan menyiapkan sumber-sumber daya. 
5. Memberikan dan menyiapkan pendidikan dan pelatihan 

yang berorientasi pada pemecahan masalah-masalah mutu. 
6. Menetapkan tim perbaikan mutu yang bertanggung jawab 

pada manajemen puncak untuk menyelesaikan masalah-
masalah mutu. 

7. Merangsang perbaikan mutu terus menerus. 
8. Memberikan pengakuan dan penghargaan atas prestasi 

dalam perbaikan mutu terus menerus.  

E. Model Kepemimpinan Mutu  
 Hasil–hasil penelitian tentang manajemen mutu  
menunjukkan bahwa kepemimpinan mutu sangat kritis dan krusial 
dalam perbaikan mutu organisasi. Model kepemimpinan mutu 
menggabungkan berbagai model kepemimpinan yang ada yang 
disebut sebagai Meta-model Kepemimpinan Mutu. Meta-model 
kepemimpinan mutu merangkaikan gaya-gaya kepemimpinan, 
prilaku manajerial, dan sasaran akhir berupa peningkatan terus 
menerus kepuasan total pelanggan seperti dapat dilihat pada 
gambar berikut (Gaspersz, 2008): 

Gambar 4.1 
Metamodel Kepemimpinan mutu 
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sebab-sebab, menetapkan  pemulihan, dan memantapkan 
perbaikan yang memadai sesudah dibuat. 

 Perencanaan, pengendalian, dan perbaikan mutu tidak 
terjadi secara otomatis dalam organisasi manapun. Semua itu 
terjadi sebagai hasil dari kepemimpinan. Para pemimpin dalam 
tatanan mutu total harus memastikan bahwa prinsip-prinsip ini 
berlaku setiap hari pada semua tingkatan organisasi.  
 Komitmen terhadap perbaikan mutu terus menerus 
mensyaratkan tugas kepemimpinan yang meliputi delapan aspek 
kunci (Gaspers, 2008), yaitu: 

1. Menetapkan suatu dewan mutu. 
2. Menetapkan kebijakan mutu. 
3. Menetapkan dan menyebarluaskan sasaran mutu. 
4. Memberikan dan menyiapkan sumber-sumber daya. 
5. Memberikan dan menyiapkan pendidikan dan pelatihan 

yang berorientasi pada pemecahan masalah-masalah mutu. 
6. Menetapkan tim perbaikan mutu yang bertanggung jawab 

pada manajemen puncak untuk menyelesaikan masalah-
masalah mutu. 

7. Merangsang perbaikan mutu terus menerus. 
8. Memberikan pengakuan dan penghargaan atas prestasi 

dalam perbaikan mutu terus menerus.  

E. Model Kepemimpinan Mutu  
 Hasil–hasil penelitian tentang manajemen mutu  
menunjukkan bahwa kepemimpinan mutu sangat kritis dan krusial 
dalam perbaikan mutu organisasi. Model kepemimpinan mutu 
menggabungkan berbagai model kepemimpinan yang ada yang 
disebut sebagai Meta-model Kepemimpinan Mutu. Meta-model 
kepemimpinan mutu merangkaikan gaya-gaya kepemimpinan, 
prilaku manajerial, dan sasaran akhir berupa peningkatan terus 
menerus kepuasan total pelanggan seperti dapat dilihat pada 
gambar berikut (Gaspersz, 2008): 
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Pada gambar tersebut tampak bahwa hasil – berupa 
kepuasan pelanggan internal dan eksternal, loyalitas pelanggan 
internal dan eksternal, produktivitas total, profitabilitas, 
pencapaian sasaran mutu, dan lain-lain – akan tercapai  melalui 
penerapan kepemimpinan mutu yang merupakan kombinasi antara 
karakteristik pemimpin dan perilaku manajerial yang efektif.  
Penerapan kepemimpinan mutu yang efektif ditunjang dengan 
variable-variabel situasional akan menghadirkan variable-variabel 
intervensi yang selanjutnya akan mempengaruhi variabel-variabel 
hasil akhir  sesuai yang diharapkan dalam dinamika perbaikan 
manajemen mutu. 
 Kepemimpinan mutu pada hakikatnya merupakan suatu 
proses pengaruh untuk perbaikan mutu dimana pemimpin 
mempengaruhi bawahan untuk mengerjakan apa yang dianggap 
penting oleh pemimpin. Secara simultan pemimpin juga 
menetapkan arah dan tujuan mutu organisasi serta memotivasi 
anggota organisasi untuk maju secara bersama menuju perbaikan 
mutu secara kontinyu. 
 Dalam manajemen mutu dikenal salah satu pendekatan 
terbaru dalam kepemimpinan mutu yaitu kepemimpinan 
transformasional ( transformational leadership) (Gaspersz, 2008). 
Kepemimpinan transformasional mengubah keseluruhan 
organisasi melalui transformasi organisasi menuju pandangan 
mereka tentang apa yang harus dilakukan oleh organisasi itu dan 
bagaimana seharusnya organisasi itu berjalan dengan baik menuju 
sasaran mutu yang telah ditetapkan. 
 Perilaku kepemimpinan transformasional ialah  visi, 
perencanaan, komunikasi, dan tindakan kreatif yang memiliki efek 
positif ada sekelompok orang dalam sebuah susunan nilai dan 
keyakinan yang jelas, untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan dengan jelas dan dapat diukur (Aderson, 1998).  
Pendekatan transforming ini akan berpengaruh secara simultan 
terhadap perkembangan personal dan produktivitas usaha dari 
semua pihak terkait. Transformasional membentuk pemimpin 

sebagai agen aktif perubahan yang positif, yang diantaranya 
mampu mengubah lingkungan, organisasi,  kelompok, pribadi – 
pribadi. Semua proses tersebut akan mematangkan karakter 
kepemimpinannya dalam organisasi dan mengembangkan 
pemahaman seorang pemimpin. 
 Sejumlah karateristik penting dari pemimpin 
transformasional yang diperlukan  dalam dinamika perbaikan 
mutu sebagaimana diusulkan oleh Gaspersz (2008), mencakup: 

1. Memiliki visi yang  kuat. Pemimpin transformasional 
memiliki visi yang kuat tentang bagaimana sebuah organisasi 
harus berjalan dengan baik serta mampu  mentransformasikan 
visi ke bawahan. Visi pemimpin transformasional dengan 
demikian, akan menjadi visi bersama dari seluruh anggota 
organisasi. Pada organisasi yang menerapka manajemen mutu, 
visi ini akan mencakup suatu transformasi dari organisasi 
menuju komitmen total terhadap perbaikan terus menerus. 

2. Memiliki peta tindakan (map for action).  Pemimpin 
transformasional mempengaruhi bagaimana menterjemahkan 
visi perusahaan ke dalam realitas. Mereka dapat secara afektif 
merencanakan bagaimana mencapai visi yang telah disepakati 
bersama oleh seluruh  anggota organisasi.  

3. Memiliki kerangka visi (frame for the vision). Pemimpin 
transformasional dapat menyusun visi ke dalam suatu kerangka 
kerja yang jelas yang secara akurat menggabungkan visi itu 
dengan nilai-nilai yang telah diyakini oleh seluruh anggota 
organisasi itu. Organisasi yang menerapkan praktek  
manajemen mutu menggunakan metafora atau seperti walk the 
talk  dan cerita-cerita. 

4. Memiliki kepercayaan diri (self-confidence). Pemimpin 
transformasional memiliki kepercayaan diri yang tinggi serta 
selalu bersikap optimis dan tidak kehilangan akal alam 
menghadapi suatu masalah. 
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Pada gambar tersebut tampak bahwa hasil – berupa 
kepuasan pelanggan internal dan eksternal, loyalitas pelanggan 
internal dan eksternal, produktivitas total, profitabilitas, 
pencapaian sasaran mutu, dan lain-lain – akan tercapai  melalui 
penerapan kepemimpinan mutu yang merupakan kombinasi antara 
karakteristik pemimpin dan perilaku manajerial yang efektif.  
Penerapan kepemimpinan mutu yang efektif ditunjang dengan 
variable-variabel situasional akan menghadirkan variable-variabel 
intervensi yang selanjutnya akan mempengaruhi variabel-variabel 
hasil akhir  sesuai yang diharapkan dalam dinamika perbaikan 
manajemen mutu. 
 Kepemimpinan mutu pada hakikatnya merupakan suatu 
proses pengaruh untuk perbaikan mutu dimana pemimpin 
mempengaruhi bawahan untuk mengerjakan apa yang dianggap 
penting oleh pemimpin. Secara simultan pemimpin juga 
menetapkan arah dan tujuan mutu organisasi serta memotivasi 
anggota organisasi untuk maju secara bersama menuju perbaikan 
mutu secara kontinyu. 
 Dalam manajemen mutu dikenal salah satu pendekatan 
terbaru dalam kepemimpinan mutu yaitu kepemimpinan 
transformasional ( transformational leadership) (Gaspersz, 2008). 
Kepemimpinan transformasional mengubah keseluruhan 
organisasi melalui transformasi organisasi menuju pandangan 
mereka tentang apa yang harus dilakukan oleh organisasi itu dan 
bagaimana seharusnya organisasi itu berjalan dengan baik menuju 
sasaran mutu yang telah ditetapkan. 
 Perilaku kepemimpinan transformasional ialah  visi, 
perencanaan, komunikasi, dan tindakan kreatif yang memiliki efek 
positif ada sekelompok orang dalam sebuah susunan nilai dan 
keyakinan yang jelas, untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan dengan jelas dan dapat diukur (Aderson, 1998).  
Pendekatan transforming ini akan berpengaruh secara simultan 
terhadap perkembangan personal dan produktivitas usaha dari 
semua pihak terkait. Transformasional membentuk pemimpin 

sebagai agen aktif perubahan yang positif, yang diantaranya 
mampu mengubah lingkungan, organisasi,  kelompok, pribadi – 
pribadi. Semua proses tersebut akan mematangkan karakter 
kepemimpinannya dalam organisasi dan mengembangkan 
pemahaman seorang pemimpin. 
 Sejumlah karateristik penting dari pemimpin 
transformasional yang diperlukan  dalam dinamika perbaikan 
mutu sebagaimana diusulkan oleh Gaspersz (2008), mencakup: 

1. Memiliki visi yang  kuat. Pemimpin transformasional 
memiliki visi yang kuat tentang bagaimana sebuah organisasi 
harus berjalan dengan baik serta mampu  mentransformasikan 
visi ke bawahan. Visi pemimpin transformasional dengan 
demikian, akan menjadi visi bersama dari seluruh anggota 
organisasi. Pada organisasi yang menerapka manajemen mutu, 
visi ini akan mencakup suatu transformasi dari organisasi 
menuju komitmen total terhadap perbaikan terus menerus. 

2. Memiliki peta tindakan (map for action).  Pemimpin 
transformasional mempengaruhi bagaimana menterjemahkan 
visi perusahaan ke dalam realitas. Mereka dapat secara afektif 
merencanakan bagaimana mencapai visi yang telah disepakati 
bersama oleh seluruh  anggota organisasi.  

3. Memiliki kerangka visi (frame for the vision). Pemimpin 
transformasional dapat menyusun visi ke dalam suatu kerangka 
kerja yang jelas yang secara akurat menggabungkan visi itu 
dengan nilai-nilai yang telah diyakini oleh seluruh anggota 
organisasi itu. Organisasi yang menerapkan praktek  
manajemen mutu menggunakan metafora atau seperti walk the 
talk  dan cerita-cerita. 

4. Memiliki kepercayaan diri (self-confidence). Pemimpin 
transformasional memiliki kepercayaan diri yang tinggi serta 
selalu bersikap optimis dan tidak kehilangan akal alam 
menghadapi suatu masalah. 
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5. Berani mengambil resiko (risk – talking). Pemimpin 
transformasional berani mengambil resiko dalam 
merealisasikan visi mereka yang telah ditransformasikan 
menjadi visi bersama dari seluruh anggota dalam perusahaan 
itu.  Pemimpin transformasional menginginkan perubahan – 
perubahan pendekatan berupa ide-ide baru, praktek-praktek 
baru, atau cara-cara baru dalam memecahkan masalah-masalah 
mutu. 

6. Memiliki gaya pribadi inspirational. Pemimpin 
transformasional memiliki daya magnetis pribadi yang kuat 
sehingga membuat pengikut-pengikutnya merasa dekat dengan 
pemimpin itu. Pemimpin transformasional dengan demikian, 
dapat memotivasi pengikut-pengikutnya menuju peningkatan 
kinerja yang lebih baik. 

7. Memiliki kemampuan merangsang usaha-usaha individual. 
Pemimpin transformasional memiliki kemampuan 
mengidentifikasi potensi yang ada dari setiap individu dalam 
organisasi, yang kemudian merangsang dan membantu 
individu secara intelektual agar berkembang untuk mencapai 
visi organisasi yang telah disepakati bersama. 

8. Memiliki kemampuan mengidentifikasi manfaat-manfaat. 
Pemimpin transformasional memiliki kemampuan 
mengidentifikasi manfaat-manfaat yang diperoleh apabila 
mengikuti visi perusahaan yang telah disepakati bersama 
tersebut. Pemimpin transformasional dapat secara langsung 
menunjukkan penghargaan dan pengakuan atas keberhasilan 
apabila mencapai visi organisasi yang telah disepakati bersama 
itu. 

 Nilai dan perilaku kepemimpinan dapat ditingkatkan 
dengan cara mempelajari dan menerapkan langkah-langkah 
perilaku kepemimpinan transformasional, seperti pada gambar 
berikut: 

Gambar 4.2 
    Langkah-langkah Perilaku Kepemimpinan 

Transformasional 

  

 Penjelasan dari langkah – langkah  tersebut adalah sebagai 
berikut: 
1. Langkah pertama, memperkirakan. Langkah pertama ini 

membutuhkan imajinasi, kreativitas, dan pemahaman terhadap 
sejarah berdirinya kelompok atau organisasi sehingga 
kesempatan atau kegiatan di masa mendatang dapat di 
spesifikasi dan dijabarkan dengan akurat dan realistis. 
Perkiraan ini juga harus didasari dan dapat memenuhi 
kebutuhan manusia. 

2. Langkah kedua, perencanaan. Visi yang telah ditangkap (baik 
dengan atau tanpa melakukan dialog dengan pihak lain) dapat 
segera dibuat dengan menentukan misi, strategi, tempat, dan 
waktu pelaksanaan terbaik, dan menentukan orang yang paling 
tepat melaksanakannya. Kegiatan ini dapat melibatkan 
pertemuan kekeluargaan atau panitia,  brainstorming, 
pengembangan kelompok, resolusi konflik, dan negosiasi. Agar 
perencanaan sukses, semua fihak yang terlibat harus mau 
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5. Berani mengambil resiko (risk – talking). Pemimpin 
transformasional berani mengambil resiko dalam 
merealisasikan visi mereka yang telah ditransformasikan 
menjadi visi bersama dari seluruh anggota dalam perusahaan 
itu.  Pemimpin transformasional menginginkan perubahan – 
perubahan pendekatan berupa ide-ide baru, praktek-praktek 
baru, atau cara-cara baru dalam memecahkan masalah-masalah 
mutu. 

6. Memiliki gaya pribadi inspirational. Pemimpin 
transformasional memiliki daya magnetis pribadi yang kuat 
sehingga membuat pengikut-pengikutnya merasa dekat dengan 
pemimpin itu. Pemimpin transformasional dengan demikian, 
dapat memotivasi pengikut-pengikutnya menuju peningkatan 
kinerja yang lebih baik. 

7. Memiliki kemampuan merangsang usaha-usaha individual. 
Pemimpin transformasional memiliki kemampuan 
mengidentifikasi potensi yang ada dari setiap individu dalam 
organisasi, yang kemudian merangsang dan membantu 
individu secara intelektual agar berkembang untuk mencapai 
visi organisasi yang telah disepakati bersama. 

8. Memiliki kemampuan mengidentifikasi manfaat-manfaat. 
Pemimpin transformasional memiliki kemampuan 
mengidentifikasi manfaat-manfaat yang diperoleh apabila 
mengikuti visi perusahaan yang telah disepakati bersama 
tersebut. Pemimpin transformasional dapat secara langsung 
menunjukkan penghargaan dan pengakuan atas keberhasilan 
apabila mencapai visi organisasi yang telah disepakati bersama 
itu. 

 Nilai dan perilaku kepemimpinan dapat ditingkatkan 
dengan cara mempelajari dan menerapkan langkah-langkah 
perilaku kepemimpinan transformasional, seperti pada gambar 
berikut: 

Gambar 4.2 
    Langkah-langkah Perilaku Kepemimpinan 

Transformasional 

  

 Penjelasan dari langkah – langkah  tersebut adalah sebagai 
berikut: 
1. Langkah pertama, memperkirakan. Langkah pertama ini 

membutuhkan imajinasi, kreativitas, dan pemahaman terhadap 
sejarah berdirinya kelompok atau organisasi sehingga 
kesempatan atau kegiatan di masa mendatang dapat di 
spesifikasi dan dijabarkan dengan akurat dan realistis. 
Perkiraan ini juga harus didasari dan dapat memenuhi 
kebutuhan manusia. 

2. Langkah kedua, perencanaan. Visi yang telah ditangkap (baik 
dengan atau tanpa melakukan dialog dengan pihak lain) dapat 
segera dibuat dengan menentukan misi, strategi, tempat, dan 
waktu pelaksanaan terbaik, dan menentukan orang yang paling 
tepat melaksanakannya. Kegiatan ini dapat melibatkan 
pertemuan kekeluargaan atau panitia,  brainstorming, 
pengembangan kelompok, resolusi konflik, dan negosiasi. Agar 
perencanaan sukses, semua fihak yang terlibat harus mau 
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menerima dan bersikap antusias terhadap rencana yang 
disajikan. 

3. Langkah ketiga,  pengelompokan. Pemberian tanggung jawab 
secara selektif pada setiap orang menentukan tim yang bekerja 
secara harmonis dan produktif yang dapat diperoleh dengan 
menempatkan orang pada kelompok yang tepat, yang menurut 
mereka cocok (jika memungkinkan), memberikan tugas yang 
sesuai dengan kekuatan dan keinginan mereka, mendukung 
mereka, baik secara emosional maupun fisik sejalan dengan 
proses pelaksanaan tanggung jawab. 

4. Langkah keempat, memotivasi tindakan. Apabila semua pihak 
dapat menerima rencana yang telah dibuat, maka setiap orang 
harus memotivasi dirinya (baik dengan alasan internal maupun 
eskternal) secara berkesinambungan agar rencana tersebut 
dapat dilaksanakan sesuai dengan perkiraan dan waktu yang 
telah ditentukan. Sistem penghargaan perlu diadakan dan 
dinilai sehingga motivasi tersebut tetap menantang dan tinggi.  

5. Langkah kelima, mengevaluasi. Evaluasi terhadap hasil dari 
usaha perubahan umumnya sulit, namun tetap merupakan 
usaha yang penting. Kegiatan ini penting dalam usaha 
melakukan peningkatan dan perencanaan dan menentukan 
kesuksesan selanjutnya. Rencana yang dibuat secara cermat 
dengan mengidentifikasi pencapaian akan semakin 
mempermudah evaluasi. Oleh karena itu, ketika membuat 
perencanaan perlu menentukan kriteria evaluasi yang realistis, 
konkret, dan dapat diukur. 

6. Langkah keenam, mendaur ulang proses melalui evaluasi. 
Secara periodik, setelah pelaksanaan evaluasi, langkah-langkah 
dalam proses ini perlu diulang kembali sehingga tidak timbul 
asumsi-asumsi yang salah mengenai bagaimana suatu kejadian 
terjadi dan bagaimana sebaiknya suatu hal dilaksanakan. 
Organisasi atau kelompok akan berpijak pada kenyataan dan 
potensi perubahan yang positif dengan melakukan pengkajian 
ulang terhadap visi, memformulasi dan menegosiasi kembali 

rencana-rencana, mencari para motivator baru, membentuk 
kelompok-kelompok baru yang lebih harmonis dan produktif, 
serta melakukan evaluasi lagi. 

Oakland (1994) menambahkan lima hal yang harus 
diketahui oleh pemimpin dalam melaksanakan manajemen 
kualitas, khususnya TQM, yaitu a) mengenal para pelanggannya 
dan menemukan kebutuhan mereka, b) menyusun standar  yang 
sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan, 3) melakukan 
pengendalian proses dan sistem serta memperbaiki 
kemampuannya, 4) tanggung jawab pemimpin dalam menyusun 
filosofi, kebijakan, kualitas, dan memberikan motivasi melalui 
kepemimpinan  dan menyiapkan personil yang mampu mencapai 
sasaran mutu, dan 5) pemberdayaan personil pada seluruh 
tingkatan dalam organisasi untuk melaksanakan perbaikan mutu. 

Selain gaya kepemimpinan transformasional, gaya 
kepemimpinan yang tepat dalam konteks TQM menurut Goetsch 
dan Davis (2002) adalah kepemimpinan partisipatif yang lebih 
tinggi/ tingkatannya. Kepemimpinan partisipatif dalam pandangan 
tradisional meliputi usaha mencari masukan dari karyawan, 
sedangkan dalam pandangan TQM meliputi upaya mencari 
masukan dari karyawan yang diberdayakan, mempertimbangkan 
masukan tersebut, dan bertindak berdasarkan masukan itu. Jadi, 
perbedaan utamanya adalah pemberdayaan karyawan.  

Pemberdayaan tersebut menurut Gaspersz (2003) 
merupakan proses memberikan kewenangan kepada karyawan 
untuk membuat lebih banyak  keputusan yang berkaitan dengan 
tugas dan tanggung jawab. Pemberdayaan tersebut dapat 
dilakukan antara lain dengan cara merekrut orang-orang terbaik 
dan berkualifikasi serta peduli terhadap pekerjaan mereka. 
Pemimpin mutu juga harus mengakui bahwa karyawan yang 
sedang melakukan pekerjaan tersebut mengetahui bahwa mereka 
lebih baik dari pada orang lain. Pemimpin harus mampu 
memperlakukan karyawan dengan memberikan kepercayaan, 
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menerima dan bersikap antusias terhadap rencana yang 
disajikan. 

3. Langkah ketiga,  pengelompokan. Pemberian tanggung jawab 
secara selektif pada setiap orang menentukan tim yang bekerja 
secara harmonis dan produktif yang dapat diperoleh dengan 
menempatkan orang pada kelompok yang tepat, yang menurut 
mereka cocok (jika memungkinkan), memberikan tugas yang 
sesuai dengan kekuatan dan keinginan mereka, mendukung 
mereka, baik secara emosional maupun fisik sejalan dengan 
proses pelaksanaan tanggung jawab. 

4. Langkah keempat, memotivasi tindakan. Apabila semua pihak 
dapat menerima rencana yang telah dibuat, maka setiap orang 
harus memotivasi dirinya (baik dengan alasan internal maupun 
eskternal) secara berkesinambungan agar rencana tersebut 
dapat dilaksanakan sesuai dengan perkiraan dan waktu yang 
telah ditentukan. Sistem penghargaan perlu diadakan dan 
dinilai sehingga motivasi tersebut tetap menantang dan tinggi.  

5. Langkah kelima, mengevaluasi. Evaluasi terhadap hasil dari 
usaha perubahan umumnya sulit, namun tetap merupakan 
usaha yang penting. Kegiatan ini penting dalam usaha 
melakukan peningkatan dan perencanaan dan menentukan 
kesuksesan selanjutnya. Rencana yang dibuat secara cermat 
dengan mengidentifikasi pencapaian akan semakin 
mempermudah evaluasi. Oleh karena itu, ketika membuat 
perencanaan perlu menentukan kriteria evaluasi yang realistis, 
konkret, dan dapat diukur. 

6. Langkah keenam, mendaur ulang proses melalui evaluasi. 
Secara periodik, setelah pelaksanaan evaluasi, langkah-langkah 
dalam proses ini perlu diulang kembali sehingga tidak timbul 
asumsi-asumsi yang salah mengenai bagaimana suatu kejadian 
terjadi dan bagaimana sebaiknya suatu hal dilaksanakan. 
Organisasi atau kelompok akan berpijak pada kenyataan dan 
potensi perubahan yang positif dengan melakukan pengkajian 
ulang terhadap visi, memformulasi dan menegosiasi kembali 

rencana-rencana, mencari para motivator baru, membentuk 
kelompok-kelompok baru yang lebih harmonis dan produktif, 
serta melakukan evaluasi lagi. 

Oakland (1994) menambahkan lima hal yang harus 
diketahui oleh pemimpin dalam melaksanakan manajemen 
kualitas, khususnya TQM, yaitu a) mengenal para pelanggannya 
dan menemukan kebutuhan mereka, b) menyusun standar  yang 
sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan, 3) melakukan 
pengendalian proses dan sistem serta memperbaiki 
kemampuannya, 4) tanggung jawab pemimpin dalam menyusun 
filosofi, kebijakan, kualitas, dan memberikan motivasi melalui 
kepemimpinan  dan menyiapkan personil yang mampu mencapai 
sasaran mutu, dan 5) pemberdayaan personil pada seluruh 
tingkatan dalam organisasi untuk melaksanakan perbaikan mutu. 

Selain gaya kepemimpinan transformasional, gaya 
kepemimpinan yang tepat dalam konteks TQM menurut Goetsch 
dan Davis (2002) adalah kepemimpinan partisipatif yang lebih 
tinggi/ tingkatannya. Kepemimpinan partisipatif dalam pandangan 
tradisional meliputi usaha mencari masukan dari karyawan, 
sedangkan dalam pandangan TQM meliputi upaya mencari 
masukan dari karyawan yang diberdayakan, mempertimbangkan 
masukan tersebut, dan bertindak berdasarkan masukan itu. Jadi, 
perbedaan utamanya adalah pemberdayaan karyawan.  

Pemberdayaan tersebut menurut Gaspersz (2003) 
merupakan proses memberikan kewenangan kepada karyawan 
untuk membuat lebih banyak  keputusan yang berkaitan dengan 
tugas dan tanggung jawab. Pemberdayaan tersebut dapat 
dilakukan antara lain dengan cara merekrut orang-orang terbaik 
dan berkualifikasi serta peduli terhadap pekerjaan mereka. 
Pemimpin mutu juga harus mengakui bahwa karyawan yang 
sedang melakukan pekerjaan tersebut mengetahui bahwa mereka 
lebih baik dari pada orang lain. Pemimpin harus mampu 
memperlakukan karyawan dengan memberikan kepercayaan, 
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kepedulian, pengakuan, memperlakukan sama, mau bekerjasama, 
rasa hormat, dan sebagainya. Karyawan yang merasa 
diberdayakan akan merasa bahwa pekerjaan tersebut adalah milik 
mereka, mereka juga mau bertanggung jawab dan memiliki 
kendali atas pekerjaan tersebut. 

Terkait dengan pemberdayaan karyawan atau 
keanakbuahan (followership), ada enam paradigm interaksi 
manusia yang harus diperhatikan (Covey, 1994). Melalui 
pemahaman terhadap paradigma tersebut, dapat dipilih suatu 
pendekatan yang paling tepat dalam menjalin hubungan antara 
pemimpin dan bawahan serta antar individu dalam organisasi, 
yaitu: 

1. Menang/menang adalah suatu pendekatan terhadap interaksi 
manusia yang mengusahakan manfaat timbal balik. Daripada 
mengejar pemecahan cara Anda atau cara saya, pendukung 
menang/menang mencari pemecahan terbaik. Menang/menang 
melihat kehidupan sebagai arena yang kooperatif, bukan 
kompetitif. Hubungan ini didasarkan pada paradigma  bahwa 
ada banyak untuk setiap orang, bahwa keberhasilan satu orang 
tidak dicapai dengan mengorbankan atau menyingkirkan 
keberhasilan orang lain. Jika paradigma menang/menang tidak 
tercapai dalam arti tidak memperoleh solusi sinergistik maka 
lebih baik masuk kepada ekspresi yang lebih tinggi, 
menang/menang atau tidak sama sekali.  

2. Menang/kalah adalah suatu pendekatan terhadap interaksi 
manusia yang mengatakan “maju terus lakukan sesuatu 
menurut cara anda. Bagaimanapun juga saya tak pernah 
mendapatkan apa yang saya inginkan. Pendekatan ini 
menghasilkan pihak tertentu menang dan pihak tertentu kalah. 
Orang yang menang/kalah cenderung menggunakan jabatan, 
kekuasaan, mandat, atau kepribadian untuk memperoleh apa 
yang mereka inginkan. 

3. Kalah/menang adalah kerangka fikiran dan hati yang selalu 
menjadi pecundang, biasanya cepat menyenangkan atau 
memenuhi tuntutan orang lain. Mereka tidak mempunyai 
harapan, tuntutan, dan visi. Umumnya mereka mudah 
diintimidasi oleh kekuatan ego orang lain, karena kurang 
memiliki keberanian untuk mengekspresikan perasaan  dan 
keyakinannya sendiri. 

4. Kalah/menang adalah suatu pendekatan terhadap interaksi 
manusia dimana kedua pihak begitu keras kepala, terdorong 
ego, dan ingin membalas dendam sehingga  akhirnya keduanya 
kalah /rugi lepas dari keputusan apa yang diambil. 

5. Menang adalah suatu pendekatan terhadap interaksi manusia  
yang mengatakan “saya tidak ingin anda kalah, tetapi saya 
sesungguhnya ingin menang”, itu merupakan akibat dari sikap 
“Anda menjaga diri anda dan saya menjaga diri saya”. 

6. Menang/menang atau tidak ada transaksi adalah pendekatan 
yang tidak menghasilkan solusi synergetic (solusi yang 
disepakati oleh kedua belah pihak). Ini berarti tidak ada 
harapan dan kontrak kerja yang ditetapkan karena masing- 
masing setuju untuk tidak melakukan kesepakatan. 

Dari keenam paradigma tersebut, yang paling tepat 
untuk membentuk dan mempertahankan hubungan kepengikutan 
adalah pendekatan menang/menang, sebab dalam pendekatan 
tersebut kedua pihak bekerja sama untuk menemukan solusi 
terbaik. Paradigma ini sejalan dengan gaya kepemimpinan 
partisipatif dalam TQM. 

F. Kerjasama Tim 
 Kerja tim adalah unsur fundamental dari  peningkatan 
mutu. Istilah tim banyak difahami sebagai sekelompok orang yang 
memiliki tujuan yang sama, saling tergantung (interdependent), 
jujur, terbuka, suportif, dan memberdayakan. Anggota tim 
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individu semata. Outcomenya adalah sinergitas, dan pencapaian 
bahkan selalu melampaui tujuan sebenarnya. 
 Kelompok atau tim ini terdiri dari kelompok formal yang 
terbentuk secara resmi dengan adanya  surat keputusan dari 
pimpinan, kemudian kelompok informal yang berbentuk secara 
tidak resmi karena hanya berdasarkan kesamaan maksud dan 
tujuan.  
 Johnson (dalam Goetsch dan Davis, 2002) 
menggambarkan dasar pemikiran bagi tim, sebagai berikut: 

1. Dua atau lebih kepala lebih baik dari Satu 
2. Keseluruhan (tim) adalah lebih besar daripada jumlah bagian-

bagiannya (anggota individu) 
3. Orang dalam tim saling mengenal satu sama lain, membangun 

kepercayaan, dan akibatnya ingin saling membantu. 
4. Kerja tim mempromosikan komunikasi lebih baik. 

 Tidak semua orang dapat dikatakan tim. Untuk dapat 
dianggap sebagai tim maka sekumpulan orang tertentu harus 
memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Ada kesepakatan terhadap misi tim. Agar suatu kelompok 
dapat menjadi tim dan supaya tim tersebut dapat bekerja 
dengan efektif, semua anggotanya harus memahami dan 
menyepakati misinya. 

2. Semua anggota mentaati peraturan tim yang berlaku. Suatu tim 
harus mempunyai peraturan yang berlaku, sehingga dapat 
membentuk kerangka usaha pencapaian misi. Suatu kelompok 
dapat menjadi tim manakala ada kesepakatan terhadap misi dan 
ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. 

3. Ada pembagian tanggung jawab dan wewenang yang adil. 
Keberadaan tim tidak meniadakan struktur wewenang. Tim 
dapat berjalan dengan baik manakala tanggung jawab dan 
wewenang dibagi dan setiap anggota diperlakukan secara adil. 

4. Orang beradaptasi terhadap perubahan. Perubahan itu tidak 
hanya tak terelakkan dalam tatanan mutu total, tetapi juga 

diinginkan. Sayangnya, umumnya orang menolak perubahan. 
Orang dalam tim sejatinya saling membantu untuk 
menyesuaikan diri dengan perubahan dengan cara yang positif. 

Dalam pembahasan mengenai kelompok, ada dua jenis 
kelompok, yaitu kelompok kerja (group) dan kerja tim 
(teamwork). Kedua jenis kelompok tersebut pada prinsipnya 
berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.4. 

Kelompok kerja (workgroup) adalah kelompok yang 
saling berinteraksi, terutama untuk membagikan informasi dan 
membuat keputusan untuk membantu masing-masing anggota 
untuk bertanggung jawab atas bidang kerjanya masing-masing 
(Robbins, 1996). Sedangkan kerja tim (teamwork) adalah 
kelompok dimana usaha yang dimiliki individu menghasilkan 
kinerja lebih besar daripada input masing-masing individu.  

Kelompok dapat saja produktif, tetapi sejumlah bukti 
muncul bahwa hanya menggiring tujuan kelompok individu secara 
bersama untuk menyempurnakan tujuan tertentu adalah tidak 
efektif dan tidak produktif.  Oleh karena itu istilah tim lebih 
tepat diterima untuk menggambarkan sekelompok orang yang 
memiliki tujuan bersama, saling memerlukan, jujur, terbuka, 
suportif, dan memberdayakan. 

Terdapat sejumlah keunggulan dan kelemahan dari kerja 
tim. Keunggulan kerja tim misalnya informasi dan pengetahuan 
yang diperoleh lebih lengkap, adanya sejumlah pandangan yang 
akan memperluas wawasan dan pendapat, dan meningkatkan 
kekuasaan dari anggota tim tersebut. Sedangkan kelemahannya, 
misalnya memerlukan banyak waktu, adanya tekanan untuk dapat 
menyesuaikan diri, adanya dominasi oleh anggota kelompok 
tertentu, dan adanya tanggung jawab ganda. 

Salah satu alasan tim tidak berfungsi dengan baik adalah 
faktor-faktor manusia tertentu yang sudah mendarah daging (built 
in) yang jika tidak difahami dan dihadapi dapat mengurangi 
keberhasilan. Scholtes (1992) mengemukakan faktor-faktor 
tersebut sebagai berikut; 
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1. Identifikasi peribadi anggota tim. Adalah alamiah bagi orang 
ingin tahu apakah mereka cocok pada suatu organisasi, 
termasuk dalam sebuah tim. Orang khawatir akan 
kemungkinan menjadi orang luar (outsider), pergaulan dengan 
anggota tim lain, faktor pengaruh, dan saling percaya antara 
anggota tim. Sebuah tim tidak dapat berjalan bila anggotanya 
belum merasa cocok dengan tim tersebut. 

2. Hubungan antar anggota tim. Agar setiap anggota dapat 
bekerjasama, mereka harus saling mengenal dan membangun 
relasi. Bila seorang saling mengenal dan saling 
memperhatikan, mereka akan saling mendukung. Waktu yang 
dihabiskan untuk membantu para anggota tim saling mengenal 
satu sama lain dan membangun landasan bersama dikalangan 
mereka adalah waktu yang diinvestasikan dengan baik. Ini 
penting dewasa ini dimana angkatan kerja modern telah 
menjadi begitu beraneka ragam sehingga landasan bersama 
diantara anggota tim tidak dapat lagi diasumsikan. 

3. Identitas tim dalam organisasi. Faktor ini terdiri dari dua aspek, 
pertama menyangkut bagaimana tim cocok dengan organisasi.  
Aspek ini terkait dengan apakah misi tersebut merupakan 
prioritas dalam perusahaan? Apakah tim memperoleh 
dukungan dari manajemen puncak. Aspek kedua menyangkut 
bagaimana keanggotaan pada suatu tim yang ada akan 
mempengarhi dukungan dengan anggota non tim. Aspek ini 
terutama penting dalam kasus satuan tugas dan tim proyek 
dimana anggota tim akan berkeinginan akan mempertahankan 
hubungan yang sudah mereka jalin dengan sesame karyawan 
yang tidak masuk tim. Mereka mungkin memperhatikan bahwa 
keanggotaan pada tim mungkin memiliki dampak negatif pada 
hubungan mereka dengan sesama karyawan yang bukan tm. 

Guna mengimplementasikan total quality management 
secara efektif, ada empat tipe tim penting (Lewis dan Smith, 
1994) yaitu;  

1. Lead team, juga dikenal dengan quality council. Tim ini 
bertanggung jawab terhadap manajemen strategi proses mutu, 
fungsinya sebagai steering committee adalah menyusun 
kebijakan, menetapkan petunjuk, dan menangani logistik 
secara keseluruhan. Keanggotaan lead  tim berbeda sesuai 
dengan posisinya dalam organisasi. The executive level,  terdiri 
dari president dan wakil president. The activity -centered level
dipimpin oleh wakil presiden, direktur, atau manajer yang 
menyajikan kepemimpinan untuk aktivitas tertentu. The 
location-centered level dipimpin oleh kepala kantor atau staf 
yang menghasilkan beberapa jenis kepemimpinan pada level 
lokal dimana level ekeskutif membimbing mereka. 

2. Fungtional team,  adalah kelompok kerja dari wilayah 
fungsional. Keanggotaannya bersifat sukarela dan tim bersifat  
kontinyu. Ukuran ideal tim fungsional adalah enam sampai 
delapan orang. 

3. The cross-fungtional team, mencakup orang dari lebih dari satu 
wilayah kerja. Tim seperti ini bertanggung jawab terhadap 
proyek yang lintas fungsi. Seperti tim fungsional, keanggotaan 
bersifat sukarela dan tim berproses terus menerus. 

4. Task team,  terdiri dari orang-orang dari satu atau lebih wilayah 
fungsional. Ini dibentuk untuk mengatasi persoalan tertentu 
atau sejumlah persoalan dan dikemudian dibubarkan. Anggota 
tim ini dipilih berdasarkan latar belakang dan pengalaman. 
Keanggotan dan tugas-tugas diberikan oleh manajemen (lead 
team). 

Tabel 4.4 
Perbedaan antara Kelompok dan Tim 

Kelompok Tim 
• Anggota menganggap mereke 

dikelompokkan untuk  tujuan 
administratif semata. Setiap 
orang bekerja sendiri-sendiri; 
kadang-kadang berseberangan 
dengan yang lain

• Anggota menyadari kesaling 
ketergantungan dan pemahaman 
tujuan personal dan tim dapat 
tercapai dengan baik melalui 
dukungan bersama. 
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• Orang cenderung fokus pada diri 
mereka sendiri sebab mereka 
tidak merasa terlibat dalam 
perencanaan tujuan unit/bagian.

• Anggota lebih  diberi tahu apa 
yang harus dilakukan daripada 
menanyakan pendekatan apa 
yang lebih baik. Saran-saran 
tidan didorong tumbuh

• Anggota mencurigai motif 
lembaga sebab mereka tidak 
memahami peran anggota lain. 
Pengajuan pendapat atau 
ketidaksetujuan  dianggap 
sebagai hal yang tidak 
membantu.

• Anggota sangat berhati-hati 
terhadap apa yang mereka 
katakan. Permainan mungkin 
terjadi dan  perangkap  
komunikasi bisa saja diset untuk 
menangkap ketidakwaspadaan

• Anggota menerima pelatihan 
yang baik tetapi dibatasi dalam 
penerapan dalam pekerjaan oleh 
supervisor atau anggota lain.

• Anggota mendapati diri mereka 
dalam situasi konflik dimana 
mereka tidak tahu bagaimana 
memecahkannya. Supervisor 
tidak terlibat sampai kerusakan 
berarti terjadi.

• Anggota bisa terlibat atau tidak 
dalam  pengambilan keputusan.  
Penyesuaian lebih dipentingkan 
ketimbang hasil yang positif

• Anggota memiliki rasa memiliki 
terhadap pekerjaan dan bagian / unit 
mereka sebab mereka komit 
terhadap tujuan yang akan dicapai. 

• Anggota memberi kontribusi 
terhadap kesuksesan organisasi 
dengan menerapkan pengetahuan 
dan keahlian mereka untuk tujuan 
tim. 

• Anggota bekerja dalam iklim 
kepercayaan dan mendorong 
pengungkapan ide, opini, 
ketidaksepakatan, dan perasaan 
secara terbuka. Pertanyaan – 
pertanyaan di terima dengan baik. 

• Anggota memperaktekkan komuni-
kasi yang terbuka dan jujur. Mereka 
berusaha memahami saling 
memahami pandangan satu sama 
lain. 

• Anggota didorong untuk 
mengembangkan keahlian dan 
menerapkannya dalam pekerjaan. 
Mereka memperoleh dukungan dari 
tim.    

• Anggota menempatkan konflik 
sebagai aspek normal dalam 
interaksi manusia, mereka 
menganggap situasi tersebut sebagai 
kesempatan bagi gagasan dan 
kreativitas baru. Mereka bekerja 
memecahkan masalah secara cepat 
dan konstruktif. 

• Anggota berpartisipasi dalam 
keputusan yang mempengaruhi tim, 
tetapi menyadari bahwa pemimpin 
mereka harus mengambil keputusan 
terakhir manakala tim tidak  dapat 
mengambil keputusan. Hasil yang 
positif, bukan penyesuaian, bukan 
tujuan. 

      Efektivitas kerja tim bergantung pada tingkat kematangan 
tim yang terdiri dari empat fase, yaitu forming, storming, norming, 
dan performing. Keempat fase tersebut dijelaskan oleh Tuckman 
(1985) dalam gambar berikut: 

Tabel  4.5   
Tingkat Kematangan Tim

TUGAS TINGKAT PROSES 
Kejelasan hasil yang 
diinginkan, peranan 
masing-masing belum 
begitu jelas 

Pembentukan 
(forming)

Cemas, 
ketidakpastian, 
dominasi, dan dwi 
makna 

Nilai-nilai, kelayakan 
tugas  dipertanyakan, 
prinsip dan metode 
diperdebatkan 

Badai (storming) 
Konflik antar kelom-
pok, bantahan 
terhadap pemimpin, 
inisiatif individual, 
muncul opini. 

Memulai perencanaan, 
bekerja dengan standar, 
suasana panas menurun, 
peranan masing-masing 
jelas 

Pembentukan 
norma (norming) 

Bekerja sesuai 
dengan prosedur yang 
dibuat dan disepakati, 
menyampaikan 
perasaan, saling 
mendukung, dan 
merasa satu tim 

Memecahkan masalah-
masalah penting, 
memperbanyak output 
dengan lebih sedikit 
waktu, meningkatkan 
mutu outcome, 
menerjemahkan 
keputusan menjadi 
tindakan nyata.    

Peningkatan 
kinerja 

(performing) 

Tingginya tingkat 
kepercayaan dan 
saling 
ketergantungan, 
peranan luwes, 
individu santai, dan 
percaya diri. 
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G.  Kunci Keberhasilan Kerjasama Tim 

 Kerjasama tim bukan suatu keajaiban yang 
menyembuhkan semua. Tim-tim yang dijalankan secara buruk 
dapat menimbulkan lebih banyak kerusakan bagi kinerja dan 
persaingan sebuah organisasi dibanding tidak ada tim sama sekali.  
Pembentukan tim tidak dengan sendirinya akan berjalan 
sebagaimana diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan usaha 
mengatasi faktor-faktor yang dapat menghambat kesuksesan 
kerjasama tim dan dibutuhkan pula pelbagai upaya agar tim dapat 
mencapai misi dan tujuan pembentukannya. Dennis King (dalam 
Goetch dan Davis, 2002) merekomendasikan strategi Sepuluh 
Perintah Tim berikut yang dia sebut Ten Team Commandments: 

1. Interdependensi.  Para anggota tim hendaknya saling 
ketergantungan satu sama lain dalam hal informasi, sumber 
daya, penyesuaian tugas, dan dukungan. Interdependensi 
adalah lem yang akan merekatkan tim bersama. 

2. Perluasan tugas.  Setiap tim harus diberi tantangan, sebab 
reaksi atau tanggapan terhadap tantangan tersebut akan 
membentuk semangat persatuan (esprit de crops), 
kebanggaan dan kesatuan tim. 

3. Penyejajaran (alignment). Tim yang diajarkan adalah tim 
dimana semua anggota tidak hanya berbagi misi bersama, 
melainkan berkeinginan mengesampingkan individualism 
dalam rangka pencapaiannya. 

4. Bahasa yang umum. Pemimpin tim harus mengusahakan 
penggunaan bahasa yang umum, karena biasanya anggota tim 
berasal dari departemen yang berbeda (pemasaran, akuntansi, 
produksi, dan lain-lain) yang memiliki istilah teknis sendiri-
sendiri. 

5. Kepercayaan/hormat. Supaya anggota tim bisa bekerja 
bersama dengan baik, harus ada kepercayaan dan rasa hormat. 
Waktu dan usaha yang dihabiskan untuk membangun 

kepercayaan dan rasa hormat di kalangan anggota tim adalah 
waktu yang diinvestasikan dengan baik. 

6. Kepemimpinan / kepengikutan. Setiap orang memiliki bakat 
dan kemampuan yang berbeda. Oleh karena itu pemimpin 
yang baik harus dapat memperhatikan bakat tertentu setiap 
anggota tim sehingga kepemimpinan dan keanakbuahan dapat 
dibagi bersama. 

7. Keterampilan memecahkan masalah.  Waktu yang 
diinvestasikan untuk membantu anggota kelompok mencari 
pemecah masalah yang baik adalah waktu yang dimanfaatkan 
dengan baik. Banyak kesibukan kelomppok adalah kesibukan 
dalam pemecahan masalah. 

8. Keterampilan menangani konflik. Dalam lingkungan kerja 
yang high pressure dan kompetitif, konflik merupakan hal 
yang tidak terelakkan. Perbedaan pendapat adalah hal yang 
wajar. Oleh karena itu dalam TQM dibutuhkan keterampilan 
dalam menerima perbedaan pendapat (ide, masalah, dan saran 
pemecahan) serta menyampaikan ketidaksetujuan  terhadap 
pendapat orang lain tanpa harus menyakiti hati orang  yang 
bersangkutan. 

9. Penilaian/ tindakan. Penilaian dilakukan dengan memantau 
dan membandingkan apa yang telah dilakukan dengan 
pernyataan misi dan rencana tindakan yang ada. Rencana 
tindakan berisi tujuan, sasaran, jangka waktu, dan penugasan, 
serta tanggung jawab setiap anggota. 

10. Perayaan. Kesuksesan yang dicapai suatu tim yang efektif 
dapat diperkuat dengan jalan merayakannya. Penghargaan dan 
pengakuan atas tugas yang terlaksana dengan baik akan 
memotivasi anggota tim untuk bekerja lebih giat dan tangkas 
dalam rangka mencapai tujuan berikutnya. 

 Hal lain yang harus dipertimbangkan dalam kaitan dengan 
kerja tim adalah bahwa kerja tim harus dilakukan secara efektif, 
untuk itu dibutuhkan kepastian mengenai parameter efektifitas. 
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Meskipun tidak ada resep khusus yang menjamin kesuksesan 
sebuah tim, namun Sallis (2010) menawarkan sejumlah poin perlu 
dipertimbangkan sebagai berikut: 

1. Sebuah tim membutuhkan peran anggota yang telah 
didefinisikan secara jelas. Hal ini penting guna mengetahui 
siapa pemimpin tim dan siapa yang memfasilitasi tim. Peran 
pemimpin adalah teladan – pembuktian diri, orang yang 
memberikan misi dan menyampaikannya pada tim. 
Sedangkan fasilitator mutu memliliki peran yang lebih 
efektif, yaitu membantu tim menggunakan secara tepat alat 
pemecahan masalah dan alat pembuat keputusan. Peran ini 
dapat dilakukan oleh pemimpin, namun kedua peran tersebut 
sulit dikombinasikan dan dilaksanakan secara sukses.  

2. Tim membutuhkan tujuan yang jelas. Sebuah tim harus 
mengetahui tujuan arah yang akan dituju. Tim harus membuat 
pernyataan dalam misinya dan memandangnya sebagai 
sesuatu yang dapat dikerjakan. Tujuan harus dapat dicapai, 
tujuan relevan dengan minat dan kepentingan anggota. 

3. Tim membutuhakn sumberdaya-sumberdaya dasar untuk 
beroperasi. Sumberdaya-sumberdaya tersebut antara lain 
manusia, waku, ruang, dan energi. Sumberdaya energi 
merupakan unsur yang penting namun seringkali dilupakan 
dalam diskusi kerja tim. Tim perlu untuk tidak memanfaatkan 
energi tim secara berlebih-lebihan. 

4. Tim perlu memahami tanggung jawab dan batas-batas 
otoritasnya. Kekecewaan akan lahir jika terdapat 
pertimbangan yang diabaikan, atau jika tim   berlebihan 
dalam menggunakan otoritasnya. Tujuan tim yang jelas dan 
singkat sangat dibutuhkan untuk memulai kerja. 

5. Tim memerlukan rencana kerja. Rencana tersebut mencakup, 
visi, misi, bahkan mungkin bagan alir tentang langkah-
langkah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek, serta 
sumberdaya-sumberdaya bagi tim. 

6. Tim membutuhkan seperangkat aturan untuk bekerja. Aturan-
aturan tersebut harus sederhana dan disetujui oleh seluruh 
anggota. Mereka adalah bagian penting dari tahap penerapan 
norma. Pentingnya mereka bagi tim adalah untuk menyusun 
standar yang tinggi dan menjaga keberlangsungan tim. 

7. Tim perlu menggunakan alat-alat yang tepat untuk mengatasi 
masalah dan menemukan solusi. Alat – alat yang dapat 
digunakan dalam pemecahan masalah seperti; brainstorming, 
flowcharting, dan lain-lain. 

8. Tim perlu mengembangkan sikap tim yang baik dan 
bermanfaat. Terkait dengan ini, ada sejumlah hal yang secara 
ideal harus dilakukan oleh seluruh anggota tim mencakup 
kemampuan untuk; a) menginisiasikan diskusi, b) mencari 
informasi dan opini, c) mengusulkan prosedur untuk 
mencapai tujuan, d) menjelaskan atau mengurai ide, e) 
menyimpulkan, f) tes untuk mufakat, g) bertindak sebagai 
penengah, h) kompromis dan kreatif mengatasi perbedaan, i) 
mengurangi ketegangan dalam kelompok, j) mengekspresikan 
perasaan kelompo dan meminta yang lain untuk mengecek 
kesan tersebut, k) membuat kelompok setuju terhadap 
standar, l) merujuk pada dokumentasi dan data, m) memuji 
dan mengoreksi anggota dengan cara yang adil dan mampu 
menerima komplain. 

H. Kepemimpinan dan Kerjasama Tim dalam Pendidikan 

Peter dan Austin (dalam Sallis, 2006) memandang bahwa 
pemimpin pendidikan membutuhkan perpektif–perspektif berikut: 

1. Visi dan simbol-simbol. Kepala sekolah harus 
mengkomunikasikan nilai-nilai institusi kepada staf, para 
pelajar, dan kepada komunitas yang lebih luas. 

2. Managemen by walking about (manajemen dengan 
melaksanakan) merupakan gaya kepemimpinan yang 
dibutuhkan bagi sebuah institusi. 
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3. For the kids‘untuk para pelajar’. Istilah ini sama dengan ‘dekat 
dengan pelanggan’ dalam pendidikan. Ini memastikan bahwa 
institusi memiliki fokus yang jelas terhadap pelanggan 
utamanya. 

4. Otonomi, eksperimentasi, dan antisipasi terhadap kegagalan. 
Pemimpin pendidikan harus melakukan inovasi diantara staf-
stafnay dan bersiap-siap mengantisipasi kegagalan yang 
mengiringi inovasi tersebut. 

5. Menciptakan rasa ‘kekeluargaan’. Pemimpin harus 
menciptakan rasa kekeluargaan diantara para pelajar, orang tua, 
guru, dan staf institusi. 

6. Ketulusan, kesabaran, semangat, intensitas, dan antusiasme. 
Sifat-sifat tersebut merupakan mutu personal esensial yang 
dibutuhkan pemimpin lembaga pendidikan. 

 Kepemipinan merupakan aspek penting dalam mutu, tanpa 
kepemimpinan pada setiap level organisasi maka  perbaikan dan 
peningkatan mutu tidak bisa berjalan dengan sukses. Komitmen 
terhadap mutu harus menjadi konsen utama pemimpin. 
Kepemimpinan non mutu biasaya menghabiskan 30% waktu 
untuk menghadapi kegagalan sistem, komplain, serta penyelesaian 
masalah. Sedangkan pemimpin/manajer yang menerapkan mutu 
(TQM) tidak memiliki pemborosan waktu sedemikian sedemikian 
sehingga mereka bisa mengalihkan 30% waktu tersebut untuk 
memimpin, merencanakan masa depan, mengembangkan ide-ide 
baru dan bekerja secara familiar dengan para pelanggan. 

 Manajer dalam TQM harus menjadi pemimpin dan 
pejuang proses mutu, memberikan arahan, visi, dan inspirasi. 
Mereka harus mengkomunikasikan visi dan menurunkannya ke 
seluruh anggota dalam lembaga. Fungsi pemimpin dalam TQM 
adalah meningkatkan mutu dan mendukung staf yang 
menjalankan roda mutu tersebut.  Gagasan –gagasan tradisional 
tidak akan sejalan denan pendekatan mutu terpadu. 
Kepemimpinan mutu pendidikan memberikan para guru dan staf 

kesempatan yang luas untuk berinisiatif. Oleh karena itu, lembaga 
yang menerapkan TQM hanya membutuhkan manajemen yang 
sederhana dengan kepemimpinan yang unggul (Sallis, 2006). 

 Terkait dengan peran pemimpin dalam mengembangkan 
budaya mutu, Sallis (2006) mengemukakan sejumlah fungsi 
pemimpin mutu sebagai berikut: 

1. Memiliki visi mutu terpadu  bagi lembaga; 
2. Memiliki komitmen yang jelas terhadap proses peningkatan 

mutu; 
3. Mengkomunikasikan pesan mutu; 
4. Memastikan kebutuhan pelanggan menjadi pusat kebijakan 

dan praktik lembaga; 
5. Mengarahkan perkembangan karyawan; 
6. Berhati-hati dengan tidak menyalahkan orang lain saat 

persoalan muncul tanpa bukti yang nyata. Kebanyakan 
persoalan yang muncul adalah hasil dari kebijakan lembaga 
dan bukan kesalahan staf; 

7. Memimpin inovasi dalam lembaga; 
8. Mampu memastikan bahwa struktur organisasi secara jelas 

mendefinisikan tanggung jawab dan mampu mempersiapkan 
delegasi yang tepat; 

9. Membangun tim yang efektif. 
10. Mengembangkan mekanisme yang tepat untuk mengawasi 

serta mengevaluasi kesuksesan. 

 Aspek penting lain dari peran kepemimpinan mutu dalam 
pendidikan adalah memberdayakan guru dan memberikan 
kesempatan seluas-luasnya kepada guru untuk mengembangkan 
pembelajaran. Spanbauer (dalam Sallis, 2006) menyimpulkan 
sejumlah peran pemimpin mutu terkait dengan pemberdayaan 
bawahan (guru dan staf) sebagai berikut: 
1. Melibatkan para guru dan seluruh staf dalam aktivitas 

penyelesaian masalah, dengan menggunakan metode ilmiah 
dasar, prinsip-prinsip mutu statistik dan pengendalian proses. 
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2. Memilih untuk meminta pendapat mereka mengenai berbagai 
hal dan tentang bagaimana cara mereka menjalankan proyek 
dan tidak sekedar  menyampaikan bagaimana seharusnya 
mereka bersikap. 

3. Menyampaikan sebanyak mungkin informasi manajemen 
untuk membantu pengembangan dan peningkatan komitmen 
manajemen. 

4. Menanyakan pendapat staf tentang sistem dan prosedur mana 
saja yang menghalangi  mereka dalam menyampaikan mutu 
kepada para pelanggan – pelajar, orang tua, dan rekan kerja. 

5. Memahami bahwa keinginan untuk meningkatan mutu para 
guru tidak sesuai dengan pendekatan manajemen atas ke 
bawa (top down). 

6. Memindahkan tanggung jawab dari kontrol pengembangan 
profesional langsung kepada guru dan pekerja teknis. 

7. Mengimplementasikan komunikasi yang sistematis dan 
kontinyu diantara setiap orang yang terlibat dalam sekolah. 

8. Mengembangkan kemampuan pemecahan masalah serta 
negosiasi dalam rangka menyelesaikan konflik. 

9. Memiliki sikap membantu tanpa harus mengetahui semua 
jawaban bagi setiap masalah dan tanpa rasa rendah diri. 

10. Menyediakan materi pembelajaran konsep mutu  seperti 
membangun tim, manajemen proses, layanan pelanggan, 
komunikasi dan kepemimpinan. 

11. Memberikan teladan yang baik, dengan cara memperihatkan 
karakteristik yang diinginkan dan menggunakan waktu untuk 
melihat-lihat situasi dan kondisi lembaga dengan 
mendengarkan keinginan guru dan pelanggan lainnya. 

12. Belajar untuk berperan sebagai pelatih dan bukan sebagai bos. 
13. Memberikan otonomi dan berani mengambil resiko. 
14. Memberikan perhatian yang berimbang dalam menyediakan 

mutu bagi para pelanggan eksternal (pelajar, orang tua, dan 
lainnya) dan kepada para pelanggan internal (pengajar, 
anggota dewan guru, dan pekerja lainnya). 

 Spanbauer (dalam Usman, 2008)  memberikan model 
kepemimpinan untuk memberdayakan guru, sebagai berikut: 

1. Melibatkan seluruh guru dan tata usaha dalam pengambilan 
keputusan dan pemecahan masalah dengan menggunakan 
metode ilmiah seperti kontrol proses statistik. 

2. Meminta pendapat mereka mengenai bagaimana agar sekolah 
lebih maju dan kendala apa yang mungkin terjadi serta 
bagaimana  mengantisipasinya. 

3. Saling berbagi informasi guna meningkatkan komitmen 
mereka. 

4. Bertanya kepada mereka mengenai sistem dan prosedur yang 
mana yang tepat disampaikan kepada para pelanggan 
eksternal sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah. 

5. Memahami bahwa manajemen yang bersifat top down tidak 
cocok dalam mendorong peningkatan profesionalisme guru. 

6. Merejamakan pertumbuhan profesional, awalnya tanggung 
jawab dan control dari kepala sekolah menjadi langsung dari 
mereka. 

7. Menerapkan komunikasi sistematis dan terus menerus 
antarwar warga sekolah. 

8. Mengembangkan kemampuan berkonflik, pemecahan 
masalah dan negosiasi, serta menunjukkan toleransi yang 
besar terhadap konflik. 

9. Siap membantu tanpa banyak bertanya dan tanpa menjadi 
rendah diri. 

10. Menyiapkan pendidikan dengan konsep mutu seperti 
pembentukan tim, manajemen proses, pelayanan pelanggan, 
komunikasi, dan kepemimpinan. 

11. Model yang ditunjukkan adalah karakteristik keperibadian 
yang diharapkan oleh warga sekolah dan luar sekolah. 

12. Belajar seperti pelatih dan tidak seperti bos. 
13. Menyeimbangkan antara jaminan mutu pelanggan eksternal 

sekolah dengan kesejahteraan yang dibutuhkan pelanggan 
internal sekolah (guru, staf, dan tata usaha). 
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Guna mewujudkan inovasi sekolah, pemimpin 
pendidikan/kepala sekolah harus bertindak harus bertindak 
sebagai pemimpin (leader), dan bukannya bertindak sebagai boss. 
Ada perbedaan di antara keduanya. Glasser (1992) 
mengemukakan metapora yang membedakan antara leader dan 
boss. Perbedaan tersebut dapat kita pahami dari ungkapan-
ungkapan metaporik berikut: (1) A boss drives. A leader leads; (2) 
A boss relies on authority. A leader relies on co-operation; (3) A 
boss says “I”. A leader says “We”; (4) A boss creates fear. A 
leader creates confidence; (5) A boss knows how. A leader shows 
how; (6) A boss creates resentment. A leader breeds enthusiasm; 
(7) A boss fixes blame. A leader fixes mistakes; (8) A boss makes 
work drudgery. A leader makes work interesting.

Bab 5 


Implementing a quality management system 

 in an organization without basic formal quality assurance 
systems 

 is like trying to run before you can walk (Lintern T)  

A. Pendahuluan 
Jaminan mutu (quality assurance) merupakan elemen 

penting, bahkan terpenting dalam sistem manajemen mutu 
organisasi. Jaminan mutu memberikan kepastian bahwa proses 
pengendalian mutu berjalan secara efektif sehingga mampu 
memenuhi standard atau harapan pelanggan. Jaminan mutu 
diciptakan untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap 
sistem manajemen perusahaan. Sistem jaminan mutu yang 
established  pada sebuah organisasi akan melahirkan individu 
yang mampu bekerja secara benar sejak pertama kali (do it right 
the first time) dan mengerjakan sesuatu yang benar secara benar 
(do right things rightly) sehingga menhasilkan produk dan 
layanan tanpa cacat (zero defect)  secara konsisten. Pada 
prakteknya jaminan mutu dapat dilakukan secara internal maupun 
secara eksternal.

B. Defenisi Jaminan Mutu 

 Willborn dan Cheng (1994) menyebutkan bahwa jaminan 
mutu (quality assurance) meliputi semua aktivitas dalam suatu 
perusahaan yang didesain untuk memastikan bahwa keinginan  
dan harapan pelanggan terhadap mutu dipenuhi. 
Tom Vroeijenstijn (2002) mendefinisikan jaminan mutu (QA) 
dengan “Continuous attention to reality for improvement and 
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enhancement” dengan tiga pertanyaan dasar, are we doing the 
right things?, in the right way?, and achieve the right goals?.
Sementara Elliot (1993) mendefinisikan jaminan mutu sebagai 
tindakan sistematis yang penting untuk menyediakan kepercayaan 
yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan  tertentu dari mutu.  
 Oakland (1995) menyebutkan “Quality assurance is 
broadly prevention of quality problems through planned 
systematic activities (including documentation).(jaminan mutu 
adalah pencegahan secara luas terhadap masalah mutu melalui 
aktivitas yang terencana secara sistematis)” Wadsworth, et all 
(2002) mengatakan quality assurance is a system of activities 
whose purpose is to provide an assurance that the overall quality 
control is in fact being done  effectively (jaminan mutu adalah 
sistem aktivitas yang bertujuan memberikan jaminan bahwa 
semua pengendalian mutu dilakukan dengan efektif). Stella (2007) 
mendefenisikan jaminan mutu sebagai generic term used  as 
shorthand for all forms of external quality monitoring, evaluation 
or review and may be defined as a process of establishing 
stakeholder confidence that provision (input, proses, and 
outcomes) fulfils expecatation or measures up to the minimum 
reqiuremen “(istilah umum  bagi semua  pengawasan, evaluasi, 
atau tinjauan ulang mutu eksternal atau sebuah proses pemantapan 
kepercayaan stakeholder yang kelengkapan input, proses, dan 
outcomenya memenuhi harapan atau memenuhi syarat minimal).
 Konsep lain diberikan oleh Danks (1996) bahwa quality 
assurance not just an activities in production, but as an approach 
to production and the checks and audit, which are carried out to 
ensure that quality control procedures are followed. Pendapat ini 
sejalan dengan  Sallis (2006) bahwa jaminan mutu berbeda 
dengan kontrol mutu. Jaminan mutu didesain sedemikian rupa 
untuk menjamin bahwa proses produksi menghasilkan produk 
yang memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya. 
Jaminan mutu adalah sebuah cara memproduksi produk yang 
bebas cacat dan kesalahan. Jaminan mutu adalah pemenuhan 

spesifikasi produk secara konsisten atau menghasilkan produk  
yang selalu lebih baik dari awal (right first time every time). 
Jaminan mutu lebih menekankan pada tanggungjawab tenagakerja 
dibandingkan dengan inspeksi control mutu, meskipun inspeksi 
juga memiliki peranan dalam penjaminan mutu. Mutu dan jasa 
yang baik dijamin oleh sistem, yang dikenal dengan sistem 
jaminan mutu, yang menempatkan bagaimana produksi 
seharusnya berperan sesuai dengan standar. Standar-standar mutu 
diatur oleh prosedur-prosedur yang ada dalam sistem jaminan 
mutu. 
  Merujuk pada sejumlah defenisi di atas dapat ditarik 
pengertian sederhana bahwa jaminan mutu  adalah semua aktivitas 
atau pendekatan yang terencana dan stategis yang dilakukan oleh 
organisasi untuk memastikan bahwa prosedur kontrol mutu diikuti 
secara efektif dan proses produksi menghasilkan produk yang 
sesuai dengan spesifikasi serta memenuhi harapan pelanggan. 
 Meskipun banyak ahli yang mengemukakan definisi 
tentang jaminan mutu, namun tidak ada definisi yang diterima 
secara bersama. Patel, (1994) mengemukakan sejumlah elemen 
penting yang berhubungan dengan penjaminan mutu, yaitu; 

1. Kebijakan (policy), yang mencakup filosofi, dan nilai produk 
dan layanan, misalnya respon, mudah diakses, sesuai dengan 
kebutuhan, persamaan atau keadilan, efisiensi, efektivitas, 
dapat diterima oleh masyarakat, dan tepat waktu 

2. Komitmen yang jelas terhadap mutu semua produk atau 
layanan yang ada yang harus dimengerti oleh dan dianut oleh 
staf. 

3. Metode yang efektif dan disepakati terkait dengan keterlibatan 
pelanggan dalam perencanaan produk dan layanan. 

4. Standar keseuaian atau pencapaian yang bersifat khusus 
5. Tindakan perbaikan jika standar tidak terpenuhi. 
6. Prosedur pelatihan dan pembinaan staf terkait dengan jaminan 

mutu dan pengendalian mutu. 
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broadly prevention of quality problems through planned 
systematic activities (including documentation).(jaminan mutu 
adalah pencegahan secara luas terhadap masalah mutu melalui 
aktivitas yang terencana secara sistematis)” Wadsworth, et all 
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shorthand for all forms of external quality monitoring, evaluation 
or review and may be defined as a process of establishing 
stakeholder confidence that provision (input, proses, and 
outcomes) fulfils expecatation or measures up to the minimum 
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kepercayaan stakeholder yang kelengkapan input, proses, dan 
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 Konsep lain diberikan oleh Danks (1996) bahwa quality 
assurance not just an activities in production, but as an approach 
to production and the checks and audit, which are carried out to 
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yang memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya. 
Jaminan mutu adalah sebuah cara memproduksi produk yang 
bebas cacat dan kesalahan. Jaminan mutu adalah pemenuhan 

spesifikasi produk secara konsisten atau menghasilkan produk  
yang selalu lebih baik dari awal (right first time every time). 
Jaminan mutu lebih menekankan pada tanggungjawab tenagakerja 
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jaminan mutu, yang menempatkan bagaimana produksi 
seharusnya berperan sesuai dengan standar. Standar-standar mutu 
diatur oleh prosedur-prosedur yang ada dalam sistem jaminan 
mutu. 
  Merujuk pada sejumlah defenisi di atas dapat ditarik 
pengertian sederhana bahwa jaminan mutu  adalah semua aktivitas 
atau pendekatan yang terencana dan stategis yang dilakukan oleh 
organisasi untuk memastikan bahwa prosedur kontrol mutu diikuti 
secara efektif dan proses produksi menghasilkan produk yang 
sesuai dengan spesifikasi serta memenuhi harapan pelanggan. 
 Meskipun banyak ahli yang mengemukakan definisi 
tentang jaminan mutu, namun tidak ada definisi yang diterima 
secara bersama. Patel, (1994) mengemukakan sejumlah elemen 
penting yang berhubungan dengan penjaminan mutu, yaitu; 

1. Kebijakan (policy), yang mencakup filosofi, dan nilai produk 
dan layanan, misalnya respon, mudah diakses, sesuai dengan 
kebutuhan, persamaan atau keadilan, efisiensi, efektivitas, 
dapat diterima oleh masyarakat, dan tepat waktu 

2. Komitmen yang jelas terhadap mutu semua produk atau 
layanan yang ada yang harus dimengerti oleh dan dianut oleh 
staf. 

3. Metode yang efektif dan disepakati terkait dengan keterlibatan 
pelanggan dalam perencanaan produk dan layanan. 

4. Standar keseuaian atau pencapaian yang bersifat khusus 
5. Tindakan perbaikan jika standar tidak terpenuhi. 
6. Prosedur pelatihan dan pembinaan staf terkait dengan jaminan 

mutu dan pengendalian mutu. 
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7. Kesepakatan kontrak antara pemberi produk atau jasa dengan 
pelanggan. 

C. Tujuan dan lingkup Jaminan Mutu 

Penjaminan mutu merupakan kegiatan untuk memberikan 
bukti-bukti guna membangun kepercayaan bahwa mutu dapat 
berfungsi secara efektif. Tujuan diadakannya penjaminan mutu 
adalah agar dapat berhasil mencapai sasaran masing-masing. 
Penjaminan mutu merupapakan bagian yang menyatu dalam 
membentuk mutu produk dan jasa suatu organisasi atau 
perusahaan. Mekanisme penjaminan mutu yang digunakaan juga 
harus dapat menghentkan perubahan bila dinilai perubahan 
tersebut menuju kea arah penurunan atau kemunduran.  Namun, 
penjaminan mutu tidak mengambil inisiatif dalam pengembangan 
staf atau pengembangan organisasi yang sangat penting bagi 
keberhasilan organisasi itu sendiri (Ariani, 2003).   

Kegiatan penjaminan mutu menurut Yorke (1977) 
memiliki tujuan-tujuan terhadap mutu diantaranya: 

1. Membantu perbaikan dan peningkatan secara terus menerus 
dan berkesinambungan melalui praktek yang terbaik dan mau 
mengadakan inovasi. 

2. Memudahkan mendapatkan bantuan, baik pinjaman uang atau 
fasilitas atau bantuan lain dari lembaga yang lebih kuat dan 
data dipercaya. 

3. Menyediakan informasi pada masyarakat sesuai sasaran dan 
waktu secara konsisten, dan bila mungkin, membandingkan 
standar yang telah dicapai dengan standar pesaing. 

4. Menjamin tidak adanya hal-hal yang tidak dikehendaki 

  Willborn dan Cheng (1994) menambahkan bahwa 
beberapa keuntungan dari kesuksesaan penerapan sistem 
manajemen mutu yaitu: 
1. Meningkatkan kepercayaan diri pengguna terhadap mutu 

produk 

2. Meminimalkan biaya mutu dan memaksimalkan hasil 
3. Mengurangi kerta kerja (paperwork) dan kesalahan 
4. Meningkatkan image perusahaan dan kemampuan bersaing 
5. Meningkatkan moral staf dan keamanan kerja 
6. Terpenuhinya standar fasilitas audit eksternal dan registrasi 
7. Sistem mutu yang teregistrasi yang dapat menarik pelanggan 

baru dan memudahkan negosiasi. 
8. Melahirkan sistem mutu yang menfasilitasi TQM dan aplikasi 

kontrol mutu statistis. 
9. Meningkatkan komunikasi, pemahaman, dan kepercayaan diri 

denga patner bisnis luar, serta posisi bersaing yang kuat di 
pasar global. 

Jaminan mutu menghendaki adanya penyatuan dan 
pengendalian secara menyeluruh semua elemen dalam operasi. 
Elemen  tersebut mencakup seluruh aspek yang meliputi aspek 
administrasi, keuangan, pemasaran, desain,pembelian, produksi, 
dll. Penjaminan mutu mencakup seluruh siklus hidup produk, 
dimulai dari identifikasi produk sampai dengan inspeksi akhirm 
keyakinan dalam penggunaan, dna kepuasan pelanggan. Jika 
semua elemen tersebut secara keseluruhan dipersatukan sehingga 
tidak ada lagi yang menumpuk ke yang lain, maka peran dan 
fungsi dari  elemen-elemen tersebut harus disusun dan ditangani 
bersama. Penjaminan mutu merupakan fungsi manajemen yang 
tidak dapat didelegasikan dan harus melibatkan banyak 
bagian/departemen. Sistem penjaminan mutu dapat dicapai 
dengan penggunaan secara lebih konprehensif dalam manual 
mutu, perbaikan prosedur, teknik statistic yang benar, dan audit 
sistem mutu yang memberikan jaminan bahwa tidakan perbaikan 
terus meneus telah dilaksanakan. 

D. Posisi dan Karakteristik Jaminan Mutu 

 Jaminan mutu menciptakan dan mempertahkan 
kepercayaan pelanggan dalam manajemen mutu perusahaan, 
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melalui perencanaan dan pengawasan mutu produk, jasa  dan 
proes produksi terkait. Jaminan mutu pada umumnya ditempatkan 
sebagai elemen penting, bahkan terpenting dalam sistem 
manajemen mutu.   Jaminan mutu (quality assurance) dan 
peningkatan mutu (quality improvement) merupakan elemen 
penting dalam manajemen mutu. Jaminan mutu mencakup 
perencanaan mutu (quality planning) dan pengendalian mutu 
(quality control). Seperti ditunjukkan pada gambar  berikut:     

Gambar 5.1 
 Posisi Jaminan Mutu dalam sistem Manajemen Mutu 

  

 Pada gambar tersebut, langkah pengembangan sistem 
manajemen mutu secara efektif  pertama adalah menetapkan 
sistem jaminan mutu (quality assurance system) kemudian 
mencari peningkatan mutu selanjutnya. Langkah-langkahnya 
secara runtun dan berbentuk daur yaitu (1) Desain mutu (quality 
design, (2) Pengendalian mutu (quality control, (3) Audit (audits), 
(4) Kerjasama Tim (teamwork). 

 Kegiatan jaminan mutu (quality assurance) menurut 
Stebbing (1993) mencakup karakterisitik sebagai berikut: 

Manajemen mutu

Jaminan mutu Peningkatan 
mutu

Desain 
mutu 

Kontrol 
mutu 

Audit Kerjasama 

1. Jaminan mutu bukan pengendalian  mutu atau inspeksi. 
Meskipun program jaminan mutu mencakup  pengendalian 
mutu dan inspeksi, namun kedua kegiatan yang disebut 
terakhir hanya merupakan bagian dari komitmen terhadap 
mutu. 

2. Jaminan mutu bukan pengecekan yang luar biasa. Artinya, 
departemen pengendali mutu tidak harus bertanggungjawab 
dalam pemeriksaan segala sesuatu yang dikerjakan oleh orang 
lain. 

3. Jaminan mutu bukan merupakan tanggungjawab bagian 
perencanaan. Artinya, departemen penjaminan mutu bukan 
merupakan keputusan bidang desain atau teknik, tetapi 
memerlukan orang-orang yang dapat bertanggungjawab 
dalam pengambilan keputusan . 

4. Jaminan mutu bukan bidang yang membutuhkan biaya yang 
sangat besar. Dokumentasi dan akreditasi terkait dengan 
jaminan mut bukan pemborosan. Kegiatan jaminan mutu 
merupakan kegiatan pengendalian melalui prosedur secara 
benar, sehingga dapat mencapai efisiensi, produktifitas, dan 
profitabilitas. 

5. Jaminan mutu bukan obat mujarab yang mampu mengobati 
semua penyakit tetapi justru dapat mengerjakan segala 
sesuatu dengan baik sejal awal dan setiap waktu. 

6. Jaminan mutu  merupakan kegiatan untuk mencapai biaya 
yang efektif, meningkatkan produktivitas.  

 Menurut Stebbing (1993) beberapa hal yang harus 
dilakukan sebelum melakukan kegiatan penjaminan mutu, yaitu; 
1. Merumuskan tanggungjawab dan komunikasi pada masing-

masing atau disiplin. 
2. Menyusun hubungan antardepartemen 
3. Memeriksa, menguji, dan menyetujui kegiatan dan fungsi-

fungsi yang dapat dikendalikan secara prosedural. 
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4. Mengkomunikasikan kepada semua komponen, alasan, 
manfaat, dan implementas program jaminan mutu. 

 Jaminan mutu mencakup semua perencanaan dan tindakan 
sistematis dari segi kebijakan, strategi, sikap, prosedur, dan 
aktivitas dalam memastikan bahwa mutu senantiasa terpelihara 
dan dapat ditingkatkan, serta produk dan layanan memenuhi 
standar yang ditetapkan. 
 Jaminan mutu dapat diterapkan dengan mengikuti 
beberapa langkah (Hoyle, 2001) berikut; 

1. Memperoleh dokumen yang berisi desain organisasi untuk 
mencapai mutu 

2. Memastikan dan merancang bagaimana jaminan mutu dapat 
diperoleh, misalnya dengan perencanaan penjaminan mutu 

3. Mengengidentifikasi persyaratan yang diperlukan untuk 
memenuhi harapan pelanggan baik maupun layanan. 

4. Membuat penilaian pelaksanaan, produk atau layanan yang 
disediakan oleh organisasi dan memastikan apakah ada 
resikonya atau tidak. 

5. Menentukan perencanaan organisasi yang mana yang 
mempunyai resiko 

6. Membuktikan bahwa produk atau layanan yang diadakan 
memiliki persyaratan yang ditetapkan. 

 Langkah-langkah tersebut harus diimplementasikan guna  
memastikan jaminan mutu terhadap produk dan layanan yang 
diberikan mencapai kualitas yang diinginkan. 

E. Manfaat Jaminan Mutu 
 Menurut Lintern (dalam Willborn dan Cheng, 1994) 
Implementin a quality system in an organizational without basic 
formal quality assurance systems is like trying to run before you 
can walk.  Jaminan mutu merupakan inti dari kegiatan dan 
tanggungjawab manajemen, khususnya dalam manajemen global.  
Manajemen sistem jaminan mutu mencakup inisiasi, desain, 

implementasi, review, dan peningkatan elemen-elemennya, 
seperti; prosedur, struktur dan operasi secara keseluruhan. Tujuan  
dan sasaran dari semua sistem jaminan mutu sebagaiman 
ditetapkan dalam perencanaan strategis, adalah menentukan 
sistem dalam beberapa detail sistem. Ketika kondisi berubah, 
manajemen harus mengadaptasi sistem untuk situasi yang baru. 
 Sistem jaminan mutu (quality assurance system) juga 
sering disebut dengan sistem mutu (quality system).  Sistem mutu 
merupakan struktur, proses, dan sumber-sumber organisasi untuk 
mengimplementasikan manajemen mutu.  Manfaat dari 
kesuksesan penerapan sistem jaminan mutu pada sebuah 
organisasi atau perusahaan adalah (dalam Willborn dan Cheng, 
1994); 

1. Meningkatnya kepercayaan pelanggan terhadap mutu produk 
2. Meminimalisir biaya mutu dan memaksimalkan hasil 
3. Mengurangi tulis menulis dan birokrasi 
4. Meningkatkan kesan dan daya saing perusahaan  
5. Meningkatkan moral staf dan keamanan kerja 
6. Semakin baiknya kerjasama dengan suplayer 
7. Terpenuhnya standar audit eksternal  
8. Sistem mutu yang terstandar yang menarik pelanggan baru 

dan memudahkan negosiasi. 
9. meningkatnya komunikasi, pamahaman, dan kepercayaan 

dengan patner bisnis dari luar, dan memperoleh posisi yang 
lebih kuat dalam persaingan global.  

 Penjaminan mutu selain berfungsi memberikan jaminan 
mutu terhadap produk atau jasa yang disajikan, juga memiliki 
sejumlah tujuan antara lain (Yorke:1997); 

1. Membantu perbaikan dan peningkatan mutu berkelanjutan 
melalui praktik terbaik dan mau melakukan inovasi. 

2. Memudahkan mendapatkan bantuan, baik bantuan dana, 
fasilitas, atau bantuan lain dari lembaga yang terpercaya. 
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4. Meningkatkan kesan dan daya saing perusahaan  
5. Meningkatkan moral staf dan keamanan kerja 
6. Semakin baiknya kerjasama dengan suplayer 
7. Terpenuhnya standar audit eksternal  
8. Sistem mutu yang terstandar yang menarik pelanggan baru 

dan memudahkan negosiasi. 
9. meningkatnya komunikasi, pamahaman, dan kepercayaan 

dengan patner bisnis dari luar, dan memperoleh posisi yang 
lebih kuat dalam persaingan global.  

 Penjaminan mutu selain berfungsi memberikan jaminan 
mutu terhadap produk atau jasa yang disajikan, juga memiliki 
sejumlah tujuan antara lain (Yorke:1997); 

1. Membantu perbaikan dan peningkatan mutu berkelanjutan 
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fasilitas, atau bantuan lain dari lembaga yang terpercaya. 
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3. Menyajikan informasi pada masyarakat sesuai dengan sasaran 
dan waktu secara konsisten,  membandingkan standar yang 
telah dicapai dengan standar kompetitor. 

4. Memberikan jaminan tidak ada lagi hal-hal yang tidak 
dikehendaki. 

F. Komponen dan Elemen dalam Jaminan Mutu 

 Kegiatan penjaminan mutu memiliki komponen yang 
harus diperhatikan.  Menurut Patel (1994) komponen yang 
tercakup dalam jaminan mutu meliputi; 
1. Kualitas Pelanggan (customer quality), yaitu apakah harapan 

pelanggan dapat dipenuhi dengan produksi atau layanan yang 
ada. Hal ini dapat diketahui dengan melakukan pengukuran 
terhadap tingkat kepuasan pelanggan. 

2. Kualitas profesional (professional quality), yaitu apakah 
harapan pelanggan secara profesional, apakah prosedur dan 
standar profesional dipercyaya untuk menghasilkan produk 
atau laynana yang diinginkan dapat tetap terpelihara dengan 
baik 

3. Kualitas proses (process quality), yaitu desain dan 
pelaksanaan proses produksi atau pelayanan dengan 
menggunakan sumber daya yang tersedia secara efisien untuk 
memenuhi keinginan dan harapan pelanggan. 

Ketiga komponen tersebut harus terpenuhi dalam dalam 
aktivitas penjamnan mutu yang dilakukan oleh organisasi terhadap 
produk atau jasa yang dihasilkannya. Selanjutnya  Petel (1994) 
merumuskan sejumlah elemen penting yang berkaitan dalam 
penjaminan mutu, yaitu; 

1. Kebijakan, mencakup tujuan, filosofi, dan nilai dari produk 
dan jasa, seperti tanggapa, kemudahan akses, selaras dengan 
kebutuhan, kesamaan dan keadilan, efisiensi dan efektivitas, 
dapat diterima oleh masyarakat, dan tepat waktu. 

2. Komitmen yang jelas terhadap mutu pada seluruh produk dan 
jasa yang ada yang harus dimengerti dan dianut oleh produk 
dan layanan. 

3. Metode yang efektif dan disepakati mengenai keterlibatan 
pelanggan dalam perencanaan dan pandangan terhadap 
produk dan layanan. 

4. Standar kesesuaian atau pencapaian yang bersifat khusus. 
5. Tindakan perbaikan bila standar pencapaian tidak terpenuhi. 
6. Prosedur pelatihan dan pengembangan staf yang berkaitan 

dengan penjaminan dan pengendalian mutu. 
7. Kesepakatan kontrak antara produsen dengan pelanggan. 

G. Jaminan Mutu Pendidikan Tinggi 

1. Defenisi Jaminan Mutu Pendidikan Tinggi 
Jaminan mutu dewasa ini tidak hanya menjadi konsen 

perusahaan, tetapi telah menjadi istilah yang sangat familiar dan 
menjadi bagian yang sangat penting dalam sistem manajemen 
mutu pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. lembaga 
pendidikan tinggi yang menjadikan perbaikan mutu terus menerus 
sebagai perhatian  utama, harus menjadikan jaminan mutu sebagai 
integral lembaga. Seperti dikemukakan dalam HELTS 2003 – 
2010 bahwa; 

“In a healthy organization, a continuous quality 
improvement should become its primary concern. Quality 
assurance should be internally driven,institutionalized 
within each organization’s standard procedure, and 
could also involve external parties. However, since 
quality is also a concern of all stakeholders, quality 
improvement should aim at producing quality outputs 
and outcomes as part of public accountability”. 

Dalam konteks mutu pendidikan, Rowley (1995) 
mengartikan quality assurance sebagai a general term which 
encompasses all the policies, systems and process directed 
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towards ensuring the maintenance and enhancement of the quality 
of educational provision. For example, course design, staff 
development, the collection and use of feedback from students, 
staff and employes (istilah umum yang mencakup semua 
kebijakan, sistem dan proses yang ditujukan untuk memastikan 
pemeliharan dan peningkatan mutu pendidikan. misalnya desain  
mata kuliah, pengembangan staf, pengumpulan dan penggunaa 
umpan balik dari siswa, staf, dan karyawan).   

Jaminan mutu, dalam kaitannya dengan pendidikan tinggi 
didefenisikan oleh Vlasceanu et all, (2004) sebagai an all – 
embracing term referring to an ongoing, continuous process of 
evaluating (assessing, monitoring, guaranteeing, maintaining, and 
improving) the total quality of a higher education system, 
institutions or programmes. As a regulatory mechanism, quality 
assurance, focuses on both accountability and improvement, 
providing information and judgment (not rangking) through an 
agreed and consistent process and well – established criteria.
(istilah yang mengacu pada proses evaluasi yang terus menerus 
(memperkirakan, memonitor, menjamin, memelihara, dan 
meningkatkan) mutu terpadu sistem pendidikan tinggi, lembaga 
atau program. Sebagai mekanisme pengaturan, jaminan mutu 
terpusat pada akuntabilitas dan peningkatan, menyediakan 
informasi dan pertimbangan (bukan perangkingan) melalui 
kesepakatan dan proses yang konsisten dan kriteria yang 
ditetakkan dengan baik.  

Aktivitas jaminan mutu bergantung pada keberadaan 
mekanisme lembaga, terutama didukung oleh budaya mutu yang 
kuat. Cakupan jaminan mutu dibatasi oleh bentuk dan ukuran 
sistem pendidikan tinggi. Jaminan mutu berbeda dari akreditasi 
dalam  hal ini bahwa jaminan mutu hanya merupakan prasyarat 
bagi akreditasi. Jaminan mutu sering dianggap sebagai bagian dari 
manajemen mutu pendidikan tinggi, meskipun kadang-kadang 
kedua istilah tersebut digunakan secara bersamaan (Vlasceanu et 
all, 2004).  

Dalam konteks yang lebih luas dimana mutu dilihat 
sebagai mutu suatu universitas atau perguruan tinggi, Piper (1993) 
mendefinisikan jaminan mutu sebagai the total of those 
mechanism and procedures adopted to assure a given quality or 
the continued improvement of quality, which embodies the 
planning, defining, encouraging, assessing and control of quality. 
Tampak bahwa tujuannya adalah untuk mengembangkan praktek-
praktek yang berkelanjutan untuk memperbaiki ujuk kerja baik 
individual atau institusional di semua bidang.  

Dalam praktiknya, penerapan jaminan mutu di suatu 
perguruan tinggi diawali dengan mengidentifikasi ruang lingkup 
manajemen yang umumnya mencakup pengelolaan program-
program studi, penelitian, pengabdian pada masyarakat, staff, 
mahasiswa, academic support services, resources, assets dan
general governance of university. Dalam setiap bidang tersebut, 
prosedur yang akan ditempuh untuk pencapaian mutu ditetapkan. 
Dalam hal ini termasuk juga mengevaluasi kegiatan-kegiatan 
untuk mencapai mutu dan kriteria apa saja yang ditetapkan untuk 
menilai pencapaian mutu tersebut (Piper, 1992, hal.21). 
Sehubungan dengan hal ini, dalam melaksanakan evaluasi ada 
enam prinsip yang utama, meliputi: 

a. Apakah tujuan yang ditetapkan sudah tepat?  
b. Apakah standar yang ditetapkan sudah tepat?  
c. Penggunaan management map yang meliputi tujuan 

universitas.  
d. Keefektifan prosedur yang digunakan untuk QA.  
e. Manfaat dari evaluasi mutu.  
f. Efisiensi keseluruhan sistim: quality assurance, quality 

assessment, quality audit dalam usaha meningkatkan mutu 
atau memperbaiki kondisi yang ada.  

Merujuk pada uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa 
quality assurance dan quality control merupakan prosedur di 
dalam suatu universitas sedangkan quality audit dan quality 
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assessment merupakan prosedur yang dilakukan oleh badan atau 
institusi dari luar universitas. Quality audit bertujuan untuk 
mengecek pencapaian prosedur sedangkan quality assessment
merupakan penilaian dari pihak luar khusus mengenai mutu dari 
belajar-mengajar untuk setiap mata kuliah di suatu perguruan 
tinggi.  

Oleh karenanya, tanggung jawab untuk menjamin dan 
memonitor serta memperbaiki mutu sepenuhnya berada dalam 
wewenang perguruan tinggi dan staffnya. Sehubungan dengan hal 
ini, suatu perguruan tinggi harus mempunyai sistem untuk 
mengontrol mutu yang jelas dimana dalam pengembangannya 
kontribusi dari staff sangat penting. 

2. Perbaikan Sistem Quality Assurance (QA) 

Langkah penyempurnaan mekanisme QA di perguruan 
tinggi dapat ditempuh dengan mengidentifikasi manajemen map 
sehingga dapat dikenali bidang apa saja yang masih perlu 
penyempurnaan sehingga dapat mencapai mutu yang tinggi. 
Sebagai contoh, Melbourne University (Quality in University, 
1999) sebagai salah satu universitas terkemuka di Australia, setiap 
tahunnya melakukan evaluasi berdasarkan umpan balik yang 
berasal dari berbagai stakeholders yang mencakup: 

a. Survei mahasiswa tentang mutu pengajaran dan fasilitas 
penunjang, 

b. Survei staf tentang mutu manajemen dan administrasi, 
c. Survei alumni , 
d. Survei employer tentang persepsi lulusan, 
e. Survei research student tentang supervisi dan academic 

resources. 

Dalam konteks mutu pengajaran, penilaian mutunya 
dilakukan oleh fakultas atau departemen, antara lain teaching 
quality assessment scheme yang dapat diidentifikasi melalui 
survei terhadap employer satisfaction. Mekanisme yang lain 

adalah comprehensive review oleh external peer yang dilakukan 
di tingkat departemen. Reviu yang tidak dilakukan setiap tahun ini 
mencakup rencana pengajaran, professional representatif, 
employer, students, staff appraisal dan peer assessment tentang 
teaching and learning. 

Dalam bidang penelitian, dilakukan penyempurnaan 
indikator untuk mengevaluasi research performance misalnya 
indikator yang belum diterapkan oleh Dikti antara lain industri-
related research dan research infrastruktur. 

Dalam bidang manajemen, review antara lain mencakup: 

a. Performance assessment dari senior dan middle 
manajement

b. Evaluasi tentang efektivitas program-program 
c. Survei untuk tujuan bench marking
d. Staff satisfaction survei untuk memonitor efektivitas 

program 
e. Refine reporting dan review mechanism

Dalam rangka penyempurnaan sistim QA di universitas, 
maka perlu juga disempurnakannya quality control dari luar 
universitas. Oleh sebab itu, diharapkan Itjen dapat berperan aktif 
dalam rangka meningkatkan mutu perguruan tinggi dengan 
melaksanakan audit mutu. Hal ini dapat dilakukan dengan 
mengontrol tentang penyelenggaraan mekanisme QA di 
universitas, yaitu bahwa apakah universitas sudah mempunyai 
suatu mekanisme tersendiri untuk menjamin tercapainya mutu. 
Selanjutnya, apakah mekanisme tersebut memang sudah tepat 
dikaitkan dengan SDM dan fakta serta bagaimana efektivitasnya 
untuk mencapai mutu yang diharapkan (Ekroman, 2008)
3. Strategi,  Proses, dan Butir-butir Mutu 

Strategi penjaminan mutu pendidikan tinggi diIndonesia 
adalah: 
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a. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas 
menetapkan Pedoman Penjaminan Mutu pendidikan tinggi 
di Perguruan Tinggi;  

b. Perguruan tinggi menggalang komitmen untuk 
menjalankan penjaminan mutu  pendidikan tinggi yang 
diselenggarakannya; 

c. Perguruan tinggi memilih dan menetapkan sendiri standar 
mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya untuk 
tiap program studi; 

d. Perguruan tinggi menetapkan dan menjalankan organisasi 
berserta mekanisme kerja penjaminan mutu pendidikan 
tinggi; 

e. Perguruan tinggi melakukan benchmarking mutu 
pendidikan tinggi secara berkelanjutan, baik ke dalam 
maupun ke luar negeri. 

Sebagaimana dikemukakan di atas, perguruan tinggi 
memilih dan menetapkan sendiri standar mutu pendidikan 
tinggi untuk tiap program studi. Pemilihan dan penetapan 
standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut 
butir-butir mutu, di antaranya: 

a. Kurikulum program studi;  
b. Sumber daya manusia (dosen, dan tenaga penunjang); 
c. Mahasiswa; 
d. Proses pembelajaran; 
e. Prasarana dan sarana; 
f. Suasana akademik; 
g. Keuangan; 
h. Penelitian dan publikasi; 
i. Pengabdian kepada masyarakat; 
j. Tata pamong (governance) ; 
k. Manajemen lembaga (institutional management); 
l. Sistem informasi; 
m. Kerjasama dalam dan luar negeri. 

Penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan 
tinggi dijalankan melalui tahap-tahap yang dirangkai dalam 
suatu proses sebagai berikut: 

a. Perguruan tinggi menetapkan visi dan misi perguruan 
tinggi yang bersangkutan; 

b. Berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi tersebut, setiap 
program studi menetapkan visi dan misi program studinya; 

c. Visi setiap program studi kemudian dijabarkan oleh 
program studi terkait menjadi serangkaian standar mutu 
pada setiap butir mutu sebagaimana disebutkan di atas;  

d. Standar mutu dirumuskan dan ditetapkan  dengan meramu 
visi perguruan tinggi (secara deduktif) dan kebutuhan 
stakeholders (secara induktif). Sebagai standar, 
rumusannya harus spesifik dan terukur yaitu mengandung 
unsur BCD (Audience, Behavior, Competence,Degree);  

e. Perguruan tinggi menetapkan organisasi dan mekanisme 
kerja penjaminan mutu; 

f. Perguruan tinggi melaksanakan penjaminan mutu dengan 
menerapkan manajemen kendali mutu di bawah ini;  

g. Perguruan tinggi mengevaluasi dan merevisi standar mutu 
melalui benchmarking secara berkelanjutan. 

4. Prasyarat Penjaminan Mutu Pendidikan 
Agar penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan 

tinggi dapat dilaksanakan, maka terdapat beberapa prasyarat 
yang harus dipenuhi agar pelaksanaan penjaminan mutu 
tersebut dapat mencapai tujuannya, yaitu komitmen, 
perubahan paradigma, dan sikap mental para pelaku proses 
pendidikan tinggi, serta pengorganisasian penjaminan mutu di 
perguruan tinggi.  
a. Komitmen 

Para pelaku proses pendidikan tinggi di suatu 
perguruan tinggi, baik yang memimpin maupun yang 
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a. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas 
menetapkan Pedoman Penjaminan Mutu pendidikan tinggi 
di Perguruan Tinggi;  

b. Perguruan tinggi menggalang komitmen untuk 
menjalankan penjaminan mutu  pendidikan tinggi yang 
diselenggarakannya; 

c. Perguruan tinggi memilih dan menetapkan sendiri standar 
mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya untuk 
tiap program studi; 

d. Perguruan tinggi menetapkan dan menjalankan organisasi 
berserta mekanisme kerja penjaminan mutu pendidikan 
tinggi; 

e. Perguruan tinggi melakukan benchmarking mutu 
pendidikan tinggi secara berkelanjutan, baik ke dalam 
maupun ke luar negeri. 

Sebagaimana dikemukakan di atas, perguruan tinggi 
memilih dan menetapkan sendiri standar mutu pendidikan 
tinggi untuk tiap program studi. Pemilihan dan penetapan 
standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut 
butir-butir mutu, di antaranya: 

a. Kurikulum program studi;  
b. Sumber daya manusia (dosen, dan tenaga penunjang); 
c. Mahasiswa; 
d. Proses pembelajaran; 
e. Prasarana dan sarana; 
f. Suasana akademik; 
g. Keuangan; 
h. Penelitian dan publikasi; 
i. Pengabdian kepada masyarakat; 
j. Tata pamong (governance) ; 
k. Manajemen lembaga (institutional management); 
l. Sistem informasi; 
m. Kerjasama dalam dan luar negeri. 

Penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan 
tinggi dijalankan melalui tahap-tahap yang dirangkai dalam 
suatu proses sebagai berikut: 

a. Perguruan tinggi menetapkan visi dan misi perguruan 
tinggi yang bersangkutan; 

b. Berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi tersebut, setiap 
program studi menetapkan visi dan misi program studinya; 

c. Visi setiap program studi kemudian dijabarkan oleh 
program studi terkait menjadi serangkaian standar mutu 
pada setiap butir mutu sebagaimana disebutkan di atas;  

d. Standar mutu dirumuskan dan ditetapkan  dengan meramu 
visi perguruan tinggi (secara deduktif) dan kebutuhan 
stakeholders (secara induktif). Sebagai standar, 
rumusannya harus spesifik dan terukur yaitu mengandung 
unsur BCD (Audience, Behavior, Competence,Degree);  

e. Perguruan tinggi menetapkan organisasi dan mekanisme 
kerja penjaminan mutu; 

f. Perguruan tinggi melaksanakan penjaminan mutu dengan 
menerapkan manajemen kendali mutu di bawah ini;  

g. Perguruan tinggi mengevaluasi dan merevisi standar mutu 
melalui benchmarking secara berkelanjutan. 

4. Prasyarat Penjaminan Mutu Pendidikan 
Agar penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan 

tinggi dapat dilaksanakan, maka terdapat beberapa prasyarat 
yang harus dipenuhi agar pelaksanaan penjaminan mutu 
tersebut dapat mencapai tujuannya, yaitu komitmen, 
perubahan paradigma, dan sikap mental para pelaku proses 
pendidikan tinggi, serta pengorganisasian penjaminan mutu di 
perguruan tinggi.  
a. Komitmen 

Para pelaku proses pendidikan tinggi di suatu 
perguruan tinggi, baik yang memimpin maupun yang 
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dipimpin, harus memiliki komitmen yang tinggi untuk 
senantiasa menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan 
tinggi yang diselenggarakannya. Tanpa komitmen ini di 
semua lini organisasi suatu perguruan tinggi, niscaya 
penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi 
tersebut akan berjalan tersendat, bahkan mungkin tidak akan 
berhasil dijalankan. Terdapat aneka cara yang dapat dipilih 
untuk menggalang komitmen dari semua lini di suatu 
perguruan tinggi, tergantung dari ukuran, struktur, sumber 
daya, visi dan misi, sejarah, dan kepemimpinan dari/di 
perguruan tinggi tersebut. 

  
b. Perubahan Paradigma 

Paradigma lama penjaminan mutu, yaitu mutu 
pendidikan tinggi di suatu perguruan tinggi akan dapat 
dipelihara serta ditingkatkan apabila dilakukan pengawasan 
atau pengendalian yang ketat oleh pemerintah (dhi. Ditjen 
Dikti Depdiknas), harus diubah menjadi suatu paradigma 
baru. Paradigma baru penjaminan mutu pendidikan tinggi, 
yaitu perguruan tinggi harus menjaga dan meningkatkan mutu 
pendidikan tinggi yang diselenggarakannya agar visinya 
dapat diwujudkan melalui pelaksanaan misi, serta agar 
stakeholders dapat dipuaskan. Dengan paradigma baru 
tersebut, tugas pengawasan oleh pemerintah  diringankan, 
akuntabilitas perguruan tinggi meningkat,  stakeholders 
berperan lebih besar dalam menentukan mutu pendidikan 
tinggi di suatu perguruan tinggi. 

c. SikapMental 
Harus diakui bahwa sebagian terbesar perguruan 

tinggi di Indonesia   menyelenggarakan pendidikan tinggi 
tanpa didahului dengan perencanaan. Dapat dikemukakan 
fakta bahwa dalam skala makro, Rencana Induk 
Pengembangan (RIP) suatu perguruan tinggi, sebagian besar 

disusun untuk memenuhi persyaratan akreditasi, sedangkan 
dalam skala mikro dapat dikemukakan fakta tentang 
rendahnyapersentase dosen yang membuat rencana 
pembelajaran berupa Satuan Acara Perkuliahan (SAP), dan 
masih banyak lagi fakta yang menunjukkan bahwa suatu 
perguruan tinggimenjalankan pendidikan tinggi tanpa 
perencanaan. Kalaupun terdapat perencanaan, pada umumnya 
bukanlah karena kebutuhan, melainkan karena persyaratan 
perijinan atau akreditasi. Sikap mental semacam itu harus 
diubah pada suatu sikap mental baru, yaitu rencanakanlah 
pekerjaan anda dan kerjakanlah rencana anda (plan your work 
and work your plan). 

d. Pengorganisasian 
Mengenai pengorganisasian serta mekanisme kerja 

organisasi penjaminan mutu pendidikan tinggi di suatu 
perguruan tinggi, tidak terdapat pola baku yang harus diikuti 
oleh semua perguruan tinggi. Pengorganisasian penjaminan 
mutu pendidikan tinggi di suatu perguruan tinggi sangat 
tergantung pada ukuran, struktur, sumber daya, visi dan misi, 
sejarah, dan kepemimpinan dari/di perguruan tinggi tersebut. 
Sebagai contoh, dapat dikemukakan bahwa suatu perguruan 
tinggi dapat mengadakan unit penjaminan mutu di dalam 
struktur organisasinya yang dipimpin oleh seorang wakil 
rektor, atau suatu unit yang independen terlepas dari struktur 
organisasi yang dipimpin oleh seorang dosen. 

Contoh model pengorganisasian lainnya adalah 
kegiatan penjaminan mutu inheren atau built-in di dalam 
proses manajemen pendidikan tinggi di perguruan tinggi yang 
bersangkutan. Dengan demikian tidak dibutuhkan unit 
organisasi khusus yang dipimpin oleh pejabat yang 
menangani penjaminan mutu pendidikan tinggi. Kebebasan 
menentukan model pengorganisasian penjaminan mutu 
pendidikan tinggi di perguruan tinggi masing-masing, adalah 
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dipimpin, harus memiliki komitmen yang tinggi untuk 
senantiasa menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan 
tinggi yang diselenggarakannya. Tanpa komitmen ini di 
semua lini organisasi suatu perguruan tinggi, niscaya 
penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi 
tersebut akan berjalan tersendat, bahkan mungkin tidak akan 
berhasil dijalankan. Terdapat aneka cara yang dapat dipilih 
untuk menggalang komitmen dari semua lini di suatu 
perguruan tinggi, tergantung dari ukuran, struktur, sumber 
daya, visi dan misi, sejarah, dan kepemimpinan dari/di 
perguruan tinggi tersebut. 

  
b. Perubahan Paradigma 

Paradigma lama penjaminan mutu, yaitu mutu 
pendidikan tinggi di suatu perguruan tinggi akan dapat 
dipelihara serta ditingkatkan apabila dilakukan pengawasan 
atau pengendalian yang ketat oleh pemerintah (dhi. Ditjen 
Dikti Depdiknas), harus diubah menjadi suatu paradigma 
baru. Paradigma baru penjaminan mutu pendidikan tinggi, 
yaitu perguruan tinggi harus menjaga dan meningkatkan mutu 
pendidikan tinggi yang diselenggarakannya agar visinya 
dapat diwujudkan melalui pelaksanaan misi, serta agar 
stakeholders dapat dipuaskan. Dengan paradigma baru 
tersebut, tugas pengawasan oleh pemerintah  diringankan, 
akuntabilitas perguruan tinggi meningkat,  stakeholders 
berperan lebih besar dalam menentukan mutu pendidikan 
tinggi di suatu perguruan tinggi. 

c. SikapMental 
Harus diakui bahwa sebagian terbesar perguruan 

tinggi di Indonesia   menyelenggarakan pendidikan tinggi 
tanpa didahului dengan perencanaan. Dapat dikemukakan 
fakta bahwa dalam skala makro, Rencana Induk 
Pengembangan (RIP) suatu perguruan tinggi, sebagian besar 

disusun untuk memenuhi persyaratan akreditasi, sedangkan 
dalam skala mikro dapat dikemukakan fakta tentang 
rendahnyapersentase dosen yang membuat rencana 
pembelajaran berupa Satuan Acara Perkuliahan (SAP), dan 
masih banyak lagi fakta yang menunjukkan bahwa suatu 
perguruan tinggimenjalankan pendidikan tinggi tanpa 
perencanaan. Kalaupun terdapat perencanaan, pada umumnya 
bukanlah karena kebutuhan, melainkan karena persyaratan 
perijinan atau akreditasi. Sikap mental semacam itu harus 
diubah pada suatu sikap mental baru, yaitu rencanakanlah 
pekerjaan anda dan kerjakanlah rencana anda (plan your work 
and work your plan). 

d. Pengorganisasian 
Mengenai pengorganisasian serta mekanisme kerja 

organisasi penjaminan mutu pendidikan tinggi di suatu 
perguruan tinggi, tidak terdapat pola baku yang harus diikuti 
oleh semua perguruan tinggi. Pengorganisasian penjaminan 
mutu pendidikan tinggi di suatu perguruan tinggi sangat 
tergantung pada ukuran, struktur, sumber daya, visi dan misi, 
sejarah, dan kepemimpinan dari/di perguruan tinggi tersebut. 
Sebagai contoh, dapat dikemukakan bahwa suatu perguruan 
tinggi dapat mengadakan unit penjaminan mutu di dalam 
struktur organisasinya yang dipimpin oleh seorang wakil 
rektor, atau suatu unit yang independen terlepas dari struktur 
organisasi yang dipimpin oleh seorang dosen. 

Contoh model pengorganisasian lainnya adalah 
kegiatan penjaminan mutu inheren atau built-in di dalam 
proses manajemen pendidikan tinggi di perguruan tinggi yang 
bersangkutan. Dengan demikian tidak dibutuhkan unit 
organisasi khusus yang dipimpin oleh pejabat yang 
menangani penjaminan mutu pendidikan tinggi. Kebebasan 
menentukan model pengorganisasian penjaminan mutu 
pendidikan tinggi di perguruan tinggi masing-masing, adalah 
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sesuai dengan karakter kemandirian perguruan tinggi di 
Indonesia di masa mendatang. 
Faktor terpenting yang perlu mendapat perhatian dalam 
pengorganisasian  penjaminan mutu pendidikan tinggi, adalah 
bahwa pengorganisasian tersebut mampu menumbuhkan 
kesepahaman tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi di 
perguruan tinggi tersebut, yang pada gilirannya akan 
menumbuhkan sikap suportif dari seluruh komponen di 
perguruan tinggi itu terhadap upaya penjaminan mutu 
pendidikan tinggi. 

5. Model Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  
Penjaminan mutu di perguruan tinggi  bisa dilakukan 

baik secara menyeluruh maupun dalam bentuk berjenjang. 
Menyeluruh berarti seluruh aspek yang terkait di dalam PT 
tersebut seperti penerimaan mahasiswa baru, perkualiahan, 
hingga proses meluluskan mahasiswa dijamin mutunya.  
Sedangkan bertahap artinya PT bisa melakukan penjaminan 
mutu hanya pada pada Tri Dharma PT atau hanya salah satu 
dharma saja. Penjaminan mutu juga dapat dilakukan hanya 
pada satu Fakultas/Jurusan/Program Studi/Unit saja tetapi 
kemudian terus  ditingkatkan hingga ke seluruh proses 
kegiatan di PT dijaminkan.   Jika dilakukan secara bertahap, 
penentuan mana yang terlebih dahulu hendak  dijaminkan 
bergantung pada kesepakatan dari pimpinan PT tersebut. 
 Model penjaminan mutu di perguruan tinggi dapat 
dilihat pada gambar berikut (Rinda dan Gerardus, 2006): 

Gambar. 5.2  
Model Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 
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sesuai dengan karakter kemandirian perguruan tinggi di 
Indonesia di masa mendatang. 
Faktor terpenting yang perlu mendapat perhatian dalam 
pengorganisasian  penjaminan mutu pendidikan tinggi, adalah 
bahwa pengorganisasian tersebut mampu menumbuhkan 
kesepahaman tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi di 
perguruan tinggi tersebut, yang pada gilirannya akan 
menumbuhkan sikap suportif dari seluruh komponen di 
perguruan tinggi itu terhadap upaya penjaminan mutu 
pendidikan tinggi. 

5. Model Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  
Penjaminan mutu di perguruan tinggi  bisa dilakukan 

baik secara menyeluruh maupun dalam bentuk berjenjang. 
Menyeluruh berarti seluruh aspek yang terkait di dalam PT 
tersebut seperti penerimaan mahasiswa baru, perkualiahan, 
hingga proses meluluskan mahasiswa dijamin mutunya.  
Sedangkan bertahap artinya PT bisa melakukan penjaminan 
mutu hanya pada pada Tri Dharma PT atau hanya salah satu 
dharma saja. Penjaminan mutu juga dapat dilakukan hanya 
pada satu Fakultas/Jurusan/Program Studi/Unit saja tetapi 
kemudian terus  ditingkatkan hingga ke seluruh proses 
kegiatan di PT dijaminkan.   Jika dilakukan secara bertahap, 
penentuan mana yang terlebih dahulu hendak  dijaminkan 
bergantung pada kesepakatan dari pimpinan PT tersebut. 
 Model penjaminan mutu di perguruan tinggi dapat 
dilihat pada gambar berikut (Rinda dan Gerardus, 2006): 

Gambar. 5.2  
Model Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 
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 Model penjaminan mutu seperti tampak pada gambar 
menerapkan pendekatan proses. Pengendalian dilakukan pada 
proses bukan pada masukan atau keluaran. Namun demikian, 
hasil dari proses senantiasa diamati dan dievaluasi oleh tim 
Monitoring dan Evaluasi Internal (MonEvin) dengan aktivitas 
audit, ases dan evaluasi. Hasil evauasi akan senantiasa 
digunakan untuk mengimprovisasi proses tersebut.  
 Visi, misi, sasaran mutu, dan kompetensi merupakan 
masukan dasar yang melandasi setiap proses yang hendak 
dijaminkan mutunya. Semua proses tersebut sebakny 
ditujukan untuk menunjang visi, misi, dan sasaran mutu yang 
telah ditetapkan. Sementara kompetensi dapat disesuaikan 
dengan kompetensi inti PT, fakultas/jurusan/prodi. 
 Visi, misi, sasaran mutu dan kompetensi akan 
berimplikasi secara  langsung maunpun tidak langsung 
kepada mahasiswa  dan mereka juga memiliki kepentingan 
yang sebaiknya dijaminkan mutunya. Mahasiswa, selama 
masa studi dapat saja memberikan masukan dalam bentuk 
keluhan  maupun saran. Setiap masukan yang diberikan 
tersebut member kontribusi bagi proses. 
 Keseluruhan hasil proses akan menghasilkan alumni 
PT dan harapannya alumni banyak dipekerjakan oleh 
industri/departemen terkait. Masukan dari pengguna lulusan 
(stakeholder) sangat diharapkan sebagai umpan  balik dalam 
proses sehingga perubahan untuk perbaikan dapat dilakukan 
dengan segera. 
 Pada sisi lain, teknologi informasi, infrastruktur, 
keuangan, sumber daya manusia, nilai, dan budaya PT 
merupakan sumber pendukung utama proses tersebut. 
 Bagian/Kantor Penjaminan Mutu pada PT dalam 
kaitan ini memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: 
a. Menjaga seluruh proses yang dijaminkan mutunya 
b. Melihat bagaimana proses itu mempengaruhi satu unit 

dengan unit lainnya 

c. Mengkoordinasikan rapat tinjauan manajemen untuk 
membahas jalannya penjaminan mutu di unit terkait. 

d. Melaporkan setiap kemajuan dan hambatan yang terjadi 
alam implementasi penjaminan mutu. 

e. Mencari kemungkinan penyimpangan yang akan terjadi 
terhadap suatu proses bersama panel auditor atau MonEvin 

f. Menerima masukan dari stakeholder  untuk 
ditindaklanjuti. 
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 Model penjaminan mutu seperti tampak pada gambar 
menerapkan pendekatan proses. Pengendalian dilakukan pada 
proses bukan pada masukan atau keluaran. Namun demikian, 
hasil dari proses senantiasa diamati dan dievaluasi oleh tim 
Monitoring dan Evaluasi Internal (MonEvin) dengan aktivitas 
audit, ases dan evaluasi. Hasil evauasi akan senantiasa 
digunakan untuk mengimprovisasi proses tersebut.  
 Visi, misi, sasaran mutu, dan kompetensi merupakan 
masukan dasar yang melandasi setiap proses yang hendak 
dijaminkan mutunya. Semua proses tersebut sebakny 
ditujukan untuk menunjang visi, misi, dan sasaran mutu yang 
telah ditetapkan. Sementara kompetensi dapat disesuaikan 
dengan kompetensi inti PT, fakultas/jurusan/prodi. 
 Visi, misi, sasaran mutu dan kompetensi akan 
berimplikasi secara  langsung maunpun tidak langsung 
kepada mahasiswa  dan mereka juga memiliki kepentingan 
yang sebaiknya dijaminkan mutunya. Mahasiswa, selama 
masa studi dapat saja memberikan masukan dalam bentuk 
keluhan  maupun saran. Setiap masukan yang diberikan 
tersebut member kontribusi bagi proses. 
 Keseluruhan hasil proses akan menghasilkan alumni 
PT dan harapannya alumni banyak dipekerjakan oleh 
industri/departemen terkait. Masukan dari pengguna lulusan 
(stakeholder) sangat diharapkan sebagai umpan  balik dalam 
proses sehingga perubahan untuk perbaikan dapat dilakukan 
dengan segera. 
 Pada sisi lain, teknologi informasi, infrastruktur, 
keuangan, sumber daya manusia, nilai, dan budaya PT 
merupakan sumber pendukung utama proses tersebut. 
 Bagian/Kantor Penjaminan Mutu pada PT dalam 
kaitan ini memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: 
a. Menjaga seluruh proses yang dijaminkan mutunya 
b. Melihat bagaimana proses itu mempengaruhi satu unit 

dengan unit lainnya 

c. Mengkoordinasikan rapat tinjauan manajemen untuk 
membahas jalannya penjaminan mutu di unit terkait. 

d. Melaporkan setiap kemajuan dan hambatan yang terjadi 
alam implementasi penjaminan mutu. 

e. Mencari kemungkinan penyimpangan yang akan terjadi 
terhadap suatu proses bersama panel auditor atau MonEvin 

f. Menerima masukan dari stakeholder  untuk 
ditindaklanjuti. 
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 Ada tiga unsur utama dalam implementasi ISO 9000 yaitu, 
pertama adalah ekspektasi dan penerapan falsafah ISO 9000 dan 
penerapannya sebagai sebuah standar, dengan kata lain, 
menjadikan ISO 9000 sebagai standar perusahaan. Kedua, 
penilaian oleh pihak lain yang masih berhubungan dengan 
organisasi, seperti pelanggan, pemasok, dan sebagainya, dimana 
hasil penilaian ini diakui sebaga standar oleh kedua belah pihak. 
Ketiga, untuk mendapatkan persetujuan pihak ketiga atau 
sertifikasi yang memungkinkan suatu perusahaan mendemonstrasi 
status ISO 9000 kepada pembeli atau calon pembeli. 
 Penggunaan standar ISO 9000 di Negara-negara dunia dari 
waktu ke waktu semakin meningkat.  Hal ini ditandai dengan 
semakin banyaknya perusahaan yang mengadopsi ISO 9000 dan 
memperoleh sertifikasi ISO 9000. Jepang merupakan Negara yang 
pertumbuhannnya yang pesat, rata-rata perusahaan Jepang yang 
meperoleh sertifikasi ISO 9000 tumbuh 115,6% per tahun, diikuti 
Jerman 78%, Kanada 77%, USA 72,8%, India 72%, Malaysia 
63%, Perancis 53,2%, Singapura 53%, Australia dan Selandia 
Baru 41,6% (Chow Chua, et al, 2002) 
   
2. Struktur Standar ISO  9000 
 Seri ISO 9000 dapat  dikelompokkan ke dalam dua tipe 
dasar, yaitu pertama  seri ISO 9000 yang memuat persyaratan 
standar sistem manajemen mutu, dan kedua seri-seri 9000 yang 
berkaitan dengan petunjuk dan pedoman manajemen mutu 
(quality management guidelines). Seri- seri ISO 900 yang 
tergolong dalam standar sistem manajemen mutu adalah ISO 
9001, ISO 9002, dan ISO 9003. Seri – seri tersebut disusun untuk 
tujuan kontrak dan penilaian sistem manajemen mutu formal 
berdasarkan kriteria ISO 9000. Sedangkan seri-seri IS0 9000 yang 
tergolong ke dalam petunjuk aplikasi manajemen mutu adalah 
ISO 9004 beserta bagian-bagiannya. 
 Struktur Standar ISO 9000 mencakup seri-seri sebagai 
berikut (Chattab, 1996, Gasperz, 1997, Purnama, 2006); 
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1. Arti ISO 9000 
ISO adalah kependekan dari International Standarization for 
Organization. Pengembangan ISO 9000 dimulai pada tahun 1979. 
Pada saat itu, ISO membentuk komite teknik (technical commiette 
TC 176) yang mengarah pada topi manajemen mutu dan 
penjaminan mutu mengenai tren peningkatan permintaan secara 
kuat konsumen seluruh dunia untuk mutu tinggi.   Komite ini 
diharapkan mengurangi kekacauan perdagangan internasional 
yang berasal dari perbedaan sistem mutu nasional yang 
diinginkan. ISO 9000 merupakan standar seri manajemen mutu 
dan dipublikasikan pada tahun 1987 dan direvisi pada tahun 1994.  
Standar ini berdasakan pada TC 176 dan pertimbangan input yang 
berasal dari berbagai Negara, khususnya Amerika, Canada, dan 
Inggris.  Standar ISO 9000 mewakili sistem mutu  British 
Standards  Institution’s BS 5750.  
 Seri ISO 9000 merupakan suatu sistem terpasdu untuk 
meningkatkan efektivitas mutu suatu perusahaan dengan menjaga 
menciptakan framework untuk peningkatan atau perbaikan secara 
berkesinambungan. ISO 9000 bukan merupakan suatu standar 
produk, karena ISO 9000 tidak memuat persyaratan spesifik yang 
harus dipenuhi oleh produk (barang atau jasa). ISO 9000 
merupakan standar sistem manajemen mutu internasional, karena 
IS0 9000 memuat persyaratan – persyaratan yang harus dipenuhi 
oleh sistem manajemen dalam menghasilkan suatu produk. 
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a. ISO 9000, Standar manajemen mutu dan penjaminan mutu – 
panduan untuk pemilihan dan penggunaan standar. Standar ini 
bisa digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang perlu 
memberikan jaminan kepada pelanggan bahwa persyaratan 
tertentu yang diminta telah terpenuhi semuanya, mulai dari 
desain sampai pelayanan. 

ISO 9000-1,  merupakan standar manajemen mutu dan 
penjaminan mutu yang memberikan panduan untuk pemilihan dan 
pemakaian keluarga ISO 9000 atas manajemen mutu dan 
penjaminan mutu. 
ISO 9002, merupakan standar manajemen mutu dan penjaminan 
mutu yang memberikan panduan generic bagi aplikasi ISO 9001, 
ISO 9002, dan ISO 9003. ISO 9000-2 juga memuat Klausul – 
Klausul yang termasuk dalam ISO 9001, ISO 9002, dan ISO 9003 
serta panduan untuk setiap Klausul. 
ISO 9000-3, merupakan standar manajemen mutu dan penjaminan 
mutu yang memberikan panduan untuk aplikasi ISO 9001  dalam 
mengembangkan, memasok, dan memelihara perangkat lunak. 
ISO 9000-4, merupakan standar manajemen mutu dan penjaminan 
mutu yang memberikan panduan bagi keandalan manajemen mutu 
yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 
dan pengendalian sumber daya untuk memproduksi produk atau 
laynan yang dapat diandalkan.   
b. ISO 9001,  model untuk penjaminan dalam organisasi 

menyangkut proses perencanaan (desain), pengembangan, 
produksi, instalasi, dan pelayanan. Standar ini merupakan  
standar terlengkap dan dituntut untuk diaplikasikan dalam 
situasi kontraktual. Standar ini cocok digunakan khususnya 
oleh perusahaan manufaktur yang merancang dan membuat 
produk sendiri. 

c. ISO 9002, model untuk menjamina mutu organisasi 
menyangkut proses produksi dan instalasi, tidak termasuk 
perancangan (desain), dan pengembangan. Setelah 

parancangan dan spesifikasi ditentukan, baik  internal atau dari 
pelanggan. Model ini digunakan untuk memperlihatkan 
kemampuan dalam produksi dan instalasi. Standar ini cocok  
digunakan oleh perusahaan yang menghasilkan produk yang 
spesifikasinya ditentukan pihak lain. 

d. ISO 9003, model untuk penjaminan mutu dalam organisasi 
menyangkut proses inspeksi akhir dan pengujian kesesuaian 
produk dengan persyaratan yang ditetapkan. Model ini 
digunakan untuk memperlihatkan kemampuan inspeksi dan 
pengujian jika produknya dipasok oleh suatu perusahaan 
manufaktur. Standar ini khusus digunakan oleh badan-badan 
seperti laboratorium  pengujian, pusat kalibrasi, dan distribusi 
peralatan yang melakukan pemeriksaan dan pengujian produk-
produk yang dipasok. 

e. ISO 9004 
 Elemen-elemen manajemen kuaitas dan sistem mutu – 
panduan yang berkaitan dengan organisasi. ISO  9004 tidak 
dimaksudkan untuk kepentingan kontraktual, tetapi merupakan 
suatu dokumen untuk kepentingan internal organisasi.  
 ISO 9004-1, memberikan panduan terhadap elemen 
manajemen mutu dan sistem mutu. Elemen sistem mutu ini cocok 
dan bergunan dalam pengembangan dan implementasi secara 
menyeluruh sistem mutu internal dengan titik pandang 
memastikan kepuasan pelanggan. Sebab aktivitas di dalamnya 
mencakup seluruh fase siklus kehidupan produk atau layanan. 
Setiap organisasi bergantung pada pelbagai faktor yang dihadapi, 
seperti pasar yang dilayani, sifat produk, proses produk, 
pelanggan, dan kebutuhan pelanggan. Oleh karena itu, untuk 
menerapkannya pada organisasi yang lebih spesifik disediakan 
bagian berikutnya dari seri ISO 9004, yaitu; 

ISO 9004 - 2 Panduan bagi jasa 
ISO 9004 - 3 Panduan bagi bahan yang diproses 
ISO 9004 - 4 Panduan bagi peningkatan mutu 
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ISO 9004 - 2 Panduan bagi jasa 
ISO 9004 - 3 Panduan bagi bahan yang diproses 
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ISO 9004 - 5 Panduan bagi perencanaan penjaminan mutu 
ISO 9004 - 6 Panduan bagi penjaminan mutu  dan manajemen 
proyek 
ISO 9004 - 7 Panduan untuk manajemen konfigurasi 
ISO 9004 - 8 Panduan untuk prinsip – prinsip mutu dan 
penerapanya  dalam praktek manajemen. 
 Berdasarkan standar ISO 9000 versi  (edisi kedua), ISO 
9000 terdiri dari 20 elemen, ISO 9002 terdiri dari 19 elemen, dan 
IS0 9003  terdiri dari 16 elemen.  Selengkapnya dapat dilihat pada 
table berikut: 

Tabel 6.1 
Elemen-elemen Sistem Mutu ISO 9001, ISO 9002, dan ISO 

9003 

N0 Elemen ISO 
9001 

ISO 
9002 

ISO 
9003 

1 Tanggung Jawab Manajemen 4.1 4.1 4.1 
2 Sistem Mutu 4.2 4.2 4.2 
3 Tinjau Ulang Kontrak 4.3 4.3 4.3 
4 Pengendalian Desain 4.4 n.a n.a 
5 Pengendalian Data Dan 

Dokumen 
4.5 4.5 4.5 

6 Pembelian 4.6 4.6 n.a 
7 Pengendalian Produk Yang 

Dipasok Pelanggan 
4.7 4.7 4.7 

8 Identifikasi dan Kemampuan 
Penelusuran Produk 

4.8 4.8 4.8 

9 Pengendalian Proses 4.9 4.9 n.a 
10 Inspeksi dan Pengujian 4.10 4.10 4.10 
11 Pengendalian Atas Inspeksi, 

Pengukuran, dan Peralatan Uji 
4.11 4.11 4.11 

12 Status Inspeksi dan Pengujian 4.12 4.12 4.12 
13 Pengendalian Produk 4.13 4.13 4.13 

Nonkonforman 
14 Tindakan Pencagahan dan 

Korektif 
4.14 4.14 4.14 

15 Penanganan, Penyimpanan, 
Pengepakan, 
Pemeliharaan/Pengawetan dan 
Penyerahan 

4.15 4.15 4.15 

16 Pengendalian Catatan Mutu 4.16 4.16 4.16 
17 Audit Mutu Internal 4.17 4.17 4.17 
18 Pelatihan 4.18 4.18 4.18 
19 Pelayanan 4.19 4.19 n.a 
20 Teknis Statistik 4.20 4.20 4.20 

Keterangan : n.a : not available (tidak diterapkan)

Tafsiran singkat dari Klausul ISO 9001, ISO 9002, dan 
ISO 9003 dapat dilihat dari keterangan berikut:  
1) Tanggung Jawab Manajemen 

Klausul ini menyebutkan bahwa organisasi harus 
menjabarkan dan mengalokasikan pembagian tanggung 
jawab, khususnya personal kunci. 

2) Sistem Mutu 
Klausul ini menyebutkan perlu adanya suatu sistem yang 
menjamin bahwa barang yang dihasilkan sesuai dengan 
persyaratan. 

3) Tinjauan Ulang Kontrak 
Klausul ini menyebutkan perlu adanya suatu sistem yang 
menjamin bahwa apa yang ditawarkan pemasok kepada 
pelanggan, difahami dan disepaki spesifikasinya, termasuk 
waktu penyerahannya. 

4) Pengendalian Disain (Klausul ini tidak berlaku untuk ISO 
900/9003 
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Klausul ini menyebabkan perlu adanya suatu sistem yang 
menjamin bahwa desain produk sesuai dengan yang 
direncanakan dan mengacu penerimaannya bagi pelanggan. 

5) Pengendalian Dokumen dan Data 
Klausul ini menyebutkan perlu adanya suatu sistem yang 
menjamin bahwa semua pihak yang terkait mempunyai 
dokumen yang relevan untuk melaksanakan pekerjaanya. 

6) Pembelian (Klausul  ini tidak berlaku untuk ISO 9003 
Klausul ini menyebutkan bahwa organisasi harus mempunyai 
spesifikasi yang jelas menyangkut barang atau layanan yang 
dibutuhkan dari pemasok. 

7) Pengendalian Produk yang Dipasok Pelanggan 
Klausul ini menyebutkan bahwa barang yang dipasok oleh 
pelanggan harus dilindungi, disimpan, dan dipelihara sesuai 
kebutuhan. 

8) Identifikasi dan Kemampuan Penelusuran Produk 
Klausul ini menyebutkan bahwa harus ada sistem yang 
menjamin bahwa bahan-bahan yang digunakan terinden-
tifikasi dan bisa dibedakan satu sama lain, sehingga 
penggunaannya bisa sesuai dengan keperluan. 

9) Pengendalian Proses (Klausul ini tidak berlaku untuk ISO 
9003) 
Klausul ini  menyebutkan bahwa harus dilakukan identifikasi 
da perencanaan produksi, dan apabila memungkinkan proses 
pemasangan yang langsung mempengaruhi mutu, serta harus 
menjamin bahwa proses-proses tersebut dilaksanakan dalam 
kondisi yang terkendali. 

10) Inspeksi dan Pengujian 
Klausul ini menyebutkan bahwa harus dilakukan pengujian 
dan inspeksi terhadap setiap tahapan kritis produks, untuk 
menjamin dan membuktikan bahwa produk yang dihasilkan 
sesuai denga yang direncakan dan dijanjikan kepada 
pelanggan. 

11) Pengendalian atas Inspeksi, Pengukuran, dan Peralatan Uji 
Klausul ini menyebutkan bahwa pemasok harus 
mengendalikan, melakukan kalibrasi, dan merawat peralatan 
inspeksi, pengukuran dan pengujian, baik yang dimiliki 

sendiri, dipinjam, disediakan oleh pembeli untuk 
memperagakan kesesuaian produk dengan persyaratan yang 
ditentukan. 

12) Status Inspeksi dan Pengujian 
Klausul ini menyebutkan bahwa status inspeksi dan pengujian 
produk harus diidentifikasi menggunakan tanda, label kartu, 
stempel yang sah, catatan, inspeksi, atau sarana lainnya yang 
sesuai untuk menunjukkan kesesuaian dan ketidaksesuian 
produk berkaitan dengan inspeksi dan pengujian yang 
dilakukan. 

13) Pengendalian Produk Nonkoformasi 
Klausul ini menyebutkan bahwa harus ada prosedur yang 
menjamin bahwa produk yang tidak sesuai dicegah dari 
pemakaian yang tidak sengaja. 

14) Tindakan Pencegahan dan Koreksi 
Klausul ini menyebutkan harus ada prosedur untuk menyelidi, 
menganalisis, memprakarsai tindakan pencegahan, 
mengendalikan tindakan koreksi dan mencatat semua 
perubahan terhadap produk atau proses yang tidak sesuai. 

15) Penanganan, Penyimpanan, Pengepakan, Pemeliharaan/ 
Pengawetan, dan Penyerahan. 
Klausul ini menyebutkan bahwa pemasok harus menetapkan 
pemeliharaan prosedur penanganan, penyimpanan, 
pengemasan, pengawetan, dan penyerahan produk. 

16) Pengendalian Catatan Mutu 
Klausul ini menyebutkan bahwa pemasok harus menetapkan 
dan memelihara prosedur identifikasi, pengumpulan, pen- 
indeks-an, pengarsipan, penyimpanan, pemeliharaan, dan 
pemusnahan catatan mutu. 

17) Audit Mutu Internal 
Klausul ini menyebutkan harus ada prosedur untuk pelaksaan 
audit mutu internal yang harus dilaksanakannya secara 
berkala sesuai dengan kebutuhan. 
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18) Pelatihan  
Klausul ini menyebutkan harus ada prosedur dalam 
mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, merencanakan, 
melaksanakan, dan mengevaluasi sesuai dengan kebutuhan. 

19) Pelayanan (Klausul ini tidak berlaku untuk ISO 9003) 
Klausul ini menyebutkan bahwa apabila pelayanan ditentukan 
dalam kontrak, harus ada prosedur pelaksanaanya agar 
pelayanan yang diberikan memenuhi persyaratan yang telah 
ditentukan. 

20) Teknik Statistik 
Klausul ini menyebutkan bahwa apabila ada kesesuaian, 
pemasok harus menetapkan prosedur untuk menentukan 
teknik statistik yang memadai. 

 Berdasarkan klausul di atas, dapat diketahui bahwa 
terdapat perbedaan antara ISO 9001, ISO 9002,  dan ISO 9003. 
ISO 9001 merupakan sistem mutu ISO 9000 yang paling lengkap 
karena terdiri dari 20 elemen, dan berbeda dengan 9002 hanya 
dalam hal Pengendalian Desain  (elemen 4.4 dan ISO 9002 tidak 
dibutuhkan), sedangkan ISO 9003 berbeda dengan ISO 9002 
dalam hal:  

a. Persyaratan dibatasi hanya pada inspeksi dan pengujian akhir, 
dimana aktivitas itu tidak mempengaruhi mutu produk secara 
langsung. 

b. Sistem mutu dibatasi hanya menggambarkan inspeksi dan 
pengujian akhir pada produk-produk  yang telah selesai 
diproduksi. 

c. Tidak ada persyaratan untuk pembelian (elemen 4.6 tentang 
Pembelian tidak diterapkan dalam ISO 9003) 

d. Tidak ada persyaratan untuk pengendalian proses (elemen 4.9 
tentang Pengendalian Proses tidak diterapkan dalam ISO 9003) 

e. Tidak ada persyaratan tentang pelayanan (elemen 4.19 tentang 
Pelayanan tidak diterapkan dalam ISO 9003). 

 Sistem ISO 9003 biasa diterapkan pada perusahaan –
perusahaan, distribusi, pergudangan, dan lain lain. Jika elemen – 
elemen sistem mutu ISO 9001, yang merupakan sistem mutu 

terlengkap dari seri 9000, dikelompokkan mengikuti sistem kerja 
industry, maka akan tampak seperti pada gambar    (Gaspersz, 
2002) 

Gambar  6.1 
     Pengelompokkan Elemen-Elemen ISO 9001 
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B. Strategi Memperoleh Sertifikat ISO 9000 
 Menurut Gaspersz (2002) langkah–langkah untuk 
memperoleh Sertifikat 
ISO 9000 adalah sebagai berikut: 

1. Memperoleh komitmen dari manajemen puncak. Tanpa 
komitmen manajemen, registrasi adalah sesuatu yang tidak 
mungkin. 

2. Membentuk Komite Pengarah (Sterring committee) atau 
coordinator ISO. Komite ini akan memantau proses agar 
sesuai dengan standar elemen-elemen dalam sistem mutu ISO 
9000. Komite juga berfungsi mengangkat atau menunjuk satu 
atau lebih auditor internal IS0 9000.  Auditor internal 
merupakan orang-orang yang bebas dari fungsi yang diuji dan 
seharusnya dilatih terlebih dahulu sebagai penilai, dan 
idealnya apabila memiliki derajat CIQA (Certified Internal 
Quality Auditor). Anggota-anggota dari komite ini seharusnya 
mewakili setiap fungsi dalam organisasi perusahaan itu. 
Komite pengarah juga berfungsi sebagai sumber informasi 
dan penasehat atau konsultan menyangkut hal-hal yang 
berkaitan dengan sistem mutu ISO 9000. 

3. Mempelajari standar-standar dan menilai kebutuhan-
kebutuhan ISO 9000. Memahami sistem mutu ISO 9000 dan 
elemen-elemen adalah kunci sukses menuju keberhasilan dari 
suatu registrasi. 

4. Melakukan pelatihan (training) terhadap semua staf 
organisasi perusahaan itu. Para kepala departemen, manajer, 
supervisor, dan anggota organisasi sangat menentukan 
keberhasilan implementasi sistem ISO 9000. Karena itu 
mereka harus benar-benar mengerti sistem mutu ISO 9000. 
Pemahaman terhadap hal ini dapat diperoleh melalui 
serangkaian pelatihan tentang ISO 9000. 

5. Memulai tinjauan ulang manajemen (managemen review). 
Pemimpin organisasi harus mendelegasikan tanggung jawab 
mutu dari organisasi perusahaan itu kepada wakil manajemen 

(management representative), yang biasanya adalah manajer 
mutu. Tinjauan ulang manajemen mutu harus dimulai dengan 
menfokuskan pada standar-standar sistem mutu ISO 9000 
yang dipilih (apakah ISO 9001, ISO 9002, atau ISO 9003) 
dan menetapkan hal-hal apa yang harus dikerjakan untuk 
memenuhi semua elemen dalam sistem mutu ISO 9000 itu. 

6. Identifikasi kebijaksanaan mutu, prosedur-prosedur, dan 
instruksi-instruksi yang dibutuhkan yang dituangkan dalam 
dokumen-dokument tertulis. Empat level dari dokumentasi 
yaitu; level I manual sistem mutu, level II prosedur-prosedur, 
level III instruksi-instruksi, dan level IV formulir-formulir,  
harus diselesaikan. Matriks evaluasi awal seharusnya 
mengidentifikasi kebijaksanaan-kebijaksanaan mutu, 
prosedur-prosedur, instruksi-instruksi, formulir-formulir yang 
masih harus ditulis atau dimodifikasi. Para manajer 
seharusnya diberikan tanggungjawab untuk menjamin bahwa 
dokumen-dokumen itu ada. 

7. Implementasi sistem manajemen mutu ISO 9000 itu. Sekali 
sistem ISO dibangun, sistem mutu yang ada selama ini harus 
dimodifikasi dan dokumentasi pendukung  dibuat sehingga 
implementasi bisa  sukses. Manjemen yang telah serius 
memperhatikan sistem jaminan mutu, pada tahap ini 
membutuhkan  waktu antara tiga sampai enam bulan. 

8. Memulau audit sistem mutu perusahaan. Sekali sistem ISO 
9000 telah  diterapkan selama beberapa bulan, auditor mutu 
internal yang telah mendapatkan latihan tentang sistem ISO 
9000 perlu memeriksa sistem jaminan mutu perusahaan yang 
ada, apakah telah memenuhi standar sistem mutu ISO 9000. 
Auditor mutu internal adalah beberapa orang dalam 
perusahaan yang berasal dari fungsi yang berbeda dan telah 
dilatih sehingga memahami secara baik tentang fungsi 
auditing dari sistem mutu ISO 9000. Hasil- hasil dari audit 
mutu internal harus menunjukkan bahwa sistem mutu yang 
ada telah memenuhi elemen-elemen dalam sistem mutu ISO 
9000.  
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9. Memilih registrar.  Setelah manajemen yakin dan percaya 
bahwa sistem jaminan mutu di perusahaan telah memenuhi 
persyaratan standar sistem mutu ISO 9000, manajemen perlu 
memilih registrar untuk memulai melakukan penilaian. 
Registrar akan menilain dokumen-dokumen seperti; manual 
mutu, prosedur-prosedur, instruksi-instruksi, dan formulir-
formulir yang berhubungan dengan persyaratan sistem mutu 
ISO 9000 serta akan melakukan kunjungan ke lapangan untuk 
menanyakan orang-orang yang dianggap perlu di dalam 
perusahaan tersebut. Biasanya registrar akan meninjau ulang 
dan memberitahukan kelengkapan dari dokumen mutu 
perusahaan. Pada tahap ini, kekurangan yang masih ada harus 
dilengkapi atau diperbaiki.  Registrar harus dipilih secara 
cermat dengan memperhatikan bonafiditas dari registrar itu, 
karena tidak semua sertifikat ISO 9000 yang dikeluarkan oleh 
registrar diakui oleh Badan Akreditasi Nasional (National 
Accreditation Body). Pertanyaan penting yang harus diajukan 
adalah; apakah sertifikat ISO 9000 yang dikeluarkan oleh 
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C. Tujuan dan Manfaat  ISO 9000 
 Implementasi ISO 9000 diakui oleh sejumlah perusahaan 
telah membantu dalam meningkatkan kinerja karyawan. 
Penerapan ISO 9000 juga telah menghantarkan banyak 
perusahaan meraih penghargaan manajemen mutu internasional, 
dengan sertifikasi ISO  9000 perusahaan-perusahaan memperoleh 
rate of return yang lebih tinggi dibanding perusahaan yang belum 
memperoleh sertifikasi. 
 Beberapa manfaat memperoleh sertifikasi ISO 9000 
dikemukakan oleh Gaspersz (2002), sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan melalui 
jaminan mutu yang terorganisasi dan sistematik. Sistem 
dokumentasi dalam ISO 9000 menunjukkan bahwa 
kebijaksanaan, prosedur, dan instruksi yang berkaitan dengan 
mutu telah direncanakan dengan baik.  

2. Perusahaan yang telah tersertifikasi ISO 9000 diizinkan untuk 
mengiklankan pada media massa bahwa sistem kualitas dari 
perusahaan itu telah diakui secara internasional. Hal ini berarti 
meningkatkan citra perusahaan serta daya saing  dalam 
memasuki pasar global. 

3. Audit sistem kualitas perusahaan dari perusahaan yang telah 
memperoleh sertifikasi ISO 9000 dilakukan secara periodic 
oleh registrar dari lembaga registrasi, sehingga pelanggan tidak 
perlu melakukan audit kualitas. Hal ini akan menghemat biaya 
dan mengurangi duplikasi audit kualitas oleh pelanggan. 

4. Perusahaan yang telah memperoleh sertifikasi ISO 9000 secara 
otomatis terdaftar pada lembaga registrasi, sehingga apabila 
pelanggan potensial ingin mencari pemasok bersertifikasi ISO 
9000, akan menghubungi lembaga registrasi. Jika nama 
perusahaan itu telah terdaftar pada lembaga registrasi bertaraf 
internasional, maka hal itu berarti terbukanya kesempatan pasar 
baru. 

5. Meningkatkan kualitas dan produktivitas produk melalui 
kerjasama dan komunikasi yang lebih baik, sistem 
pengendalian yang konsisten, serta pengurangan dan 
pencegahan pemborosan karena operasi internal menjadi lebih 
baik. 

6. Meningkatkan kesadaran kualitas dalam perusahaan. 
7. memberikan pelatihan secara sistematik kepada seluruh staf 

perusahaan melalui prosedur-prosedur dan instruksi-instruksi 
yang terdefenisi secara baik 

8. Terjadi perubaha positif dan hal kultur kualitas dari anggota 
perusahaan, karena manajemen dan karyawan terdorong untuk 
mempertahankan sertifikasi ISO 9000 yang umumnya hanya 
berlaku selama tiga tahun. 

 Manfaat implementasi ISO 9000 secara ringkas berdasarkan 
hasil penelitian para ahli dirangkum oleh Chow-Chua, et al.(dalam 
Purnama, 2006) berikut: 

Tabel 6.2  
Manfaat Sertifikasi ISO 9000  

Manfaat ISO 9000 Sumber Referensi 
Citra (image) perusahaan lebih 
baik  

Goetch and Davis (1998), 
Jhonson (1997), Tsiotras 
dan Gotzmani (1996) and 
Vloeberghs and Ballens 
(1996) 

Kesadaran terhadap kualitas 
lebih besar 

Brown and Van Der Wiele 
(1995), Dale (1994), Dick 
(2000),  

Prosedur dokumentasi lebih baik Goetch and Davis (1998), 
Jones, et al. (1997), 
McLachlan (1996) 
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Instruksi dan prosedur kerja 
lebih jelas 

Santos dan Escanciano 
(2002), Tsiotras and 
Gotzamani (1996) 

Pertanggung jawaban pekerjaan 
lebih jelas 

McLachan (1996), Santos 
dan Escanciano (2002) 

Menghilangkan kelebihan 
pekerjaan/mengurangi pekerjaan 
yang tidak penting 

Lloyd Register QA ltd 
(1994), McLachan (1996) 

Memberi peluang akses, 
pelacakan, dan pemeriksaan 
prosedur kerja mudah 

Dale (1994), Dick (2000), 
Lloyd Register QA ltd 
(1994), 

Layanan konsumen lebih baik Brown and Van Der Wiele 
(1995), Jones, et al. (1997) 

Mengurangi pemborosan dan 
inefisiensi 

Brown, et al. (1998), Dale 
(1994), Dick (2000) 

Meningkatkan kepuasan 
konsumen 

Brown and Van Der Wiele 
(1995), Dale (1994), Lee 
(1998), McLachan (1996), 
Mo and Chan (1997).  

Keunggulan  bersaing lebih 
besar 

Brown and Van Der Wiele 
(1995), Corrigan (1994), 
Dick (1994), McLachlan 
(1996)  

Membantu peningkatan 
kontinyu 

Brocka and Borcka (1994), 
Dick (2000), and 
McLaachan (1996) 

Daya ingat / retensi staf lebih 
besar 

Brown, et al. (1998), Dick 
(2000), McLaachan (1996) 

Meningkatkan profitabilitas Dick (2000), Tsiotras and 
Gotzamani (1996), Haversjo 
(2000), Jones, et al. (1997) 

Memperbesar pangsa pasar Brown, et al. (1998), Dick 
(2000) 

Peluang ekspor lebih besar Brown, et al. (1998), Dick 
(2000), 

Ekspansi ke pasar internasional Brown, et al. (1998), Lloyd 
Register QA ltd (1994) 

D. Hubungan Antara  ISO 9000  dan TQM 
 Menurut Sallis (2006) hubungan antara TQM dan ISO 
9000 adalah sebuah topik  yang selalu diperdebatkan.  Hubungan 
aktual antara keduanya akan menjadi sesuatu yang khas bagi 
setiap organisasi.  TQM  hakikatnya tidak memaksa solusoi 
tertentu. Setiap organisasi memiliki kultur, kebutuhan, dan cara 
sendiri dalam mewujudkannya.  ISO 9000 bukanlah sebuah 
standar TQM. TQM merupakan usaha serius yang tidak hanya 
sekedar mendirikan sistem mutu, dan tidak memerlukan aplikasi 
standar eksternal. 
  Hingley, et el. (1992) mengidentifikasi empat model 
hubungan antara ISO dan TQM, yaitu; 
a. Model pertama  melihat bahwa ISO  9000 sebagai langkah 

awal menuju mutu terpadu (TQM). ISO 9000 menangani 
infrastruktur prosedural yang mengawali terjadinya perubahan 
kultur dan perilaku. Memperoleh ISO 9000 memberikan 
kepercayaan diri kepada institusi untuk melangkah ke depan 
untuk menangani isu-isu besar yang dihubungkan dengan 
TQM. Ada sejumlah perusahaan yang industri yang 
menggunakan ISO 900 dalam model ini. 

b. Model kedua hampir sama dengan yang pertama. Model ini 
memposisikan ISO 9000 pada bagian inti dalam mutu terpadu.  
Pada model ini ISO 9000 menyelenggarakan TQM dan 
memberinya fondasi yang solid  untuk kemajuan selanjutnya. 

c. Model ketiga menganggap ISO 9000 memiliki peran yang 
minor dalam perusahaan TQM yang lebih besar. ISO 9000 
hanya dilihat sebagai satu elemen dalam suatu usaha yang lebih 
penting. Perannya hanya sebatas menjamin konsistensi 
operasional prosedur institusi. Pada model ini, mutu 



219

Instruksi dan prosedur kerja 
lebih jelas 

Santos dan Escanciano 
(2002), Tsiotras and 
Gotzamani (1996) 

Pertanggung jawaban pekerjaan 
lebih jelas 

McLachan (1996), Santos 
dan Escanciano (2002) 

Menghilangkan kelebihan 
pekerjaan/mengurangi pekerjaan 
yang tidak penting 

Lloyd Register QA ltd 
(1994), McLachan (1996) 

Memberi peluang akses, 
pelacakan, dan pemeriksaan 
prosedur kerja mudah 

Dale (1994), Dick (2000), 
Lloyd Register QA ltd 
(1994), 

Layanan konsumen lebih baik Brown and Van Der Wiele 
(1995), Jones, et al. (1997) 

Mengurangi pemborosan dan 
inefisiensi 

Brown, et al. (1998), Dale 
(1994), Dick (2000) 

Meningkatkan kepuasan 
konsumen 

Brown and Van Der Wiele 
(1995), Dale (1994), Lee 
(1998), McLachan (1996), 
Mo and Chan (1997).  

Keunggulan  bersaing lebih 
besar 

Brown and Van Der Wiele 
(1995), Corrigan (1994), 
Dick (1994), McLachlan 
(1996)  

Membantu peningkatan 
kontinyu 

Brocka and Borcka (1994), 
Dick (2000), and 
McLaachan (1996) 

Daya ingat / retensi staf lebih 
besar 

Brown, et al. (1998), Dick 
(2000), McLaachan (1996) 

Meningkatkan profitabilitas Dick (2000), Tsiotras and 
Gotzamani (1996), Haversjo 
(2000), Jones, et al. (1997) 

Memperbesar pangsa pasar Brown, et al. (1998), Dick 
(2000) 

Peluang ekspor lebih besar Brown, et al. (1998), Dick 
(2000), 

Ekspansi ke pasar internasional Brown, et al. (1998), Lloyd 
Register QA ltd (1994) 

D. Hubungan Antara  ISO 9000  dan TQM 
 Menurut Sallis (2006) hubungan antara TQM dan ISO 
9000 adalah sebuah topik  yang selalu diperdebatkan.  Hubungan 
aktual antara keduanya akan menjadi sesuatu yang khas bagi 
setiap organisasi.  TQM  hakikatnya tidak memaksa solusoi 
tertentu. Setiap organisasi memiliki kultur, kebutuhan, dan cara 
sendiri dalam mewujudkannya.  ISO 9000 bukanlah sebuah 
standar TQM. TQM merupakan usaha serius yang tidak hanya 
sekedar mendirikan sistem mutu, dan tidak memerlukan aplikasi 
standar eksternal. 
  Hingley, et el. (1992) mengidentifikasi empat model 
hubungan antara ISO dan TQM, yaitu; 
a. Model pertama  melihat bahwa ISO  9000 sebagai langkah 

awal menuju mutu terpadu (TQM). ISO 9000 menangani 
infrastruktur prosedural yang mengawali terjadinya perubahan 
kultur dan perilaku. Memperoleh ISO 9000 memberikan 
kepercayaan diri kepada institusi untuk melangkah ke depan 
untuk menangani isu-isu besar yang dihubungkan dengan 
TQM. Ada sejumlah perusahaan yang industri yang 
menggunakan ISO 900 dalam model ini. 

b. Model kedua hampir sama dengan yang pertama. Model ini 
memposisikan ISO 9000 pada bagian inti dalam mutu terpadu.  
Pada model ini ISO 9000 menyelenggarakan TQM dan 
memberinya fondasi yang solid  untuk kemajuan selanjutnya. 

c. Model ketiga menganggap ISO 9000 memiliki peran yang 
minor dalam perusahaan TQM yang lebih besar. ISO 9000 
hanya dilihat sebagai satu elemen dalam suatu usaha yang lebih 
penting. Perannya hanya sebatas menjamin konsistensi 
operasional prosedur institusi. Pada model ini, mutu 



220

disampaikan oleh partisipasi aktif seluruh pekerja dan tim 
pengembangan  dan tidak hanya dengan sekedat prosedur-
prosedur tertulis. 

d. Model keempat memiliki pandangan yang berbeda  tentang 
hubungan antara TQM  dan standar mutu eksternal. Pada 
model ini, ISO 9000 dianggap sebagai hal yang tidak relevan 
dengan atau antitetik terhadap mutu. ISO 9000 dipandang 
sebagai pengacau biorkratis dalam organisasi, termasuk 
lembaga pendidikan. Dalam manajemen pendidikan, ISO 9000 
dianggap menimbulkan kekuatan dan perasaan permusuhan. 
Hal ini dilihat oleh beberapa peneliti sebagai suatu 
kebingungan dan sekaligus sebagai suatu sikap yang 
merugikan, dan anti pendidikan yang berkonsentrasi pada 
birokrasi dan mengorbankan tujuan pembelajaran. Bahasa 
industri tentang  standar tidak dapat membantu masalah ini. 
Pada pembacaan pertama bahasa tersebut tampak memiliki 
sedikit relevansi dan membutuhkan sedikit penerjemahan agar 
menjadi relevan. Ada pernyataan yang bahwa sistem ISO 9000 
yang diaplikasikan secara kaku akan menjadi sebuah hal yang 
kontraproduktif bagi tenaga kerja terdidik dan profesional, 
seperti mengajar. Perhatian yang berlebihan dan keharusan 
kerja terlalu keras dan kaku terhadap sistem dan prosedur, 
dapat merusak moral dan kreativitas staf. 

 Jika sebuah lembaga sudah memiliki alasan yang jelas  
kenapa ia mengejar mutu, maka ia harus memiliki pertimbangan 
apakah sistem mutu formal mampu membantunya dalam meraih 
tujuan tersebut. Pemilihan sebuah sistem bukan sekedar untuk 
keren-kerenan belaka. Terdapat perbedaan antara keinginan untuk 
memperkenalkan sebuah sistem jaminan mutu dengan 
keberhasilan melakukannya.  
  Pandangan yang menganggap bahwa ISO 9000 merupakan 
langkah awal dalam penerapan TQM dikenal sebagai pandangan 
optimis. Pendukung pandangan optimis  ini didukung oleh 
sejumlah hasil penelitian, seperti yang dilakukan oleh Gotzamani 

dan Tsiotras (2001) yang melakukan penelitian terhadap 
perusahaan-perusahaan di Yunani yang telah memperoleh 
sertifikasi ISO 9000. Mereka menggunakan indikator kinerja 
delapan elemen dasar TQM, yaitu; kepemimpinan, perencanaan 
mutu strategis, data mutu, manajemen sumber daya manusia, 
manajemen proses, suplayer, pelanggan, dan desain produk. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut 
memperoleh peningkatan kinerja TQM pada seluruh elemen dasar 
tersebut setelah menerapkan ISO 9000. Hasil penelitian  ini 
memperkuat pendapat bahwa antara ISO 9000 dengan TQM 
memiliki hubungan erat, ISO 9000 merupakan basis penerapan 
TQM. 

Sejumlah pakar mutu lain juga memiliki pandangan yang 
sama, seperti disarikan  oleh Magd dan Curry (2003) dan 
(Purnama 2006) berikut; hasil penelitian Arora (1996) 
menemukan bahwa ISO 9000 merupakan pilar pendekatan 
terhadap TQM yang didalamnya memuat elemen-elemen penting, 
seperti pelatihan, statistical process control (SPC) dan komitmen 
manajemen. ISO 9000 merupakan bagian penting dalam TQM.  
Lai (1996) menyatakan bahwa TQM  pendekatan terhadap 
kualitas yang melebihi ISO 9000.  ISO 9000 dan TQM bukan 
alterative yang berbeda satu sama lainnya. ISO 9000 membangun 
fondasi yang kuat bagi lingkungan TQM, menekankan kebutuhan 
konsumen, keterlibatan pekerja, dan peningkatan kualitas yang 
kontinyu. McAdam dan Jackson (2002), Williams (1997), Askey  
dan Dale (1994) menemukan bahwa sertifikasi ISO 9000 
menyediakan bangunan kokoh bagi kesuksesan dan efektivitas 
penerapan TQM. Pandangan Rao (1997) dalam Martinez – 
Lorente dan Matinez-Costa (2002) menyebutkan bahwa 
perusahaan yang memperoleh sertifikasi ISO memiliki level TQM 
yang lebih tinggi disbanding perusahaan yang belum/tidak 
mendapatkan sertifikat ISO. 

Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 
penerapan sistem manajemen mutu ISO memiliki hubungan yang 
sangat erat dengan TQM,  aplikasi ISO memberikan kontribusi 
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yang signifikan bagi penerapan prinsip-prinsip TQM. Pada sisi 
lain, pendapat yang mengatakan bahwa ISO 9000 tidak memiliki 
keterkaitan dengan TQM didasari oleh argumentasi bahwa 
perusahaan yang telah memperoleh sertifikat ISO 9000 belum 
tentu melaksanakan filosofi TQM. Hal ini dapat dilihat dari ke 20 
elemen dalam ISO yang tidak memuat TQM. Penilaian dari pihak 
ketiga (third party assessment) bagi perusahaan yang ingin 
mendapatkan sertifikat hanya menilai komponen prosedur-
prosedur formal sebagaimana diminta dalam elemen – elemen 
ISO 9000 tersebut. Demikian juga perusahaan yang telah 
menerapkan filosofi TQM belum tentu atau tidak harus 
mendapatkan sertifikat ISO 9000. 

Perbandingan antara karakteristik filosofi TQM dan ISO 
9000 yang sekaligus menunjukkan perbedaan keduanya dapat 
dilihat pada tabel berikut (Lim dan Niew, 1995):  

Tabel 6.3 
Perbandingan antara Filosofi TQM dan Standar Sistem 

Manajemen Mutu ISO 9000 

Filosofi TQM ISO 90000 
Fokus perhatian pada pelanggan 
dan kepuasan pelanggan 

Tidak memfokuskan pada 
pelanggan atau kepuasan 
pelanggan 

Menyatu dengan strategi 
perusahaan 

Tidak menyatu dengan 
strategi perusahaan 

Memusatkan perhatian pada 
filosofi, konsep, alat, dan teknik 

Memusatkan perhatian pada 
sistem dan prosedur teknis 

Menekankan pada 
pemberdayaan dan keterlibatan 
karyawan 

Tidak mementingkan 
keterlibatan karyawan 

Perbaikan secara terus menerus 
dan berkesinambungan  

Tidak memperhatikan 
perbaikan secara terus 
menerus dan 
berkesinambungan 

Mencakup seluruh level dalam 
organisasi/perusahaan 

Dapat meliputi  hanya pada 
satu  departemen 
(departemental)  

Setiap orang bertanggung jawab 
untuk terwujudnya kualitas 

Yang bertanggung jawab 
terhadap kualitas hanya 
departemen pengendalian 
kualitas 

Merupakan proses keterlibatan 
semua dan perubahan budaya 

Lebih merupakan status quo 

   
E. Landasan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001: 

2000  
 ISO 9000 sejak diterbitkan pada tahun 1987, sudah 
mengalami beberapa kali perubahan. Revisi pertama dilakukan 
pada tahun 1994, kemudian tahun 1998, dan terakhir tahun  2000. 
Perubahan utama antara tahun 1987 sampai tahun 1994 adalah 
berkaitan dengan management representative (MR). Pada ISO 
versi tahun 1987 boleh dipegang dari luar organisasi, tetapi pada 
tahun 1994 MR harus orang dalam organisasi. Penambahan lain 
adalah berkaitan dengan kata-kata yang membuat rancu standar, 
penambahan klausal yang disyaratkan pada ISO 9002 dan ISO 
9003, penyeragaman penomoran pada ISO 9001, ISO 9002, dan 
ISO 9003, serta penambahan beberapa defenisi serta perluasan 
persyaratan pada beberapa klausul. ISO 9001: 2000 merupakan  
ISO versi baru yang diluncurkan pada bulan Oktober 2000. 
Perubahan versi ISO 1994 dengan versi 2000 adalah 
penggabungan ISO 9001, ISO 9002, dan ISO 9003 menjadi ISO 
9001 aja.  
ISO 9001: 2000 merupakan respon terhadap ketidakpuasan  yang 
semakin luas terhadap standar lama. Standar baru memiliki 
struktur baru yang lebih lengkap yang didasarkan pada delapan 
prinsip aturan dasar yang komprehensip atau nilai-nilai 
kepercayaan untuk kepemimpinan dan operasi  organisasi yang 
merefleksikan prinsip-prinsip dasar total quality. Kedelapan 
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prinsip tersebut meliputi; customer focus organization, leadership, 
involvement of people, process approach, system approach to 
management, continuous improvement, factual approach to 
decision making,  dan mutually beneficial supplier relationship.
 ISO 9001:2000 mengadopsi filosofi TQM dengan 
pendekatan pada kepuasan pelanggan dan orientasi pendekatan 
proses yang efektif dengan penekanan pada peningkatan kinerja 
yang terus menerus. Standar ISO 9001:2000 menekankan pada 
pertanggung jawaban manajemen, sumberdaya manajemen, 
pengukuran, dan realisasi produk, analisis dan perbaikan. Empat 
area perubahan tersebut merupakan perubahan signifikan terhadap 
standar yang disebabkan oleh perubahan persyaratan manajemen 
mutu. Empat area tersebut menggambarkan empat pase dari 
konsep dasar standar baru yang didasarkan prinsip-prinsip 
manajemen mutu.  
Sistem manajemen mutu ISO 9000:2000 merupakan sistem yang 
menjadi bagian dari TQM.  Implementasi SMM membutuhkan 
landasan yang akan mempengaruhi kekuatan dan kekokohan dari 
SMM yang dibangun oleh sebuah organisasi. Landasan-landasan 
tersebut meliputi; a) kepedulian, b) nilai, c) integritas, 4) 
pelatihan, dan 5) pengendalian (Ridwan, dkk (2008). Landasan –
landasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut;

1. Kepedulian. 
  Kepedulian merupakan landasan utama  yang harus 
dimiliki  oleh organisasi yang akan mengimplementasikan SMM, 
termasuk SMM ISO 9001:2000. Efektivitas SMM ditentukan oleh 
seberapa banyak yang ada dalam organisasi tersebut memiliki 
konsen terhadap mutu. Kepedulian tersebut tidak akan merasa 
nyaman jika mereka bekerja sembarangan. Orang-orang di dalam 
organisasi tidak hanya sekedar bekerja untuk mendapatkan gaji. 
Bagi sejumlah orang yang memiliki kepedulian dan komitmen 
tinggi, bekerja adalah suatu ibadah. Semakin baik yang dihasilkan 
dari suatu pekerjaan yang dilakukannya maka semakin tinggi pula 
nilai ibadahnya. 

2. Nilai – nilai 
  Nilai-nilai merupakan pendorong utama untuk 
menghasilkan pekerjaan yang bermutu. Nilai –nilai bersama yang 
dianut oleh sebuah organisasi akan menjadi nilai-nilai yang akan 
dijadikan acuan kerja. Kuatnya nilai-nilai yang ada dalam sebuah 
organisasi maka Kontrol bukanlah sebuah kegiatan pengawasan, 
namun kegiatan untuk mendapatkan masukan demi perbaikan 
berkelanjutan. Nilai-nilai yang baik harus didorong oleh 
pemimpin agar tumbuh dalam organisasi dalam upaya melandasi 
sistem kerja di organisasi yang akan menerapkan SMM. 

3. Integritas  
  Integritas merupakan soft skill yang lain yang harus 
dimiliki oleh orang-orang dalam organisasi untuk mampu 
menjalankan SMM yang baik. Orang-orang yang memiliki 
integritas yang tinggi akan ditandai dengan memiliki kecintaan 
yang tinggi terhadap organisasi dan jenis pekerjaannya. Dengan 
kecintaan tersebut maka orang-orang yang memiliki integritas 
tinggi selalu mengorbankan apapun demi organisasinya agar 
mampu mengantarkan organisasi menjadi unggul. Integritas juga 
akan mampu membawa organisasi mengatasi pelbagai hambatan 
dan menjadikannya lebih kompetetif. 

4. Pelatihan 
  Pelatihan merupakan sebuah usaha mendorong orang-
orang dalam organisasi agar selalu memiliki kompetensi yang 
memadai dalam mengerjakan pelbagai jenis pekerjaannya. 
Pelatihan juga merupakan upaya organisasi untuk mendorong 
personil organisasi untuk mampu berubah, seiring dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta harapan dan 
kebutuhan pelanggan/stakeholder. Pelatihan yang terlembaga juga 
akan mendorong organisasi mampu meningkatkan standarnya, 
sehingga organisasi tersebut akan menjadi organisasi yang 
berkembang secara berkelanjutan (continuous improvement) 
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5. Pengendalian 
  Pengendalian merupakan upaya organisasi untuk mampu 
memfokuskan pada visi organisasi. Dengan adanya pengendalian, 
seluruh komponen organisasi akan menuju arah yang sama. 
Penyimpangan-penyimpangan yang akan mungkin terjadi dapat 
segera ditangani dan diarahkan kembali menuju arah yang benar. 
Pengendalian merupakan suatu proses yang meliputi kegiatan 
pengukuran dan penilaian. Dengan tersedianya berbagai data yang 
baik, organisasi akan mendasarkan keputusan pada fakta 
(management by fact). Kondisi ini akan memudahkan organisasi 
menetapkan berbagai kegiatan yang menjadi prioritas dan 
kegiatan yang harus dilakukan 
  
F. Perubahan Pada SMM ISO 9001-2008 
 Berikut  ini  adalah ringkasan perubahan-perubahannya 
(Http://www.min-consulting, 2011):  
a.  Klausul 4.1: kata mengidentifikasikan (identify) pada butir (a) 
diganti dengan menetapkan (determine).  Catatan 2 ditambah; 
guna merefleksikan kenyataan bahwa proses luar (outsourced) 
dapat dikaitkan juga ke pasal 7.4. Catatan 3 menguraikan jenis-
jenis pengendalian yang mungkin diterapkan pada proses luar 
tersebut.  
b. Klausul 4.2.1: Butir (e) mengenai rekaman (records) 
dihilangkan dan digabungkan ke butir (c). Tambahan pada catatan 
1 mengklarifikasikan bahwa satu dokumen tunggal dapat berisi 
lebih dari satu prosedur terdokumentasi yang dipersyaratkan atau 
sebaliknya. Ssatu prosedur terdokumentasi yang dipersyaratkan 
dapat didokumentasikan lebih dari satu dokumen.  
c.  Klausul 4.2.3: Klarifikasi pada butir (f) bahwa dokumen 
eksternal ditetapkan oleh perusahaan terkait dengan keperluan 
perencanaan dan pelaksanaan SMM. d. Klausul 4.2.4: Redaksi 
dibuat lebih ringkas namun persyaratan tetap tidak berubah.  
e.  Klausul 5.5.2: Klarifikasi bahwa wakil manajemen diambil dari 
anggota manajemen perusahaan.  

f.  Klausul 6.2.1: Penekanan pada kalimat, “… yang 
mempengaruhi mutu produk …” menjadi, “… yang 
mempengaruhi kesesuaian terhadap persyaratan produk ”.  
g. Klausul 6.2.2: Penekanan pada butir (b) bahwa pelatihan adalah 
dalam rangka peningkatan kompetensi personil. Penekanan pada 
butir (c) bahwa ketimbang evaluasi keefektifan pelatihan, 
perusahaan hendaknya memastikan kompetensi yang diperlukan 
terpenuhi.  
h. Klausul 6.3: Penambahan sistem informasi pada butir (c).  
i.  Klausul 6.4: Catatan ditambahkan untuk menjelaskan istilah 
lingkungan kerja.   
j.  Klausul 7.1: Penambahan pengukuran  (measurement) pada 
butir (c).  
k. Klausul 7.2.1: Penekanan pada kalimat, “ … dan kegiatan 
setelah/pasca penyerahan,” menjadi,  “… dan untuk kegiatan 
setelah/pasca penyerahan,” pada butir (a). Perubahan kata 
berkaitan (related) menjadi diterapkan (applicable) pada butir (c). 
Perubahan kata ditetapkan (determined) menjadi dipertimbangkan 
keperluannya (considered necessary) pada butir (d). Catatan 
ditambahkan guna menjelaskan apa yang dimaksud dengan 
kegiatan pasca penyerahan itu.  
l. Klausul 7.3.1: Catatan ditambahkan untuk menjelaskan bahwa 
tinjauan, verifikasi, dan validasi desain adalah kegiatan yang 
terpisah, namun dapat dilakukan sendiri-sendiri ataupun 
bersamaan.  
m. Klausul 7.3.3: Kalimat, “ … harus disajikan dalam bentuk … 
(… shall be provided in a form …)” menjadi, “ … harus dalam 
bentuk …( …  shall be in a form  …)”. Catatan ditambahkan guna 
memasukan informasi rinci mengenai preservasi produk harus 
dimasukkan dalam informasi penyediaan jasa dan proses 
produksi.  
n. Klausul 7.5.3: Penekanan bahwa idenifikasi status produk 
hendaknya diseluruh proses realisasi produk.  
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5. Pengendalian 
  Pengendalian merupakan upaya organisasi untuk mampu 
memfokuskan pada visi organisasi. Dengan adanya pengendalian, 
seluruh komponen organisasi akan menuju arah yang sama. 
Penyimpangan-penyimpangan yang akan mungkin terjadi dapat 
segera ditangani dan diarahkan kembali menuju arah yang benar. 
Pengendalian merupakan suatu proses yang meliputi kegiatan 
pengukuran dan penilaian. Dengan tersedianya berbagai data yang 
baik, organisasi akan mendasarkan keputusan pada fakta 
(management by fact). Kondisi ini akan memudahkan organisasi 
menetapkan berbagai kegiatan yang menjadi prioritas dan 
kegiatan yang harus dilakukan 
  
F. Perubahan Pada SMM ISO 9001-2008 
 Berikut  ini  adalah ringkasan perubahan-perubahannya 
(Http://www.min-consulting, 2011):  
a.  Klausul 4.1: kata mengidentifikasikan (identify) pada butir (a) 
diganti dengan menetapkan (determine).  Catatan 2 ditambah; 
guna merefleksikan kenyataan bahwa proses luar (outsourced) 
dapat dikaitkan juga ke pasal 7.4. Catatan 3 menguraikan jenis-
jenis pengendalian yang mungkin diterapkan pada proses luar 
tersebut.  
b. Klausul 4.2.1: Butir (e) mengenai rekaman (records) 
dihilangkan dan digabungkan ke butir (c). Tambahan pada catatan 
1 mengklarifikasikan bahwa satu dokumen tunggal dapat berisi 
lebih dari satu prosedur terdokumentasi yang dipersyaratkan atau 
sebaliknya. Ssatu prosedur terdokumentasi yang dipersyaratkan 
dapat didokumentasikan lebih dari satu dokumen.  
c.  Klausul 4.2.3: Klarifikasi pada butir (f) bahwa dokumen 
eksternal ditetapkan oleh perusahaan terkait dengan keperluan 
perencanaan dan pelaksanaan SMM. d. Klausul 4.2.4: Redaksi 
dibuat lebih ringkas namun persyaratan tetap tidak berubah.  
e.  Klausul 5.5.2: Klarifikasi bahwa wakil manajemen diambil dari 
anggota manajemen perusahaan.  

f.  Klausul 6.2.1: Penekanan pada kalimat, “… yang 
mempengaruhi mutu produk …” menjadi, “… yang 
mempengaruhi kesesuaian terhadap persyaratan produk ”.  
g. Klausul 6.2.2: Penekanan pada butir (b) bahwa pelatihan adalah 
dalam rangka peningkatan kompetensi personil. Penekanan pada 
butir (c) bahwa ketimbang evaluasi keefektifan pelatihan, 
perusahaan hendaknya memastikan kompetensi yang diperlukan 
terpenuhi.  
h. Klausul 6.3: Penambahan sistem informasi pada butir (c).  
i.  Klausul 6.4: Catatan ditambahkan untuk menjelaskan istilah 
lingkungan kerja.   
j.  Klausul 7.1: Penambahan pengukuran  (measurement) pada 
butir (c).  
k. Klausul 7.2.1: Penekanan pada kalimat, “ … dan kegiatan 
setelah/pasca penyerahan,” menjadi,  “… dan untuk kegiatan 
setelah/pasca penyerahan,” pada butir (a). Perubahan kata 
berkaitan (related) menjadi diterapkan (applicable) pada butir (c). 
Perubahan kata ditetapkan (determined) menjadi dipertimbangkan 
keperluannya (considered necessary) pada butir (d). Catatan 
ditambahkan guna menjelaskan apa yang dimaksud dengan 
kegiatan pasca penyerahan itu.  
l. Klausul 7.3.1: Catatan ditambahkan untuk menjelaskan bahwa 
tinjauan, verifikasi, dan validasi desain adalah kegiatan yang 
terpisah, namun dapat dilakukan sendiri-sendiri ataupun 
bersamaan.  
m. Klausul 7.3.3: Kalimat, “ … harus disajikan dalam bentuk … 
(… shall be provided in a form …)” menjadi, “ … harus dalam 
bentuk …( …  shall be in a form  …)”. Catatan ditambahkan guna 
memasukan informasi rinci mengenai preservasi produk harus 
dimasukkan dalam informasi penyediaan jasa dan proses 
produksi.  
n. Klausul 7.5.3: Penekanan bahwa idenifikasi status produk 
hendaknya diseluruh proses realisasi produk.  
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o. Klausul 7.5.4: Penekanan bahwa perusahaan harus melaporkan 
kepada pelanggan atas ketidaksesuain milik pelanggan yang 
diketemukan. Data personal ditambahkan pada catatan yang 
menjelaskan mengenai definisi milik pelanggan.  
p. Klausul 7.5.5: Penekanan pada pemeliharaan kesesuaian 
terhadap persyaratan selama proses internal dan penyerahan.  
q. Klausul 7.6: Kata peralatan (devices) diganti dengan perangkat 
(equipment). Acuan ke 7.2.1 ditiadakan. Penekanan pada butir (c) 
bahwa perangkat pemantauan dan pengukuran harus memiliki 
identitas. Perubahan pada catatan, bahwa referensi ISO 10012-1 
dan ISO 10012-2 dihilangkan dan diganti dengan penjelasan 
mengenai verifikasi dan manajemen konfigurasi perangkat lunak 
komputer bila digunakan dalam proses  pemantauan dan 
pengukuran.  
r.  Klausul 8.2.1: Catatan ditambahkan menjelaskan beberapa 
contoh bagaimana pengukuran terhadap kepuasan pelanggan 
dilakukan.  
s.  Klausul 8.2.2: Penekanan pada tanggungjawab manajemen 
terhadap area yang diaudit untuk memastikan tindakan koreksi 
dan korektif yang diperlukan. Perubahan referensi pada catatan  
yang kini mengacu ke ISO 19011.  
t.  Klausul 8.2.3: Kalimat, “… untuk memastikan kesesuaian 
produk” dihilangkan. Catatan ditambahkan untuk menjelaskan 
bahwa perusahaan sebaiknya mempertimbangkan tipe dan 
jangkauan yang tepat dari pemantauan dan pengukuran ditiap 
prosesnya,  guna keefektifan SMM.  
u. Klausul 8.2.4: Kalimat, “Bukti kesesuaian dengan kriteria 
keberterimaan …” dihapus. Penekanan terhadap rekaman yang 
menunjukkan personil yang berwenang melepaskan (release)
produk ke pelanggan.  
v. Klausul 8.3: penekanan terhadap ketidaksesuaian yang 
ditemukan setelah penyerahan atau dipakai dipindahkan ke butir 
(d)

G. Implementasi SMM ISO 9001: 2000 dalam Pendidikan 
  Klausul – klausul dalam SMM ISO 9001:2000 dapat 
dilihat pada tabel berikut: 

Tabel  6.4 
 Klausul-Klausul dalam ISO 9001:2000 

No Klausul Klausul ISO 9001:2000 
1. Ruang lingkup 
2. Referensi normatif 
3. Terminologi dan defenisi 
4 
4.1 
4.2 
4.2.1 
4.2.2 
4.2.3 
4.2.4 

Sistem Manajemen Mutu 
Persyarata umum 
Persyaratan dokumentasi 
Umum 
Manual Mutu 
Pengendalian Dokumen 
Pengendalian Rekaman 

5 
5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
5.4.1 
5.4.2 
5.5 
5.5.1 
5.5.2 
5.6 
5.6.1 
5.6.2 
5.6.3 

Tanggung jawab manajemen 
Komitmen manajemen 
Fokus pelanggan 
Kebijakan mutu 
Perencanaan 
Tujuan mutu 
Perencanaan sistem manajemen mutu 
Tanggung jawab, wewenang, dan komunikasi 
Management Representative 
Komunikasi internal 
Tinjauan manajemen 
Umum 
Tinjauan input
Tinjauan output

6 
6.1 
6.2 

Manajemen Sumberdaya 
Ketersediaan sumberdaya 
Sumberdaya manusia 
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o. Klausul 7.5.4: Penekanan bahwa perusahaan harus melaporkan 
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keberterimaan …” dihapus. Penekanan terhadap rekaman yang 
menunjukkan personil yang berwenang melepaskan (release)
produk ke pelanggan.  
v. Klausul 8.3: penekanan terhadap ketidaksesuaian yang 
ditemukan setelah penyerahan atau dipakai dipindahkan ke butir 
(d)

G. Implementasi SMM ISO 9001: 2000 dalam Pendidikan 
  Klausul – klausul dalam SMM ISO 9001:2000 dapat 
dilihat pada tabel berikut: 

Tabel  6.4 
 Klausul-Klausul dalam ISO 9001:2000 

No Klausul Klausul ISO 9001:2000 
1. Ruang lingkup 
2. Referensi normatif 
3. Terminologi dan defenisi 
4 
4.1 
4.2 
4.2.1 
4.2.2 
4.2.3 
4.2.4 

Sistem Manajemen Mutu 
Persyarata umum 
Persyaratan dokumentasi 
Umum 
Manual Mutu 
Pengendalian Dokumen 
Pengendalian Rekaman 

5 
5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
5.4.1 
5.4.2 
5.5 
5.5.1 
5.5.2 
5.6 
5.6.1 
5.6.2 
5.6.3 

Tanggung jawab manajemen 
Komitmen manajemen 
Fokus pelanggan 
Kebijakan mutu 
Perencanaan 
Tujuan mutu 
Perencanaan sistem manajemen mutu 
Tanggung jawab, wewenang, dan komunikasi 
Management Representative 
Komunikasi internal 
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Tinjauan input
Tinjauan output
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Manajemen Sumberdaya 
Ketersediaan sumberdaya 
Sumberdaya manusia 
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6.2.1 
6.2.2 
6.3 
6.4 

Umum 
Kompetensi, kepedulian, dan pelatihan 
Infrastruktur 
Lingkungan kerja 

7. 
7.1 
7.2 
7.2.1 
7.2.2 
7.2.3 
7.3 
7.3.1 
7.3.2 
7.3.3 
7.3.4 
7.3.5 
7.3.6 
7.3.7 
7.4 
7.4.1 
7.4.2 
7.4.3 
7.5 
7.5.1 
7.5.2 
7.5.3 
7.5.4 
7.5.5 
7.6 

Realisasi produk 
Perencanaan realisasi produk 
Proses yang berhubungan dengan pelanggan 
Menentukan persyaratan yang berhubungan 
dengan produk 
Tinjauan persyaratan yang bergubungan dengan 
produk 
Komunikasi pelanggan 
Desain dan pengembangan 
Perencanaan dan desain pengembangan 
Masukan untuk desain dan pengembangan 
Keluaran desain dan pengembangan 
Tinjauan desain dan pengembangan 
Verifikasi desain dan pengembangan 
Validasi desain dan pengembangan 
Pengendalian perubahan desain dan 
pengembangan 
Pembelian 
Proses pembelian 
Informasi pembelian 
Verifikasi produk yang dibeli 
Produksi dan penyediaan pelayanan 
Pengendalian produksi dan penyedian pelayanan 
Validasi proses produksi dan penyediaan 
pelayanan 
Identifikasi dan mampu telusur 
Properti pelanggan 
Pemeliharaan produk 
Pengendalian pemantauan dan pengukuran alat 

8. 
8.1 
8.2 
8.2.1 
8.2.2 
8.2.3 
8.2.4 
8.3 
8.4 
8.5 
8.5.1 
8.5.2 
8.5.3 

Pengukuran, analisis, dan pengembangan 
Umum 
Pemantauan dan pengukuran 
Kepuasan pelanggan 
Audit internal 
Pemantauan dan pengukuran proses 
Pemantauan dan pengukuran produk 
Pengendalian produk yang tidak sesuai 
Analisis data 
Peningkatan 
Peningkatan berkesinambungan 
Tindakan perbaikan 
Tindakan pencegahan 

 Implementasi ISO 9001:2008 pada lembaga pendidikan 
(Pendidikan Tinggi) meliputi (Ridwan, dkk, 2008, 141-167); 

1. Kajian Awal 
 Upaya Pendidikan Tinggi (PT) untuk mengimplemen-
tasikan  SMM ISO 9001: 2008 dimulai dari kegiatan diagnostik 
terhadap sistem PT yang telah ada dan telah digunakan selama ini. 
Diagnostik sistem tersebut selain digunakan untuk mengetahui 
efektifitas dan efisiensi dari suatu sistem yang ada, juga 
digunakan untuk mengetahui kesesuaian sistem yang ada dengan 
persyaratan ISO 9001:2008. Setelah proses diagnostik kemudian 
dilaporkan. 
 SMM ISO 9001:2008 sebagaiman difahami  mensyaratkan 
kepada organisasi yang mengimplementasikannya untuk memiliki 
beberapa dokumen. Dokumen-dokumen tersebut meliputi; 1) 
dokumen yang berkaitan dengan apa yang ada ingin dicapai 
organisasi, 2) dokumen yang berkaitan dengan bagaimana 
organisasi mencapai tujuan yang direncanakan. Besar kecilnya 
dokumen yang dibutuhkan bergantung pada besar kecilnya 
organisasi dan kompleksitas produk/pelayanan yang akan 
dilakukan proses penjaminan mutu. Maka dibutuhkan suatu tim 
untuk membuatu berbagai dokumen tersebut. 
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(Pendidikan Tinggi) meliputi (Ridwan, dkk, 2008, 141-167); 
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 Upaya Pendidikan Tinggi (PT) untuk mengimplemen-
tasikan  SMM ISO 9001: 2008 dimulai dari kegiatan diagnostik 
terhadap sistem PT yang telah ada dan telah digunakan selama ini. 
Diagnostik sistem tersebut selain digunakan untuk mengetahui 
efektifitas dan efisiensi dari suatu sistem yang ada, juga 
digunakan untuk mengetahui kesesuaian sistem yang ada dengan 
persyaratan ISO 9001:2008. Setelah proses diagnostik kemudian 
dilaporkan. 
 SMM ISO 9001:2008 sebagaiman difahami  mensyaratkan 
kepada organisasi yang mengimplementasikannya untuk memiliki 
beberapa dokumen. Dokumen-dokumen tersebut meliputi; 1) 
dokumen yang berkaitan dengan apa yang ada ingin dicapai 
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 Pada PT yang besar, pembuatan dokumen tersebut tentu 
akan memiliki kompleksitas dan tantangan yang lebih besar. 
Kompleksitas tersebut terutama terletak pada sistem integritas 
antara berbagai sistem yang ada pada setiap bagian atau antara 
sistem yang ada  pada jurusan/program studi dengan fakultas, atau 
antara sistem yang ada di fakultas dengan universitas.  
Mengintegrasikan sistem tersebut seringkali akan berkaitan 
dengan wewenang dan tanggung jawab personal, sehingga 
pengintegrasian sistem juga akan menambah atau mengurangi 
tanggung jawab dan wewenang seseorang.  
 Pada tahap kajian awal ini juga harus dilakukan pelatihan 
terlebih dahulu terhadap personil-personil yang akan menyusun 
dokumen tersebut. Pelatihan untuk pengembangan dokumen ini 
meliputi materi-materi; 1) Sistem Penjaminan Mutu Perguruan 
Tinggi (SPM-PT), 2) ISO 9001:2008, 3) 8 prinsip manajemen 
mutu, 4) interpretasi persyaratan ISO 9001:2008 klausul 
4,5,6,7,8,9, 5) perbandingan serta sinergi SPM-PT & ISO 
9001:2008. 
 Hal terakhir yang harus dilakukan pada pase kajian awal 
ini adalah identifikfasi proses utama dalam sistem yang ada di PT. 
Sistem utama yang ada di PT adalah sistem yang bertujuan untuk 
menghasilkan lulusan dengan kompetensi unggul sesuai dengan 
masing-masing bidang studi.  Namun, dintinjau dari segi waktu 
prsoses menghasilkan suatu lulusan di PT membutuhkan waktu  
yang panjang, 3 tahun atau 4 tahun. Dari segi komponen-
komponen dari sistem proses, proses selama kurun waktu studi 
tersebut seringkali melibatkan berbagia unit di PT. Pelibatan 
berbagai unit tersebut seringkali tidak singkron atau bahkan 
tumpang tindih antara satu bagian dengan bagian lain. Proses 
identifikasi proses utama tersebut akan melahirkan pengetahuan 
mengenai berbagai ketidaksingkronan atau overlapping diantara 
bagian dalam menghasilkan lulusan yang kompeten.  

2. Perancangan dan Pengembangan Sistem 
Langkah awal dalam merancang dan mengembangkan 

sisem PT diawali dengan mengembangkan visi, misi, dan 

kebijakan mutu. pengembangan visi, misi, ditujukan untuk 
mensingkronkan antar visi, misi PT, dan memberikan indikator 
keberhasilan pencapaian visi PT. Dalam upaya lebih 
mengoperasionalkan visi PT tersebut, maka visi PT harus 
diberikan berbagai dorongan agar supaya visi tersebut dapat 
dicapai.  Salah satu dorongan tersebut adalah dalam bentuk 
kebijakan mutu.  Kebijakan mutu merupakan statemen yang dapat 
digunakan untuk mendorong tercapainya visi PT. 
 Arah kebijakan mutu kedepan harus diprioritaskan pada 
peningkatan kompetensi dan kualitas SDM PT, baik dosen 
maupun karyawan, pengembangan kurikulum dengan lebih 
memperhatikan pasar dan perkembangan teknologi informasi serta 
peningkatan kepuasan mahasiswa dengan melalui peningkatan 
kegiatan akademik yang mamadai. Tentu saja pada kebijakan  
mutu pada tahun-tahun berikutnya dapat berubah dengan 
memperhatikan berbagai prioritas yang ada. Kebijakan mutu 
universitas tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai 
kebijakan mutu fakultas dan unit/bagian serta dijabarkan dalam 
berbagai sasaran mutu yang ada di universitas. 
 Sasaran mutu yang dimiliki oleh universitas dengan 
pengendalian kantor jaminan mutu paling tidak memiliki tiga 
sasaran, yaitu; 1) program peningkatan kompetensi personil, 2) 
mengundang pihak eksternal untuk memberi masukan terkait 
dengan penyesuaian dan pengembangan kurikulum, 3) dan 
pengukuran indeks pengukuran kepuasan pelanggan. Ketiga 
sasaran tersebut merupakan bentuk operasional  dari kebijakan 
mutu. Pada unit/bagian lain akan memiliki sasaran yang berbeda 
namun masih terkait dengan kebijakan mutu yang ada.
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Kebijakan mutu tersebut kemudian lebih dioperasionalkan dalam 
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dokumen yang berkaitan dengan dokumen tentang “apa yang akan 
dituju”. Dokumen-dokumen tersebut perlu dilengkapi dengan 
dokumen yang berkaitan dengan dokumen yang berkaitan dengan 
“bagaimana melakukannya”. Dokumen tersebut dikenal dengan 
Prosedur Mutu (PM) dan Instruksi Kerja. PM pada dasarnya 
adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional 
standar yang  ada pada PT yang digunakan untuk memastikan 
bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas  
- fasilitas proses yang dilakukan oleh orang pada PT berjalan 
secara efektif dan efisien, konsisten, standar, dan sistematis. 
  PM yang efektif  adalah PM yang mampu mencapai 
tujuan sebagaimana direncanakan, sedangkan PM yang efisien 
merupakan PM yang menggunakan sumberdaya secara hemat 
dalam mencapat tujuan yang efektif. Konsisten artinya bahwa 
suatu pekerjaan harus dilaksanakan dalam sistem yang ada. 
Standar berkaitan dengan PM itu sendiri, misalnya apakah 
organisasi telah menerapkan prosedur kegiatan formal yang 
standar untuk semua unit / bagian, atau bahkan orang atau para 
anggota organsisasi.  PM harus dapat dimengerti secara mudah 
dan dengan pemahaman yang sama oleh setiap anggota organisasi. 
Tidak boleh ada pengertian yang berbeda mengenai mutu suatu 
prosedur operasi. Oleh karena itu, standarisasi ini menjadi sesuatu 
yang sangat mutlak sifatnya bagi PM organisasi. Sedangkan 
sistematis artinya tersusun secara rapi dan teratur, dimana hal 
tersebut merupakan syarat mutlak dari sebuah pedoman efektif 
yang akan digunakan oleh organisasi. Tanpa sistematika yang baik 
maka pengguna pedoman akan mengalami kesulitan untuk 
mengikuti sesuai dengan tujuan pedoman itu sendiri.
 Komponen yang ada dan harus dijelaskan dalam PM 
mencakup hal-hal berikut: 1) Tujuan, 2) Ruang Lingkup, 3) 
Referensi, 4) Defenisi, 5) Penanggung Jawab, 6) Ketentuan 
Umum, 7) Uraian prosedur, dan 8) dokumentasi / arsip terkait. 
Pada bagian kepala dokumen terdapat; 1) lambang lembaga, 2) 
nama lembaga dan unit/fakultas, 3) nama  prosedur mutu, 4) 

nomor dokumen, 5) nomor revisi, 6) halaman, dan 7) tanggal 
terbit. 
 Dokumen lain yang dibutuhkan adalah dokumen-dokumen 
yang berkenaan dengan analisis kompetensi. Dalam SMM ISO 
9001:2008 menempatkan SDM sebagai prasyarat utama dalam 
menjalankan sebuah proses untuk menghasilkan produk/layanan 
yang direncanakan. Untuk itu analisis terhadap kecukupan 
kompetensi SDM terhadap jenis pekerjaan yang harus 
dilakukannya dalam menghasilkan suatu produk/layanan 
merupakan dokumen yang wajib ada. Dokumen analisis 
kecukupan kompetensi SDM tersebut dinyatakan dalam dokumen 
yang disebut dengan gap analysis. 
 Selain itu, diperlukan juga job description yang berisikan 
tentang wewenang dan tanggung jawab pada setiap jabatan. 
Tujuannya adalah memberikan kejelasan terhadap tanggung jawab 
dan wewenang pada masing-masing jabatan, selain itu juga untuk 
menghindarkan adanya tumpang tindih terhadap tugas dan 
wewenang dari setiap jabatan yang ada pada lembaga/organisasi. 
 Keseluruhan dokumen tersebut harus berinduk pada 
dokumen induk yang disebut dengan Manual Mutu (Quality 
Manual). Dokumen Manual Mutu merupakan dokumen penting 
yang disyaratkan oleh SMM 9001: 2008 yang dijelaskan pada 
klausul 4.2.2.  Dokumen Manual  Mutu (MM) merupakan 
dokumen yang paling umum diantara berbagai dokumen yang 
dipersyaratkan oleh SMM ISO 9001:2008. Dari berbagai 
dokumen MM tersebut kemudian dijabarkan lebih operasional 
dalam berbagai dokumen sebagaimana telah dijelaskan 
sebelumnya. Berbagai dokumen tersebut dapat meliputi Prosedur 
Mutu, Instruksi Kerja, atau berbagai dokumen spesifik. Struktur 
tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar  6.3 
   Struktur dokumen SMM ISO 9001:2008 

  

  
 Dokumen MM merupakan dokumen tingkat pertama yang 
hanya berisikan tentang kebijakan-kebijakan dari lembaga 
pendidikan. Dokument tingkat kedua biasa disebut dengan 
dokumen Prosedur Operasi atau Prosedur Mutu (PM), dokumen 
ini berisikan tentang bagaimana cara mencapai berbagai kebijakan 
yang telah dinyatakan dalam MM. Dalam upaya mengoperasikan 
berbagai PM tersebut seringkali tidak cukup hanya dengan 
dokumen PM saja, namun diperlukan juga berbagai dokumen 
pendukung (support documentation), baik dalam bentuk dokumen 
kontrol  maupun dalam bentuk instruksi kerja. 

3. Implementasi Sistem 
 Implementasi sistem pada intinya adalah penerapan 
berbagai rancangan sistem yang telah dituangkan dalam berbagai 
dokumen mutu. Oleh karena itu sebelum diterapkannya 
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keseluruhan sistem yang sudah dirancang tersebut maka proses 
sosialisasi harus sudah dilakukan. Dengan demikian, seluruh SDM 
yang ada di lembaga telah memahami apa yang harus dilakukan 
berkaitan dengan upaya pencapaian mutu. 
 Proses implementasi SMM ISO 9001:2008 dapat dilihat 
pada gambar berikut: 
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Sosialisasi implementasi ISO 9001:2008 dapat dilakukan dengan 
berbagai cara. Cara yang paling banyak dilakukan adalah melalui 
kegiatan pelatihan, workshop, atau seminar. Sosialisasi juga dapat 
dilakukan dalam bentuk yang lebih variatif, seperti melalui poster, 
spanduk, atau bentuk-bentuk lain yang mudah diserap oleh 
seluruh civitas akademik lembaga pendidikan secara lebih cepat, 
akurat, dan murah. Seperti ditunjukkan pada gambar di atas. 
 Hal penting berkaitan dengan implementasi ISO 
9001:2008 adalah pengunaan Plan-Do-Check-Actions (PDCA) 
dan Standard- Do-Check –Action (SDCA) dalam siklus pekerjaan 
sehari-hari. Pada awal proses implementasi seluruh sub sistem 
yang ada pada lembaga harus memiliki rencana, rencana tersebut 
kemudian di implementasikan, proses implementasi harus 
dilakukan pengecekan untuk mengetahui berbagai kekuatan dan 
kelemahan sistem yang digunakan. Hasil dari proses pengecekan 
tersebut kemudian akan dijadikan dasar dalam pengembangan jika 
sasaran atau tujuan yang ada telah dicapai, namun jika sasaran 
atau tujuan yang ada belum tercapai maka standar yang ada harus 
dipertahankan dan diupayakan untuk dicapai. Demikian 
seterusnya sehingga tercapai pengembangan secara  berkelanjutan 
(continuous improvement).  
 Pada tahap awal implementasi umumnya akan dilakukan 
ujicoaba sistem terlebih dahulu. Proses uji coba dilakukan untuk 
menumbuhkan komitmen tim manajemen baik pada tingkat 
institute/universitas, fakultas, maupun unit/bagian. Selain itu, 
ujicoba juga dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas sistem 
yang telah dirancang utamanya keterpaduan dan kesesuaian antara 
satu sub sistem dengan sub sistem lainnya. 
  
H. Hasil Penelitian  

 Penelitian yang dilakukan oleh Aprianto tentang 
efektivitas implementasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) IS0 
9001:2008 di SMK Negeri 3 Bandung menyarikan beberapa 
indikator keberhasilan implementasi, mencakup; 

1. Produktifitas Pembelajaran. Jumlah persentase mata pelajaran 
dengan jumlah pertemuan tatap muka sesuai dengan standar 
yang telah ditetapkan, jumlah persentase bahan ajar yang 
tersedia dari jumlah mata pelajaran yang diselenggarakan, 
jumlah persentase silabus pembelajaran tersedia sesuai dengan 
jumlah mata pembelajaran yang diselenggarkan, dan jumlah 
persentase guru yang hadir sesuai dengan standar pertemuan 
yang telah ditetapkan sehingga ini berdampak juga dengan 
prestasi siswa. 

2. Produktifitas Guru Dan Karyawan, tingginya angka persentase 
karyawan yang IKK-nya di atas 3, guru yang IKD-nya di atas 
3, dan unit satuan kerja yang IKSK-nya di atas 3, serta 
tingginya persentase guru mengikuti kegiatan ilmiah. 

3. Efisiensi Proses Internal, misalnya persentase angka kelulusan 
tiap tahun 100 persen tanpa joki dan persentase unit satuan 
kerja yang mampu melayani tepat waktu. 

4. Efektifitas Pendanaan, terpenuhinya kebutuhan sekolah 
melalui dana dari BP-3/Komite Sekolah/ APBD/ BOS,  
tersedianya dana untuk pengembangan SDM guru dan 
karyawan seta untuk pengembangan fasilitas pendidikan. 

5. Ketersediaan Dokumen, tersedianya dokumen sistem mutu 
beserta rekaman mutu di tempat yang terkait. Dokumen dan 
rekaman mutu ditentukan dengan jelas dan diterapkan secara 
konsisten seta mudah diambil dan disajikan ketika dibutuhkan. 

6. Kemudahan Telusur Dokumen, isi dokumen mudah ditelusur 
untuk melihat urutan kronologis proses dan bagian yang 
mengerjakannya sehingga ketika ada masalah mudah diketahui 
dan dengan cepat diatasi atau dicari solusinya. Dan kemudahan 
ini dapat menghindari saling lepas tanggungjawab. 

7. Mutu Jasa, proses yang terekam dan terdokumentasi dengan 
teratur dan konsisten sehingga kualitas jasa yang dihasilkan 
akan menjadi lebih baik dan terkendali demi mengurangi 
tingkat kesalahan dan ketidaktepatan dari jasa yang dihasilkan. 
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kerja yang mampu melayani tepat waktu. 

4. Efektifitas Pendanaan, terpenuhinya kebutuhan sekolah 
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tersedianya dana untuk pengembangan SDM guru dan 
karyawan seta untuk pengembangan fasilitas pendidikan. 
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beserta rekaman mutu di tempat yang terkait. Dokumen dan 
rekaman mutu ditentukan dengan jelas dan diterapkan secara 
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8. Keluhan Pelanggan, memberikan kepuasan kepada siswa dan 
stakeholders lainnya bila ada keluhan atau complain atas 
ketidakpuasan dalam penyelenggaraan proses pendidikan. 

 Selanjutnya Apriyanto menyimpulkan bahwa kendala –
kendala implementasi SMM ISO 9001 : 2008 di SMK Negeri 13 
Bandung menyangkut perubahan sikap, mental, prilaku seluruh 
unsur yang ada di sekolah, masih rendahnya self-initiative, sense 
of quality dan sense of rensposibilty adalah hal-hal yang 
menghambat efektifnya implementasi SMM ISO 9001 : 2008, 
sedangkan SDM, fasilitas dan dana tidak menjadi masalah yang 
sangat krusial. Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 
2008 di SMK Negeri 13 Bandung membawa dampak yaitu 
membuat sistem kerja menjadi standar yang terdokumentasi, 
menjamin bahwa proses yang dilaksanakan sesuai dengan sistem 
manajemen yang ditetapkan, semangat pegawai ditingkatkan 
karena mereka merasa adanya kejelasan kerja sehingga mereka 
bekerja dengan efisien, adanya kejelasan hubungan antara bagian 
yang terlibat dalam melaksanakan suatu pekerjaan, dapat 
menstandarisasi berbagai kebijakan dan prosedur operasi yang 
berlaku di seluruh organisasi sekolah, menetapkan suatu dasar 
yang kokoh dalam membangun sikap dan keinginan bagi setiap 
kemajuan atau peningkatan.meningkatkan image mutu organisasi 
di pasar sehingga mampu meningkatkan efisiensi dan mutu 
lulusan demi terpenuhinya customer satisfaction yang ditandai 
dengan tingginya angka keterserapan lulusan di dunia kerja 
sebagai ciri sebuah SMK yang bermutu. 
 Penelitian Diarsi,  Eka Yani, dkk (Jurnal Pendidikan 
Terbuka dan Jarak Jauh, Volume 12, Nomor 1, Maret 2011, 40-
48,) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa (a) pegawai 
UPBJJ pada level manajemen merasa bahwa ISO sebagai 
prosedur bermanfaat dalam mengelola administrasi kantor, namun 
demikina beberapa prosedur perlu dimodifikasi dan disesuaikan 
agar lebih baik, lebih realistis dan humanis, (b) pencapaian 

seritifikat ISO tidak memiliki pengaruh terhadap perguruan tinggi 
UT dan persepsi siswa terhadap UT, (c) berdasarkan karakteristik 
pada UPBJJ, tampak bahwa tidak ada perbedaan persepsi 
dikalangan partner UT dan siswa terhadap sertifikat ISO UT. 
Temuan di atas menunjukkan bahwa ISO memberi kontribusi 
khususnya terhadap perbaikan sistem dan layanan, namun bisa 
saja tidak memberikan efek signifikan bagi peningkatan minat 
masyarakat terhadap lembaga. 
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provide want-satisfaction, and that are not necessarily tied to the 
sale of a product or another service. To produce a service may or 
may not require the use of tangible goods. However, when such use 
is required, there is no transfer of the title (permanent ownership) 
to these tangible goods

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat difahami 
bahwa layanan adalah semua aktivitas ekonomi yang hasilnya 
bukan berbentuk fisik, yang umumnya dihasilkan dan dikonsumsi 
secara bersamaan serta memberikan nilai tambah, seperti hiburan, 
kesenangan, kesehatan, dll.  Defenisi di atas juga menunjukkan 
bahwa dalam layanan selalu ada aspek interaksi antara pihak 
konsumen dan pemberi layanan/ layanan, meskipun teradang hal 
ini tidak disadari. Layanan, demikian juga bukan barang, 
melainkan proses atau kegiatan tidak berwujud. 

2. Karaktersitik Layanan 
Layanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang 

dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada 
dasarnya tidak berwujud dan tidak menyebabkan kepemilikan 
terhadap sesuatu, yang dapat berhubungan dengan suatu 
produk fisik maupun tidak. Dalam kenyataannya, tidak mudah 
untuk membedakan suatu produk sebagai barang atau layanan 
secara tepat karena adanya saling melengkapi di antara 
keduanya. Hal itu dikemukakan oleh Theodore Levitt dalam 
(dalam Arief, 2007) yang menyatakan bahwa sebenarnya tidak 
ada yang dikatakan sebagai industri layanan. Yang ada adalah 
industri dengan tingkat kandungan layanan yang lebih besar atau 
lebih kecil daripada industri lainnya. Pernyataan serupa 
dikemukakan oleh Parasuraman and Berry (1991) dan Kotler 
(dalam Arief, 2007)  yang membedakan jenis produk yang 
ditawarkan kepada konsumen sebagai berikut: 

c. Barang murni, relatif tanpa kandungan layanan.  
d. Barang yang disertai layanan, yaitu barang sebagai produk 

utama dengan layanan sebagai pelengkap. 
e. Campuran barang dan layanan dalam proporsi yang sama. 

Bab 7  


A service is something which can be baught  

and sold but which you cannot  
drop on your feet 

(Gummesson, 1987) 

A.  Pengertian dan Konsep Layanan 

1. Pengertian  
Layanan sering dipandang sebagai suatu fenomena yang 

rumit. Kata ‘layanan’ (service) itu sendiri mempunyai banyak 
arti, mulai dari pelayanan pribadi (personal service) sampai 
layanan sebagai suatu produk. Menurut Kotler (1996); “A service 
is any activity of benefit that one party can offer to another that is 
essentially intangible and does not result in the ownership of 
anything. Its production may or may not be tied to a physical 
product. Lehtinen (1983) mendefinisikan layanan sebagai ; A 
service is an activity or a series of activities which take place in 
interactions with a contact person or physical machine and which 
provides consumer satisfaction.  Sedangkan Gronroos, (1990) 
menyatatakan; “A service is an activity or series of activities of more 
or less intangible nature that normally, but not necessarily, take place 
in interactions between the customer and service employees and/or 
physical resources or good and/or system of the service provider, 
which are provided as solutions to customer problems.  

Definisi lain yang  lebih diberikan oleh Zethmal dan 
Bitner (2002) yaitu; Service is all economic activities whose output is 
not a physical product or construction is generally consumed at that 
time it is produced, and provides added value in forms (such as 
convenience, amusement, comfort or health). Sementara itu, Staton 
(1991), memberikan pengertian layanan sebagai; “Services are 
those separately identifiable, essentially intangible activities that 
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f. Layanan yang disertai barang, yaitu layanan sebagai produk utama 
dengan barang sebagai produk lengkap. 

g. Layanan murni, relatif tanpa kandungan barang. 

Secara umum layanan mempunyai beberapa karakteristik 
khusus yang berbeda dengan barang. Layanan mempunyai penga-
ruh besar dalam pemasarannya, yaitu tidak berwujud, tidak dapat 
dipisahkan antara proses produksi dengan konsumsi, mempunyai 
tingkat variabilitas yang tinggi, tidak dapat disimpan dan tidak 
menyebabkan suatu kepemilikan (Parasuraman, Zeithaml and 
Berry, 1985). 

Pada umumnya, menurut Kotler (dalam Arief, 2007) 
terdapat empat karakteristik layanan yang dapat diidentifikasi sebagai 
berikut: 

a. Intangibility, karena layanan tidak berwujud. Biasanya layanan 
dirasakan secara subjektif dan ketika layanan dideskripsikan oleh 
pelanggan, ekspresi seperti pengalaman, kepercayaan, perasaan, 
dan keamanan adalah tolok ukur yang dipakai. Inti dari suatu 
layanan adalah ketidakberwujudan dari fenomena itu sendiri. 
Oleh karena tingginya derajat ketidakberwujudannya maka 
layanan sangat sulit dievaluasi oleh pelanggan.

b. Inseparability, karena layanan bukan benda tetapi merupakan suatu 
seri aktivitas atau proses di mana produksi dan konsumsi dilakukan 
secara simultan (simultaneously). Dengan demikian, pada suatu 
tingkatan sangat sulit untuk mengontrol kualitas dan melakukan 
pemasaran dengan cara tradisional. Tidak ada pra produksi untuk 
mengontrol kualitas lebih awal sebelum dijual dan dikonsumsi. 
Akan tetapi, tentu saja situasi ini dapat berbeda tergantung kepada 
layanan apa yang kita lihat. Layanan seorang dokter hampir 
semuanya diproduksi pada saat pelanggan atau pasien hadir dan 
menerima layanan tersebut, yaitu saat mengonsumsi layanan 
tersebut. Ketika mengirim barang, hanya bagian produksi layanan 
yang dirasakan sekaligus dikonsumsi. Umumnya proses produksi 
tidak kelihatan, tetapi dalam kedua contoh tersebut harus di atasi 

bahwa itulah bagian nyata yang menjadi hal penting bagi 
pelanggan. Untuk itu kontrol kualitas dan pemasaran harus 
dilakukan pada waktu dan tempat yang secara simultan layanan 
diproduksi dan dikonsumsi. 

c. Perishability, karakteristik yang menyatakan bahwa tidak 
memungkinkan untuk menyimpan layanan seperti barang. Jika 
sebuah pesawat terbang tinggal landas dengan hanya separuh 
kapasitas tempat duduknya, tempat duduk yang kosong tidak 
dapat dijual pada hari berikutnya dan kapasitas sisa tempat duduk 
tersebut hilang. Dalam hal ini kapasitas menjadi hal yang kritikal. 
Walaupun layanan tidak dapat disimpan tetapi pelanggan dapat 
diusahakan untuk disimpan. Sebagai contoh, pada suatu rumah 
makan yang sudah penuh ada kemungkinan mengusahakan 
pelanggan untuk menunggu di bar sampai ada meja kosong. Lebih 
lanjut, banyak definisi yang dinyatakan tidak langsung bahwa 
layanan sebuah penerbangan, dia terdaftar untuk ditransportasikan 
dari suatu tempat ke tempat lain, tetapi ketika sudah sampai di 
tempaHt tujuan tidak ada yang tertinggal kecuali boarding pass 
dan sobekan tiket. 

d. Variability, karena proses produksi dan proses penyampaian 
dilakukan oleh manusia. Oleh karena manusia mempunyai sifat yang 
tidak konsisten sehingga penyampaian suatu layanan belum tentu 
sama terhadap tiap-tiap pelanggan. Sebagai contoh, layanan yang 
diterima oleh seorang pelanggan pemakai ATM mungkin 
berbeda dengan pemakai berikutnya karena mungkin ada 
problem pengertian dalam instruksi pada layer oleh pelanggan 
berikutnya. 

3. Kunci Sukses Layanan 
Menurut Rambat dan Hamdani (2006) untuk mencapai 

kesuksesan dalam dunia layanan/layanan ada lima langkah dapat 
dilakukakan, yaitu; 
a. Memperbarui Layanan yang Ditawarkan (Reviewing the 
Service Offering) 
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tersebut. Ketika mengirim barang, hanya bagian produksi layanan 
yang dirasakan sekaligus dikonsumsi. Umumnya proses produksi 
tidak kelihatan, tetapi dalam kedua contoh tersebut harus di atasi 

bahwa itulah bagian nyata yang menjadi hal penting bagi 
pelanggan. Untuk itu kontrol kualitas dan pemasaran harus 
dilakukan pada waktu dan tempat yang secara simultan layanan 
diproduksi dan dikonsumsi. 

c. Perishability, karakteristik yang menyatakan bahwa tidak 
memungkinkan untuk menyimpan layanan seperti barang. Jika 
sebuah pesawat terbang tinggal landas dengan hanya separuh 
kapasitas tempat duduknya, tempat duduk yang kosong tidak 
dapat dijual pada hari berikutnya dan kapasitas sisa tempat duduk 
tersebut hilang. Dalam hal ini kapasitas menjadi hal yang kritikal. 
Walaupun layanan tidak dapat disimpan tetapi pelanggan dapat 
diusahakan untuk disimpan. Sebagai contoh, pada suatu rumah 
makan yang sudah penuh ada kemungkinan mengusahakan 
pelanggan untuk menunggu di bar sampai ada meja kosong. Lebih 
lanjut, banyak definisi yang dinyatakan tidak langsung bahwa 
layanan sebuah penerbangan, dia terdaftar untuk ditransportasikan 
dari suatu tempat ke tempat lain, tetapi ketika sudah sampai di 
tempaHt tujuan tidak ada yang tertinggal kecuali boarding pass 
dan sobekan tiket. 

d. Variability, karena proses produksi dan proses penyampaian 
dilakukan oleh manusia. Oleh karena manusia mempunyai sifat yang 
tidak konsisten sehingga penyampaian suatu layanan belum tentu 
sama terhadap tiap-tiap pelanggan. Sebagai contoh, layanan yang 
diterima oleh seorang pelanggan pemakai ATM mungkin 
berbeda dengan pemakai berikutnya karena mungkin ada 
problem pengertian dalam instruksi pada layer oleh pelanggan 
berikutnya. 

3. Kunci Sukses Layanan 
Menurut Rambat dan Hamdani (2006) untuk mencapai 

kesuksesan dalam dunia layanan/layanan ada lima langkah dapat 
dilakukakan, yaitu; 
a. Memperbarui Layanan yang Ditawarkan (Reviewing the 
Service Offering) 
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bangan dunia bisnis tradisional karena membutuhkan penelitian 
yang mahal atau penggunaan "trial and error". 

Di sektor layanan ada cara yang lebih efektif, efisien, dan 
telah terbukti dapat merangsang terjadinya pembaruan layanan. 
Konsep dasar yang dilakukan adalah pendeteksian masalah. 
Berdasarkan pengalaman, konsumen lebih dapat membicarakan 
(mengungkapkan) masalah yang mereka terima daripada nasabah 
karena mereka menggunakan layanan bank-bank tertentu. 

Teknik mendeteksi masalah telah dapat dikembangkan 
melalui beberapa cara dan pada tingkatan yang berbeda pula. 

- Survey dilakukan pada waktu penggunaan, misalnya 
Domino's Pizza sekitar 40-50% per tahunnya. Dengan teknik 
ini pihak Domino's Pizza mengajukan pertanyaan langsung pada 
pelanggannya mengenai pizza domino yang mereka makan. 

- In depth problem detection, yakni mendeteksi permasalahan 
dengan lebih mendalam. Konsumen diminta untuk membuat 
ranking pada masalah-masalah yang dipikirkan oleh suatu 
perusahaan. 

- Computer content analysis yaitu suatu pengembangan dalam 
riset perilaku. Analisis ini bersifat mendalam dan interview 
dilakukan secara tidak terstruktur sehingga menghasilkan 
ribuan kata-kata dan pikiran. Semua proses tersebut dilakukan 
oleh computer. 

b. Melokalisasi Sistem Point of Service

Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat dikemu-
kakan mengenai lokalisasi sistem point of service. 

1) Availability is crucial, maksudnya adalah penggunaan layanan 
ini menjadi suatu hal yang penting karena layanan tidak bisa 
disimpan sehingga penggunaannya sebaiknya sesegera 
mungkin pada saat sedang dibutuhkan. Akan tetapi, jika kita 
mendapatkan layanan tersebut di kemudian hari mungkin saja 

  Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat dikemukakan 
mengenai lokalisasi sistem reviewing the service ffering; 

1) Adaptasi (adapt) dan memperbarui (renew) layanan yang 
ditawarkan merupakan hal yang lebih penting daripada mela-
kukan rancangan "paket" yang sangat sempurna pada pelun-
curan pertama. Hal ini didasarkan pada teori ekonomi sektor 
layanan, yaitu pergeseran pada kurva kebutuhan konsumen 
dan dari kebutuhan untuk melakukan ekspansi layanan menjadi 
multiple segments. 

2) Service economics. Berbisnis di dunia layanan biasanya me-
merlukan prasarana (infrastructure) berupa biaya tetap yang 
substansial, di mana pendapatan sangat sensitif terhadap 
kegunaan (utilization). Contohnya, tingkat kunjungan rumah 
makan siap saji ditentukan oleh kecepatan pelayanan dan 
ketersediaan produk. 

3) Consumer needs. Layanan yang ditawarkan harus mengikuti 
kemauan pasar yang dikaitkan dengan nilai yang benar-benar 
diinginkan oleh konsumen dan kegunaannya, serta responsif 
terhadap masalah-masalah yang terjadi. Perusahaan layanan yang 
memenangkan pertempuran adalah mereka yang selalu mencari 
cara untuk melakukan expanse, update, dan fokus. Selain itu, 
mereka yang mempertahankan layanan yang telah mereka 
tawarkan dengan tujuan untuk memaksimalkan keputusan. 

4) Service extension. Bila pada produk barang perubahan pasar 
dianggap sebagai ancaman bagi biaya produksi ataupun efisiensi 
pabrik, layanan menganggap perubahan pasar sebagai sumber 
kesempatan untuk melakukan inovasi dan peningkatan 
layanan. 

5) The key to service enhancement. Peningkatan (perbaikan) 
layanan merupakan kunci bagi sektor layanan, sama seperti 
inovasi teknologi bagi produk. Inovasi teknologi merupakan 
salah satu faktor kelemahan bagi perusahaan pada perkem-

bahwa itulah bagian nyata yang menjadi hal penting bagi 
pelanggan. Untuk itu kontrol kualitas dan pemasaran harus 
dilakukan pada waktu dan tempat yang secara simultan layanan 
diproduksi dan dikonsumsi. 

c. Perishability, karakteristik yang menyatakan bahwa tidak 
memungkinkan untuk menyimpan layanan seperti barang. Jika 
sebuah pesawat terbang tinggal landas dengan hanya separuh 
kapasitas tempat duduknya, tempat duduk yang kosong tidak 
dapat dijual pada hari berikutnya dan kapasitas sisa tempat duduk 
tersebut hilang. Dalam hal ini kapasitas menjadi hal yang kritikal. 
Walaupun layanan tidak dapat disimpan tetapi pelanggan dapat 
diusahakan untuk disimpan. Sebagai contoh, pada suatu rumah 
makan yang sudah penuh ada kemungkinan mengusahakan 
pelanggan untuk menunggu di bar sampai ada meja kosong. Lebih 
lanjut, banyak definisi yang dinyatakan tidak langsung bahwa 
layanan sebuah penerbangan, dia terdaftar untuk ditransportasikan 
dari suatu tempat ke tempat lain, tetapi ketika sudah sampai di 
tempaHt tujuan tidak ada yang tertinggal kecuali boarding pass 
dan sobekan tiket. 

d. Variability, karena proses produksi dan proses penyampaian 
dilakukan oleh manusia. Oleh karena manusia mempunyai sifat yang 
tidak konsisten sehingga penyampaian suatu layanan belum tentu 
sama terhadap tiap-tiap pelanggan. Sebagai contoh, layanan yang 
diterima oleh seorang pelanggan pemakai ATM mungkin 
berbeda dengan pemakai berikutnya karena mungkin ada 
problem pengertian dalam instruksi pada layer oleh pelanggan 
berikutnya. 

3. Kunci Sukses Layanan 
Menurut Rambat dan Hamdani (2006) untuk mencapai 

kesuksesan dalam dunia layanan/layanan ada lima langkah dapat 
dilakukakan, yaitu; 
a. Memperbarui Layanan yang Ditawarkan (Reviewing the 
Service Offering) 
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bangan dunia bisnis tradisional karena membutuhkan penelitian 
yang mahal atau penggunaan "trial and error". 

Di sektor layanan ada cara yang lebih efektif, efisien, dan 
telah terbukti dapat merangsang terjadinya pembaruan layanan. 
Konsep dasar yang dilakukan adalah pendeteksian masalah. 
Berdasarkan pengalaman, konsumen lebih dapat membicarakan 
(mengungkapkan) masalah yang mereka terima daripada nasabah 
karena mereka menggunakan layanan bank-bank tertentu. 

Teknik mendeteksi masalah telah dapat dikembangkan 
melalui beberapa cara dan pada tingkatan yang berbeda pula. 

- Survey dilakukan pada waktu penggunaan, misalnya 
Domino's Pizza sekitar 40-50% per tahunnya. Dengan teknik 
ini pihak Domino's Pizza mengajukan pertanyaan langsung pada 
pelanggannya mengenai pizza domino yang mereka makan. 

- In depth problem detection, yakni mendeteksi permasalahan 
dengan lebih mendalam. Konsumen diminta untuk membuat 
ranking pada masalah-masalah yang dipikirkan oleh suatu 
perusahaan. 

- Computer content analysis yaitu suatu pengembangan dalam 
riset perilaku. Analisis ini bersifat mendalam dan interview 
dilakukan secara tidak terstruktur sehingga menghasilkan 
ribuan kata-kata dan pikiran. Semua proses tersebut dilakukan 
oleh computer. 

b. Melokalisasi Sistem Point of Service

Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat dikemu-
kakan mengenai lokalisasi sistem point of service. 

1) Availability is crucial, maksudnya adalah penggunaan layanan 
ini menjadi suatu hal yang penting karena layanan tidak bisa 
disimpan sehingga penggunaannya sebaiknya sesegera 
mungkin pada saat sedang dibutuhkan. Akan tetapi, jika kita 
mendapatkan layanan tersebut di kemudian hari mungkin saja 

  Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat dikemukakan 
mengenai lokalisasi sistem reviewing the service ffering; 

1) Adaptasi (adapt) dan memperbarui (renew) layanan yang 
ditawarkan merupakan hal yang lebih penting daripada mela-
kukan rancangan "paket" yang sangat sempurna pada pelun-
curan pertama. Hal ini didasarkan pada teori ekonomi sektor 
layanan, yaitu pergeseran pada kurva kebutuhan konsumen 
dan dari kebutuhan untuk melakukan ekspansi layanan menjadi 
multiple segments. 

2) Service economics. Berbisnis di dunia layanan biasanya me-
merlukan prasarana (infrastructure) berupa biaya tetap yang 
substansial, di mana pendapatan sangat sensitif terhadap 
kegunaan (utilization). Contohnya, tingkat kunjungan rumah 
makan siap saji ditentukan oleh kecepatan pelayanan dan 
ketersediaan produk. 

3) Consumer needs. Layanan yang ditawarkan harus mengikuti 
kemauan pasar yang dikaitkan dengan nilai yang benar-benar 
diinginkan oleh konsumen dan kegunaannya, serta responsif 
terhadap masalah-masalah yang terjadi. Perusahaan layanan yang 
memenangkan pertempuran adalah mereka yang selalu mencari 
cara untuk melakukan expanse, update, dan fokus. Selain itu, 
mereka yang mempertahankan layanan yang telah mereka 
tawarkan dengan tujuan untuk memaksimalkan keputusan. 

4) Service extension. Bila pada produk barang perubahan pasar 
dianggap sebagai ancaman bagi biaya produksi ataupun efisiensi 
pabrik, layanan menganggap perubahan pasar sebagai sumber 
kesempatan untuk melakukan inovasi dan peningkatan 
layanan. 

5) The key to service enhancement. Peningkatan (perbaikan) 
layanan merupakan kunci bagi sektor layanan, sama seperti 
inovasi teknologi bagi produk. Inovasi teknologi merupakan 
salah satu faktor kelemahan bagi perusahaan pada perkem-

bahwa itulah bagian nyata yang menjadi hal penting bagi 
pelanggan. Untuk itu kontrol kualitas dan pemasaran harus 
dilakukan pada waktu dan tempat yang secara simultan layanan 
diproduksi dan dikonsumsi. 

c. Perishability, karakteristik yang menyatakan bahwa tidak 
memungkinkan untuk menyimpan layanan seperti barang. Jika 
sebuah pesawat terbang tinggal landas dengan hanya separuh 
kapasitas tempat duduknya, tempat duduk yang kosong tidak 
dapat dijual pada hari berikutnya dan kapasitas sisa tempat duduk 
tersebut hilang. Dalam hal ini kapasitas menjadi hal yang kritikal. 
Walaupun layanan tidak dapat disimpan tetapi pelanggan dapat 
diusahakan untuk disimpan. Sebagai contoh, pada suatu rumah 
makan yang sudah penuh ada kemungkinan mengusahakan 
pelanggan untuk menunggu di bar sampai ada meja kosong. Lebih 
lanjut, banyak definisi yang dinyatakan tidak langsung bahwa 
layanan sebuah penerbangan, dia terdaftar untuk ditransportasikan 
dari suatu tempat ke tempat lain, tetapi ketika sudah sampai di 
tempaHt tujuan tidak ada yang tertinggal kecuali boarding pass 
dan sobekan tiket. 

d. Variability, karena proses produksi dan proses penyampaian 
dilakukan oleh manusia. Oleh karena manusia mempunyai sifat yang 
tidak konsisten sehingga penyampaian suatu layanan belum tentu 
sama terhadap tiap-tiap pelanggan. Sebagai contoh, layanan yang 
diterima oleh seorang pelanggan pemakai ATM mungkin 
berbeda dengan pemakai berikutnya karena mungkin ada 
problem pengertian dalam instruksi pada layer oleh pelanggan 
berikutnya. 

3. Kunci Sukses Layanan 
Menurut Rambat dan Hamdani (2006) untuk mencapai 

kesuksesan dalam dunia layanan/layanan ada lima langkah dapat 
dilakukakan, yaitu; 
a. Memperbarui Layanan yang Ditawarkan (Reviewing the 
Service Offering) 
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momennya sudah hilang. Lebih jauh lagi pihak produsen harus 
meningkatkan kemampuannya dalam menyediakan layanan 
yang dimilikinya sehingga konsumen memiliki berbagai 
pilihan. Terutama, pilihan lokasi penyediaan layanan tersebut 
agar memudahkan konsumen untuk mendapatkannya 
sekaligus sebagai peningkatan kualitas layanan tersebut. Hal 
seperti itulah yang menjadikan MCc. Donald, Benetton, the 
Limited Mariott menjadi sukses, sekaligus menjadi kendala 
bagi beberapa perusahaan seperti Sears, Woolworth, Avon, 
Hertz, dan sebagainya. 

2) The newspaper illustration. Contoh dari dampak penting 
penyampaian produk layanan bagi konsumen dari segi sistem 
lokasi point of service adalah soal distribusi. Hal ini dianalogikan 
dengan distribusi koran menggunakan rak-rak. Intinya, 
semakin banyak rak-rak tempat koran tersebut dijual maka 
sirkulasinya pun akan semakin cepat sehingga konsumen pun 
akan lebih mudah mendapatkan koran tersebut. 

c. Penyelenggaraan Kontrak Layanan untuk Menghambat 
Larinya Konsumen 

Maksudnya adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak 
di bidang layanan berusaha menarik dan mempertahankan 
konsumen dengan sistem kontrak. Selain itu, para anggota 
(member) diberikan berbagai fasilitas dan kemudahan-kemudahan 
tertentu, sehingga perusahaan pun dapat menikmati keuntungan 
lain. Misalnya, produk layanan menjadi terdiferensiasi dan loyalitas 
konsumen terbangun sehingga menjadi keunggulan tersendiri agar 
konsumen tidak berpaling pada produk lain atau perusahaan 
layanan lainnya. Cara ini berguna untuk mengurangi 
(menghambat) tingkat perpindahan nasabah/ konsumen kepada 
pesaing. Misalnya, program smart shopping-nya Lipposhop yang 
memudahkan anggotanya belanja kebutuhan rutin dengan hanya 
memberikan konfirmasi ulang setiap jadwal pembelian. 

d. Menggunakan Kekuatan Informasi secara Strategis 
Seperti yang kita ketahui bahwa bisnis layanan adalah 

suatu bisnis yang sangat sensitif terhadap kemajuan informasi dan 
teknologi karena dalam operasi bisnis layanan, data-data menge-
nai konsumen, transaksi, dan karyawan-karyawan merupakan unsur 
yang esensial. Semua itu dapat membedakan layanan tersebut 
dengan pesaing sekaligus dapat meningkatkan kualitas layanan 
dan pelayanan layanan itu sendiri. 

e. Menentukan Nilai Strategis Layanan pada Konsumen 
Nilai strategis adalah sebuah fungsi dari desain strategi 

bisnis dan penilaian terhadap metodologi sehingga dapat 
menerangkan isu-isu tersebut. 

  
B. Konsep Mutu Layanan (Service Quality) 
1. Pengertian Mutu Layanan 

Mutu memiliki pengertian yang beragam di kalangan 
para pakar di bidang manajemen mutu, sebagaimana dikemukakan 
oleh Nomi Preffer dan Anna Coote  bahwa  mutu adalah konsep 
yang licin ( a slippery concept) (Sallis, 2006). Alasan yang paling 
mungkin dalam memahami karakter mutu yang membingungkan 
tersebut adalah bahwa ia merupakan gagasan yang dinamis, 
berkaitan dengan sudut pandang dan suk dut kepentingan 
pengguna istilah yang berbeda-beda. Perbedaan terjadi, 
disebabkan mutu dapat digunakan sebagai suatu konsep yang 
secara bersama-sama absolut (absolute concept) dan  relatif 
(relative concept). Mutu dalam pengertian absolute beranggapan 
bahwa mutu merupakan suatu keindahan, kebenaran, kemewahan, 
dan suatu idealism yang tidak dapat ditawar. Sedangkan mutu 
dalam pengertian relatif memandang bahwa mutu bukan 
merupakan atribut produk atau layanan, melainkan sesuatu yang 
dianggap berasal dari produk atau layanan tersebut. Produk atau 
layanan yang bermutu dalam konsep relatif tidak harus mahal, 
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momennya sudah hilang. Lebih jauh lagi pihak produsen harus 
meningkatkan kemampuannya dalam menyediakan layanan 
yang dimilikinya sehingga konsumen memiliki berbagai 
pilihan. Terutama, pilihan lokasi penyediaan layanan tersebut 
agar memudahkan konsumen untuk mendapatkannya 
sekaligus sebagai peningkatan kualitas layanan tersebut. Hal 
seperti itulah yang menjadikan MCc. Donald, Benetton, the 
Limited Mariott menjadi sukses, sekaligus menjadi kendala 
bagi beberapa perusahaan seperti Sears, Woolworth, Avon, 
Hertz, dan sebagainya. 

2) The newspaper illustration. Contoh dari dampak penting 
penyampaian produk layanan bagi konsumen dari segi sistem 
lokasi point of service adalah soal distribusi. Hal ini dianalogikan 
dengan distribusi koran menggunakan rak-rak. Intinya, 
semakin banyak rak-rak tempat koran tersebut dijual maka 
sirkulasinya pun akan semakin cepat sehingga konsumen pun 
akan lebih mudah mendapatkan koran tersebut. 

c. Penyelenggaraan Kontrak Layanan untuk Menghambat 
Larinya Konsumen 

Maksudnya adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak 
di bidang layanan berusaha menarik dan mempertahankan 
konsumen dengan sistem kontrak. Selain itu, para anggota 
(member) diberikan berbagai fasilitas dan kemudahan-kemudahan 
tertentu, sehingga perusahaan pun dapat menikmati keuntungan 
lain. Misalnya, produk layanan menjadi terdiferensiasi dan loyalitas 
konsumen terbangun sehingga menjadi keunggulan tersendiri agar 
konsumen tidak berpaling pada produk lain atau perusahaan 
layanan lainnya. Cara ini berguna untuk mengurangi 
(menghambat) tingkat perpindahan nasabah/ konsumen kepada 
pesaing. Misalnya, program smart shopping-nya Lipposhop yang 
memudahkan anggotanya belanja kebutuhan rutin dengan hanya 
memberikan konfirmasi ulang setiap jadwal pembelian. 

d. Menggunakan Kekuatan Informasi secara Strategis 
Seperti yang kita ketahui bahwa bisnis layanan adalah 

suatu bisnis yang sangat sensitif terhadap kemajuan informasi dan 
teknologi karena dalam operasi bisnis layanan, data-data menge-
nai konsumen, transaksi, dan karyawan-karyawan merupakan unsur 
yang esensial. Semua itu dapat membedakan layanan tersebut 
dengan pesaing sekaligus dapat meningkatkan kualitas layanan 
dan pelayanan layanan itu sendiri. 

e. Menentukan Nilai Strategis Layanan pada Konsumen 
Nilai strategis adalah sebuah fungsi dari desain strategi 

bisnis dan penilaian terhadap metodologi sehingga dapat 
menerangkan isu-isu tersebut. 

  
B. Konsep Mutu Layanan (Service Quality) 
1. Pengertian Mutu Layanan 

Mutu memiliki pengertian yang beragam di kalangan 
para pakar di bidang manajemen mutu, sebagaimana dikemukakan 
oleh Nomi Preffer dan Anna Coote  bahwa  mutu adalah konsep 
yang licin ( a slippery concept) (Sallis, 2006). Alasan yang paling 
mungkin dalam memahami karakter mutu yang membingungkan 
tersebut adalah bahwa ia merupakan gagasan yang dinamis, 
berkaitan dengan sudut pandang dan suk dut kepentingan 
pengguna istilah yang berbeda-beda. Perbedaan terjadi, 
disebabkan mutu dapat digunakan sebagai suatu konsep yang 
secara bersama-sama absolut (absolute concept) dan  relatif 
(relative concept). Mutu dalam pengertian absolute beranggapan 
bahwa mutu merupakan suatu keindahan, kebenaran, kemewahan, 
dan suatu idealism yang tidak dapat ditawar. Sedangkan mutu 
dalam pengertian relatif memandang bahwa mutu bukan 
merupakan atribut produk atau layanan, melainkan sesuatu yang 
dianggap berasal dari produk atau layanan tersebut. Produk atau 
layanan yang bermutu dalam konsep relatif tidak harus mahal, 
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eksklusif, cantik, atau spesial tetapi ia harus asli, wajar, dan 
familiar. 

Menurut Edward dan Sallis (2006) definisi relatif 
mengenai mutu tersebut mengandung dua aspek, yaitu pertama
adalah menyesuaikan diri dengan spesifikasi, kedua memenuhi 
kebutuhan pelanggan. Mutu bagi produsen dapat diperoleh 
melalui produk atau layanan yang memenuhi spesifikasi awal 
secara konsisten dalam sebuah sistem yang biasa dikenal dengan 
sistem jaminan mutu (quality assurance systems).  Sedangkan 
mutu bagi pelanggan adalah sesuatu yang memuaskan dan 
melampaui keinginan dan kebutuhan pelanggan. Jadi mutu tidak 
hanya harus memenuhi standar produsen, tetapi yang tidak kalah 
pentingnya adalah kemampuannya untuk memenuhi kepuasan 
pelanggan (customer satisfaction). 

Perbedaan pandangan dalam memahami mutu dapat 
dilihat dari beberapa defenisi yang dikemukakan oleh pakar dalam 
bidang manajemen mutu. Menurut Juran,  (Schuler dan Harris, 
1992: 21) mutu produk dapat disimpulkan sebagai kecocokan 
penggunaan produk (fitness for use), artinya produk dan layanan 
harus melakukan apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh 
pelanggan. Ada empat dimensi kualitas, meliputi; 

1. Desain, yaitu kekhasan produk atau layanan  
2. Keseusaian, yaitu kecocokan antara desain yang diinginkan 

dengan produk yang diberikan. 
3. Ketersediaan, yaitu menekankan pada aspek releabilitas, 

ketahanan, dan masa berlaku. 
4. Keamanan, yaitu keterbebasan pengguna dari resiko produk 

yang berbahaya. 

Kecocokan penggunaan suatu produk adalah apabila 
produk tersebut memiliki desain yang khas, kesesuaian antara 
desain dengan produk yang dikirim,  ketersediaan, daya tahan 
penggunaan yang lama, dan keamanan pengguna dari resiko 
bahaya yang mungkin ditimbulkannya. 

Deming (1982), bapak pemikir mutu modern 
mengemukakan bahwa mutu adalah keseuaian dengan kebutuhan 
pasar.  Menurut Deming (Schuler dan Harris, 1992) bahwa produk 
atau layanan bermutu tinggi jika pelanggan menganggap produk 
yang dibelinya memiliki nilai baik, setia sebagai pelanggan, dan 
mengajak yang lain untuk membeli produk atau layanan tersebut. 
Mutu merupakan suatu yang bersifat global dan berbasis 
kompetensi, pelanggan menganggap mutu yang sesungguhnya 
berdasarkan perasaan, harapan mereka terhadap stimulus baru, 
dan membandingkannya secara subjektif terhadap produk lain. 

Disamping kedua pakar di atas, Crosby (1979) 
mendefinisikan mutu  sebagai conformance to requirement, yaitu 
sesuai dengan persyaratan yang telah distandarkan. Suatu produk 
atau layanan dikatakan bermutu manakala sesuai dengan standar 
mutu yang telah dietatapkan, meliputi mutu input, proses, dan 
output. Berbeda dengan kedua definisi diatas, defenisi ini lebih 
menekankan mutu ditinjau dari  sisi produsen.  Garvin dan Davis 
(1994) menyatakan bahwa mutu adalah kondisi dinamis yang 
terkait dengan produk, tenaga, tugas, dan lingkungan yang 
memenuhi atau melebihi keinginan dan harapan pelanggan. 

Meskipun definisi mutu sangat bervariasi dan tidak ada 
defenisi yang diterima secara universal, namun berdasarkan 
defenisi-defenisi di atas dapat dirumuskan sejumlah batasan 
tentang mutu sebagai berikut; 

a. Mutu merupakan kesesuaian produk atau layanan dengan 
spesifikasi yang telah ditetapkan. 

b. Mutu merupakan kemampuan produk atau layanan dalam 
memenuhi  atau melampau kebutuhan pelanggan. 

c. Mutu mencakup produk, tenaga kerja, proses, dan lingkungan 
d. Mutu merupakan suatu yang bersifat global dan  dinamis serta 

berkembang sesuai dengan trend yang ada dalam masyarakat. 

2. Mutu Layanan  (Quallity Service)
Definisi kualitas layanan berpusat pada upaya pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyam-
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paiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. Menurut 
Wyckof (dalam Lovelock, 1988), kualitas layanan adalah tingkat 
keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat 
keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. 
Dengan kata lain ada dua faktor utama yang memengaruhi 
kualitas layanan, yaitu expected service dan perceived service 
(Parasuraman, et al., 1985). Apabila layanan yang diterima atau 
dirasakan (perceived service) sesuai dengan yang diharapkan maka 
kualitas layanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika 
layanan yang diterima melampaui harapan pelanggan maka kuali-
tas layanan dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. Sebaliknya, 
jika layanan yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan 
maka kualitas layanan dipersepsikan buruk. Dengan demikian, 
baik tidaknya kualitas layanan tergantung kepada kemampuan 
penyedia layanan dalam memenuhi harapan pelanggannya secara 
konsisten. Kualitas total suatu layanan terdiri atas tiga komponen 
utama (Gronroos dalam Hutt Speh, 2004). 

a. Technical Quality, yaitu komponen yang berkaitan dengan 
kualitas output (keluaran) layanan yang diterima pelanggan. 
Menurut Parasuraman, et al., technical quality dapat diperinci 
lagi sebagai berikut: 
1) Search quality, yaitu kualitas yang dapat dievaluasi 

pelanggan sebelum membeli, misalnya harga. 
2) Experience quality, yaitu kualitas yang hanya bisa 

dievaluasi pelanggan setelah membeli atau mengonsumsi 
layanan. Contohnya, ketepatan waktu, kecepatan, 
pelayanan, dan kerapian hasil.  

3) Credence quality, yaitu kualitas yang sukar dievaluasi 
pelanggan meskipun telah mengonsumsi suatu layanan. 
Misalnya, kualitas operasi jantung. 

b. Functional Quality, yaitu komponen yang berkaitan dengan 
kualitas cara penyampaian suatu layanan. 

c. Corporate Image, yaitu profil, reputasi, citra umum, daya tarik 
khusus suatu perusahaan. 

Menurut model ini, harapan konsumen tersebut dipe-
ngaruhi oleh aktivitas pemasaran tradisional seperti advertising, 
personal selling, aktivitas PR, sales promotion, dan pricing. Selain 
itu, juga dari pengalaman kontak/hubungan sebelumnya dengan 
layanan perusahaan, di antaranya melalui kebiasaan, falsafah, 
dan pembicaraan dari mulut ke mulut konsumen. Sementara itu, 
perceived service hanya sedikit yang dipengaruhi oleh aktivitas 
tradisional pemasaran. Kontak antara customer dan perusahaan 
layanan serta kontak personal antara mereka sendiri, sumber 
daya physical/technical, dan pengaruh customer lain pada saat 
terjadinya interaksi antara buyer-seller ternyata lebih penting 
daripada aktivitas tradisional pemasaran. Pada saat interaksi 
tersebut layanan akan dikembalikan kepada customer dan layanan 
akan dirasakan/dipersepsikan oleh mereka. Dengan adanya 
dimensi kualitas layanan tersebut, yaitu technical quality dan 
functional quality dapat menciptakan atau menghasilkan citra 
perusahaan tersebut, baik buruknya image perusahaan 
tergantung kepada bagaimana

3. Dimensi Mutu Layanan  
Guna mendekatkan diri pada pemahaman yang lebih 

komprehensif terhadap mutu, perlu dikemukakan beberapa 
dimensi mutu yang menggambarkan karakteristik sebuah produk 
atau layanan yang bermutu. Menurut Garvin (dalam Schuler dan 
Harris, 1992) dimensi mutu meliputi delapan kategori, yaitu; 
a. Kinerja (performance).Kinerja berkaitan dengan aspek 

fungsional produk dan karakteristik utama yang 
dipertimbangkan oleh pelanggan ketika ingin membeli produk. 
Sebuah komputer yang memiliki performance yang baik 
artinya prosesnya cepat, kemampuan menyimpan, dll. 
Biasanya, kinerja diukur dengan tarap/tingkatan. 

b. Keistimewaaan (features). Dimensi ini lebih mudah berubah 
dibanding dimensi lain, feature-feature dengan cepat menjadi 
bagian dari performance. Misalnya remote pada televise 
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khusus suatu perusahaan. 

Menurut model ini, harapan konsumen tersebut dipe-
ngaruhi oleh aktivitas pemasaran tradisional seperti advertising, 
personal selling, aktivitas PR, sales promotion, dan pricing. Selain 
itu, juga dari pengalaman kontak/hubungan sebelumnya dengan 
layanan perusahaan, di antaranya melalui kebiasaan, falsafah, 
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terjadinya interaksi antara buyer-seller ternyata lebih penting 
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dianggap sebagai feature pada beberapa tahun yang lain, tetapi 
sekarang semua televise yang murah sekalipun memilikinya. 
Pemilihan  terhadap feature juga dapat dianggap sebagai 
refleksi mutu. Feature biasanya diukur berkenaan dengan 
keragamannya (seberapa banyak) dan kekuatan daya tariknya.

c. Keandalan (reliability). Berkenaan dengan kemampuan suatu 
produk berfungsi secara berhasil dalam periode waktu tertentu 
dan dibawah kondisi tertentu. Kendalan merupakan 
karakteristik yang merefleksikan kemungkinan tingkat 
keberhasilan dalam penggunaan suatu produk atau layanan. 
Misalnya keandalan sebuah sepeda motor adalah kecepatannya.

d. Konformansi (conformance). Konformansi meliputi kesesuian 
produk terhadap spesifikasi atau standar yang telah ditetapkan 
sebelumnya berdasarkan kebutuhan pelanggan. Konformansi 
menunjukkan derajat dimana karakteristik desain produk dan 
operasi memenuhi standar yang ditetapkan. Standar sering 
diekspresikan sebagai spesifikasi yang menunjukkan pusat 
target dan tingkat penerimaan terhadap deviasi atau variasi. 
Efektivitas konformansi sering mengantarkan pada reliabilitas, 
durabilitas, performansi, dan persepsi mutu.  

e. Daya tahan (durability). Daya tahan mengukur kehidupan 
produk pada dimensi teknis dan ekonomi. Karakteristik ini 
berkaitan dengan seberapa lama sebuah produk dapat 
digunakan sebelum ia hancur atau diganti. Sebagai misal 
pelanggan akan membeli produk sepatu kulit berdasarkan daya 
tahan sepatu tersebut dalam penggunaan, sehingga sepatu yang  
memiliki masa pakai yang lebih panjang tentu merupakan salah 
satu karakteristik kualitas produk yang dipertimbangkan oleh 
pelanggan ketika membeli sepatu. 

f. Kemampuan pelayanan (serviceability). Merupakan 
karakteristik yang berkenaan dengan kecepatan, kehormatan, 
kompetensi, dan kemudahan perbaikan dan penggantian. 
Ketika sebuah produk rusak, seberapa cepat diperbaharui, 
seberapa efektif usaha perbaikan tersebut.  Misalnya, saat ini 

banyak perusahaan telkomsel yang memberikan layanan 
kepada pelanggan yang memiliki masalah dengan handphone 
yang dimiliki.

g. Estetika ( aesthetics). Merupakan karakteristik yang berkenaan 
dengan keindahan yang bersifat subjektif dan merefleksikan 
preferensi sesorang. Estetika dari suatu produk lebih berkaitan 
dengan perasaan individu yang mencakup karakter tertentu,  
meliputi perasaan, penglihatan, pendengaran.

h. Kualitas yang dipersepsikan ( perceived quality). Pelanggan 
tidak memiliki informasi yang lengkap mengenai suatu produk 
atau layanan, mereka bergantung pada informasi tidak 
langsung yang dikirim oleh perusahaan yang memproduksi 
produk atau layanan tersebut.  Dimensi ini bersifat subjektif, 
berkaitan dengan perasaan pelanggan dan mengkonsumsi 
produk serta meningkatkan harga diri. Hal ini juga dapat 
berbentuk reputasi, misalnya seorang yang akan membeli 
produk-produk laptop yang bermerek seperti Toshiba, karena 
mereka memiliki persepsi dan informasi bahwa produk-produk 
tersebut adalah produk yang berkualitas, meskipun orang 
tersebut belum pernah menggunakan produk-produk tersebut.

Meskipun kedelapan dimensi tersebut dapat diterapkan 
pada layanan dan produk fisik, dimensi tambahan – informasi – 
adalah unsur penting dalam   layanan mutu.  Bagi pelanggan,  
informasi memiliki dua aspek dasar yaitu ketersediaan 
(availability) dan ketetapan (accuracy).  

Ketersediaan informasi mempengaruhi kualitas dalam 
beberapa cara. Contoh yang paling nyata adalah tidak jelasnya 
informasi yang diterima oleh pelanggan; berapa banyak waktu 
seorang juru tulis, kasir, sales gagal menjawab sebuah 
pertanyaan?, jika seorang sales tidak merespon , pelanggan akan 
segera merasa kecewa dan dimensi kualitas yang dipersepsikan 
terpengaruh secara negatif. Jika  juru tulis atau kasir tidak 
memberikan perhatian, pelanggan akan menjadi marah dengan 
rendahnya kinerja. 
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Zeithaml, et all. (2002) mengemukakan ada sepuluh 
kriteria atau dimensi yang dapat digunakan untuk menilai kualitas 
pelayanan yang dirangkum dalam Ten Dimension of SERVQUAL, 
yaitu 

a. Tangibel, yaitu bukti fisik layanan baik berupa fisik, peralatan 
yang digunakan, dan representasi fisik layanan. Meliputi 
kenyamanan ruangan, ketersediaan fasilitas penunjang, 
ketersediaan fasilitas parker, kebersihan toilet, dll. 

b. Reliability, yaitu konsistensi kerja dan kemampuan untuk 
dipercaya (defendability). Perusahaan memberikan layanannya 
secara tepat pada saat pertama kali (do it right the first time)
dan memenuhi janjinya, seperti menyampaikan layanannya 
sesuai dengan jadwal. Meliputi keandalan dalam proses 
pelayanan,  ketepatan dalam memenuhi janji, dll 

c. Responsiveness,  yaitu tanggung jawab dan kesiapan karyawan 
dalam memberikan layanan yang dibutuhkan oleh pelanggan. 
Meliputi ketanggapan dalam menangani masalah, ketersediaan 
personil penjawab pertanyaan konsumen, ketersediaan petugas 
keamanan untuk membantu pelanggan. 

d. Competence, yaitu setiap karyawan memiliki kompetensi dan 
pengetahuan yang dibutuhkan agar mampu memberikan 
layanan tertentu. Meliputi pengetahuan personil/staf mengenai 
produk / layanan yang ditawarkan, kecakapan petugas dalam 
melayani pelanggan, kecepatan pelayanan, keragaman produk 
yang ditawarkan, ketepatan dan keakuratan data yang diberikan 
kepada pelanggan. 

e. Acces, yaitu kemudahan untuk dihubungi dan ditemui. Ini juga 
berarti fasilitas layanan yang mudah dijangkau, waktu tunggu 
yang tidak terlalu lama, dan mudah dihubungi. Meliputi 
kemudahan akses ke perusahaan/lembaga, kemudahan 
menemui pejabat tertentu, ketersediaan fasilitas komunikasi. 

f. Courtesy, yaitu sikap ramah, sopan, respek, dan sigap yang 
dimiliki oleh personil yang langsung berhadapan dengan 

pelanggan seperti; resepsionis, operator, adm, front office, dll. 
Meliputi keramahan dan tata karma dalam melayani pelanggan, 
kesopanan para personil. 

g. Communication,  yaitu mengirimkan informasi dalam bahasa 
yang dapat difahami oleh pelanggan dan senantiasa mau 
mendengarkan saran dan complain pelanggan. Meliputi 
kejelasan produk yang ditawarkan, informasi yang cepat dan 
tepat, komunikasi dua arah, dll 

h. Credibility, yaitu nama baik perusahaan / lembaga  dan 
personilnya yang senantiasa jujur dan terpercaya. Meliputi 
status kepemilikan, kinerja manajemen, dan reputasi 
manajemen perusahaan. 

i. Security, yaitu keamanan baik fisik, financial, dan kerahasiaan 
dari bahaya, resiko, dan keragu-raguan. Meliputi keamanan 
fasilitas perusahaan, keamanan dalam berbisnis dengan 
perusahaan, keamanan dari gangguan tindak kejahatan. 

j. Understanding/Knowing the customer, yaitu upaya memahami 
kebutuhan dan keinginan pelanggan. Meliputi pemahaman 
terhadap kebutuhan pelanggan, perhatian terhadap pelanggan 
utama, pemberian saran dan pendapat sesuai dengan kondisi 
pelanggan. 

Oliver (1997) mengatakan bahwa kualitas layanan menurut 
persepsi pelanggan, sering berbeda dengan apa yang diper-
sepsikan oleh pihak manajemen. Pelanggan menilai kualitas 
layanan bukan hanya dari kualitas teknisnya saja (misalnya apakah 
pembedahan itu berhasil), tetapi juga kualitas fungsionalnya 
(misalnya apakah dokter bedah itu menunjukkan perhatian dan 
membangkitkan keyakinannya (Kotler, 1998). 

Lovelock (2001) mengemukakan suatu gagasan menarik 
tentang bagaimana suatu produk bila ditambah dengan pelayanan 
akan menghasilkan suatu kekuatan yang memberikan manfaat pada 
perusahaan dalam meraih profit bahkan untuk menghadapi 
persaingan. Pada diagram bunga Lovelock tersebut digambarkan 



257

Zeithaml, et all. (2002) mengemukakan ada sepuluh 
kriteria atau dimensi yang dapat digunakan untuk menilai kualitas 
pelayanan yang dirangkum dalam Ten Dimension of SERVQUAL, 
yaitu 

a. Tangibel, yaitu bukti fisik layanan baik berupa fisik, peralatan 
yang digunakan, dan representasi fisik layanan. Meliputi 
kenyamanan ruangan, ketersediaan fasilitas penunjang, 
ketersediaan fasilitas parker, kebersihan toilet, dll. 

b. Reliability, yaitu konsistensi kerja dan kemampuan untuk 
dipercaya (defendability). Perusahaan memberikan layanannya 
secara tepat pada saat pertama kali (do it right the first time)
dan memenuhi janjinya, seperti menyampaikan layanannya 
sesuai dengan jadwal. Meliputi keandalan dalam proses 
pelayanan,  ketepatan dalam memenuhi janji, dll 

c. Responsiveness,  yaitu tanggung jawab dan kesiapan karyawan 
dalam memberikan layanan yang dibutuhkan oleh pelanggan. 
Meliputi ketanggapan dalam menangani masalah, ketersediaan 
personil penjawab pertanyaan konsumen, ketersediaan petugas 
keamanan untuk membantu pelanggan. 

d. Competence, yaitu setiap karyawan memiliki kompetensi dan 
pengetahuan yang dibutuhkan agar mampu memberikan 
layanan tertentu. Meliputi pengetahuan personil/staf mengenai 
produk / layanan yang ditawarkan, kecakapan petugas dalam 
melayani pelanggan, kecepatan pelayanan, keragaman produk 
yang ditawarkan, ketepatan dan keakuratan data yang diberikan 
kepada pelanggan. 

e. Acces, yaitu kemudahan untuk dihubungi dan ditemui. Ini juga 
berarti fasilitas layanan yang mudah dijangkau, waktu tunggu 
yang tidak terlalu lama, dan mudah dihubungi. Meliputi 
kemudahan akses ke perusahaan/lembaga, kemudahan 
menemui pejabat tertentu, ketersediaan fasilitas komunikasi. 

f. Courtesy, yaitu sikap ramah, sopan, respek, dan sigap yang 
dimiliki oleh personil yang langsung berhadapan dengan 

pelanggan seperti; resepsionis, operator, adm, front office, dll. 
Meliputi keramahan dan tata karma dalam melayani pelanggan, 
kesopanan para personil. 

g. Communication,  yaitu mengirimkan informasi dalam bahasa 
yang dapat difahami oleh pelanggan dan senantiasa mau 
mendengarkan saran dan complain pelanggan. Meliputi 
kejelasan produk yang ditawarkan, informasi yang cepat dan 
tepat, komunikasi dua arah, dll 

h. Credibility, yaitu nama baik perusahaan / lembaga  dan 
personilnya yang senantiasa jujur dan terpercaya. Meliputi 
status kepemilikan, kinerja manajemen, dan reputasi 
manajemen perusahaan. 

i. Security, yaitu keamanan baik fisik, financial, dan kerahasiaan 
dari bahaya, resiko, dan keragu-raguan. Meliputi keamanan 
fasilitas perusahaan, keamanan dalam berbisnis dengan 
perusahaan, keamanan dari gangguan tindak kejahatan. 

j. Understanding/Knowing the customer, yaitu upaya memahami 
kebutuhan dan keinginan pelanggan. Meliputi pemahaman 
terhadap kebutuhan pelanggan, perhatian terhadap pelanggan 
utama, pemberian saran dan pendapat sesuai dengan kondisi 
pelanggan. 

Oliver (1997) mengatakan bahwa kualitas layanan menurut 
persepsi pelanggan, sering berbeda dengan apa yang diper-
sepsikan oleh pihak manajemen. Pelanggan menilai kualitas 
layanan bukan hanya dari kualitas teknisnya saja (misalnya apakah 
pembedahan itu berhasil), tetapi juga kualitas fungsionalnya 
(misalnya apakah dokter bedah itu menunjukkan perhatian dan 
membangkitkan keyakinannya (Kotler, 1998). 

Lovelock (2001) mengemukakan suatu gagasan menarik 
tentang bagaimana suatu produk bila ditambah dengan pelayanan 
akan menghasilkan suatu kekuatan yang memberikan manfaat pada 
perusahaan dalam meraih profit bahkan untuk menghadapi 
persaingan. Pada diagram bunga Lovelock tersebut digambarkan 



258

titik-titik rawan yang ada di sekitar inti (core) sebagai suatu 
produk yang menjadi penilaian pelanggan (Lovelock, 2001). 
Walaupun antara organisasi yang satu dan yang lain memiliki 
jenis produk yang berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya 
suplemen pelayanan mereka memiliki kesamaan. Suplemen 
pelayanan yang oleh Lovelock digambarkan mengitari inti sebuah 
bunga,  yakni information, consulting, order taking, hospitally, 
caretaking, exceptions, billing, dan payment. 

e. Informasi (Information)
Proses suatu pelayanan yang berkualitas dimulai dari 

suplemen informasi dari produk dan layanan yang diperlukan oleh 
pelanggan. Seorang pelanggan akan menanyakan pada penjual 
tentang apa, bagaimana, berapa, kepada siapa, di mana diperoleh, 
dan berapa lama memperoleh barang dan layanan yang di-
inginkannya. Penyediaan saluran informasi yang langsung 
memberikan kemudahan dalam rangka menjawab keingintahuan 
pelanggan tersebut adalah penting. Absennya saluran informasi ini 
pada peta yang pertama akan membuat minat para pembeli 
menjadi surut. 

f . Konsultasi (Consultation)
Setelah memperoleh informasi yang diinginkan, biasanya 

pelanggan akan membuat suatu keputusan, yaitu membeli atau tidak 
membeli. Di dalam proses memutuskan ini sering kali diperlukan 
pihak-pihak yang dapat diajak untuk berkonsultasi, baik 
menyangkut masalah teknis, administrasi, harga, hingga kualitas 
barang dan manfaatnya. Untuk mengantisipasi titik kritis yang 
kedua ini, para penjual harus menyiapkan sarananya, 
menyangkut materi konsultasi, tempat konsultasi, personel 
konsultan, dan waktu untuk konsultasi secara cumacuma. 

g. Tindakan (Ordertaking)
Keyakinan yang diperoleh pelanggan melalui konsultasi 

akan menggiring pada tindakan untuk memesan produk yang 

diinginkan. Penilaian pembeli pada titik ini ditekankan pada 
kualitas pelayanan yang mengacu pada kemudahan pengisian. 
Aplikasi maupun administrasi pemesanan barang yang tidak 
berbelit-belit, fleksibel, biaya murah, syarat-syarat ringan dan 
kemudahan memesan melalui saluran telpon, dan sebagainya. 

h. Keramahan (Hospitality)
Pelanggan berurusan langsung ke tempat transaksi akan 

memberikan penilaian terhadap sikap ramah dan sopan dari para 
karyawan, ruang tunggu yang nyaman, kafe untuk makanan 
dan minuman hingga tersedianya WC/toilet yang bersih. 

d. Penjagaan (Caretaking)
Variasi latar belakang pelanggan yang berbeda-beda 

akan menuntut pelayanan yang berbeda-beda pula. Misalnya, 
yang bermobil menginginkan tempat parker mobil yang 
leluasa, yang tidak mau keluar rumah menginginkan fasilitas 
delivery. Semua itu harus dipedulikan oleh penjual.

e . Pengecual ian (Except ions)
Beberapa pelanggan kadang-kadang menginginkan 

pengecualian kualitas pelayanan, misalnya bagaimana dan 
dengan cara apa perusahaan melayani klaim-klaim pelanggan 
yang datang secara tiba-tiba, garansi terhadap tidak berfungsinya 
produk, restitusi akibat produk tidak bisa dipakai, layanan untuk 
orang diet, anak-anak, kecelakaan, dan sebagainya. 

f . T a g i h a n  ( B i l l i n g )
Titik rawan ketujuh berada pada administrasi pemba-

yaran. Niat baik pembeli untuk menuntaskan transaksi sering 
digagalkan pada titik ini. Artinya, penjual harus memerhatikan hal-
hal yang berkaitan dengan administrasi pembayaran, apakah itu 
menyangkut daftar isian formulir transaksi, mekanisme pembayaran, 
hingga keakuratan penghitungan rekening tagihan. 
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g . P e m b ay a r a n  ( P a y m e n t )  
Pada ujung pelayanan harus disediakan fasilitas pemba-

yaran berdasarkan keinginan pelanggan. Dapat berupa self 
service payment seperti penggunaan koin/uang receh pada telepon 
umum, kemudian melalui LLG/transfer bank, melalui credit card, 
debet langsung pada rekening pelanggan di bank hingga tagihan 
ke rumah. (Lovelock, 2001). 

Konsep kualitas pelayanan dapat dipahami pula melalui 
customer behavior (perilaku pelanggan) yaitu suatu perilaku 
yang dimainkan oleh pelanggan dalam mencari, membeli, 
menggunakan, mengevaluasi suatu produk maupun pelayanan 
yang diharapkan dapat memuaskan kebutuhan mereka 
Keputusan-keputusan seorang pelanggan untuk mengonsumsi 
atau tidak mengonsumsi suatu barang-layanan dipengaruhi 
oleh berbagai faktor, antara lain adalah persepsinya terhadap 
kualitas pelayanan. Pernyataan ini menunjukkan adanya interaksi 
yang kuat antara "Kepuasan Pelanggan" dengan "Kualitas 
Pelayanan. Menurut Zeithaml-Parasuraman-Berry (1990), 
harapan pelanggan terhadap kualitas pelayanan sangat 
dipengaruhi oleh informasi yang diperolehnya dari mulut ke 
mulut, kebutuhan-kebutuhan pelanggan itu sendiri, pengalaman 
masa lalu dalam mengonsumsi suatu produk. 

Perkembangan selanjutnya, Berry dan Parasuraman 
(dalam Fitzssimmons, 1994:190) mengemukakan bahwa dari 
sepuluh dimensi kualitas dapat disari menjadi lima  dimensi 
pokok, kelima dimensi tersebut adalah; 

a. Tangibles (kualitas pelayanan berupa sarana fisik perkantoran, 
komputerisasi administrasi, ruang tunggu, tempat informasi dan 
sebagainya). 

b. Reliability (kemampuan dan keandalan untuk menyediakan 
pelayanan yang tepercaya). 

c. Responsiveness (kesanggupan untuk membantu menyediakan 
pelayanan secara cepat dan tepat serta tanggap terhadap 
keinginan pelanggan). 

d. Assurance (kemampuan dan keramahan, serta sopan san-un 
pegawai dalam meyakinkan kepercayaan pelanggan).  

e. Empathy (sikap tegas tetapi perhatian dari pegawai 
ter-hadap pelanggan 

Selain Parasuranman dan kawan-kawan, masih ada pakar 
lain yang merumuskan dimensi atau faktor yang dipergunakan 
konsumen dalam menilai kualitas layanan. Salah satu di antaranya 
adalah Granroos (dalam Edvardsson, et al, 1994), yang menyatakan 
bahwa ada tiga kriteria pokok kualitas layanan, yaitu outcome related, 
process related, dan image related criteria. Ketiga kriteria tersebut 
masih bisa dijabarkan menjadi enam unsur berikut. 

a.  Profesionalism and Skills 
Unsur ini merupakan outcome-related criteria, di mana pelanggan 
menyadari bahwa penyedia layanan (service provider), karyawan, 
sistem operasional, dan sumber daya fisik memiliki pengetahuan 
dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah 
pelanggan secara profesional. 

b.  Attitutes and Behavior 
 Unsur ini adalah process-related criteria. Pelanggan merasa 

bahwa karyawan (contact personnel) menaruh perhatian dan 
berusaha membantu dalam masalah mereka secara spontan dan 
senang hati. 

c. Accesibility and Flexibility

 Unsur ini termasuk dalam process-related criteria. Pelanggan 
merasa penyedia layanan, lokasi, jam kerj a, karyawan, dan sistem 
operasionalnya dirancang dan dioperasikan sedemikian rupa, 
sehingga pelanggan dapat melakukan akses dengan mudah Selain 
itu, juga dirancang dengan maksud agar dapat bersifat fleksibel 
dalan: menyesuaikan permintaan dan keinginan pelanggan. 

d. Reliability and Trustworthiness 
 Unsur ini juga termasuk dalam process-related criteria. 

Pelanggan memaham: bahwa apapun yang terjadi biasa 
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mempercayakan segala sesuatunya kepada  penyedia layanan 
beserta karyawan dan sistemnya. 

e. Recovery 
 Unsur ini termasuk dalam proses – reated criteria. Pelanggan 

menyadari bahwa apapun yang terjadi biasa mempercayakan 
segala sesuatunya kepada penyedia layanan beserta karyawan dan 
sistemnya.  

f. Reputation and Credibility 
 Unsur ini merupakan image-related criteria. Pelanggan menyadari 

bahwa operasi penyedia layanan dapat dipercaya dan 
memberikan nilai atau imbalan yang sesuai dengan 
pengorbanannya. 

4. Prinsip Manajemen Layanan 
Lovelock (1992) mengemukakan bahwa dalam pengelo-

laan layanan harus didasarkan pada enam prinsip, yaitu; 

a. Pencapain profit dan bisnis secara logis 
b. Otoritas pengambilan keputusan 
c. Fokus pada organisasi 
d. Pengontrolan secara supervisi 
e. Sistem penghargaan 
f. Fokus pada pengukuran 

Keenam prinsip manajemen layanan di atas dapat dirinci 
dalam gambar berikut: 

Tabel 7.1 
Prinsip Manajemen Layanan 

N0 Prinsip-prinsip Remark
1 The profit 

equation and 
business logic 

Customer perceived 
service quality 
drives profit 

Decision on 
external efficiency 
and internal 
efficiency (cost 
control, and 
productivity of 
capital and labor) 
have tobe carefull 

integrated
2 Decision making 

authority 
Decision making 
has tobe 
decentralized as 
close as possible to 
the organization-
customer interface

Some strategically 
important decision 
have to be made 
centrally 

3 Organizational 
focus 

Decision making 
has tobe structured 
and fungtioning so 
that its main goal is 
the mobilization of 
resources to support 
the front-line 
operation

This may often 
require a flat 
organization 
without 
unnecessary layers 

4 Supervisory 
control 

Manager and 
supervisor have to 
focus on 
encouragement and 
support of employee

As little legislative 
control procedures 
as possible, 
althouht some may 
be required

5 Reward systems Production of 
customer 
perceieved quality 
has to be the focus 
of reward systems 

All relevant facets 
of service quality  
should be consider, 
although  all cannot 
always be built into 
a reward system

6 Measuremen 
focus 

Customer 
satisfaction with 
service quality has 
tobe focus of 
measurement of 
achievements 

To monitor 
productivity and 
internal efficiency, 
internal 
measurement, 
crieteria may have 
tobe used  as well, 
the focus on 
customer 
satisfaction is, 
however, 
dominating
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5. Model Kualitas Pelayanan 
Tiga peneliti, Parasuraman, Zeithamal, dan Leonard L. 

Berry (1985) merumuskan model mutu pelayanan (service quality 
model) yang menjadi prasyarat untuk menyampaikan kualitas 
pelayanan yang baik. Berdasarkan model ini diidentifikasi lima 
kesenjangan yang menyebabkan kegagalan dalam penyampaian 
layanan. Kelima kesenjangan tersebut diuraikan sebagai berikut; 

a.  Gap between consumer expectation and management 
perception 

     Kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi 
manajemen timbul karena manajemen tidak selalu awas, tidak 
mengetahui sepenuhnya apa keinginan konsumen. Misalnya, 
orang ke bengkel tidak hanya ingin mobilnya dirawat atau 
diperbaiki yang benar, tetapi juga menginginkan jangka waktu 
perbaikan tidak terlalu lama dan ingin mendapat petunjuk 
tentang pemeliharaan mobil. Inti masalahnya ialah manajemen 
tidak mengetahui apa yang diharapkan oleh konsumen.

b. Gap between management perception and service-quality 
specifications.

 Kesenjangan persepsi manajemen dengan kualitas layanan. 
Mungkin manajemen sudah mengetahui keinginan konsumen, 
tetapi manajemen tidak sanggup dan tidak sepenuhnya mela-
yani keinginan konsumen tersebut. Spesifikasi layanan yang 
diberikan oleh manajemen masih memiliki kekurangan yang 
dirasa kan oleh konsumen. Inti masalahnya ialah pihak 
manajemen kurang teliti terhadap detail layanan yang 
ditawarkan. 

c. Gap between service-quality specifications and service 
delivery 

 Kesenjangan kualitas layanan dengan penyampaian layanan. 
Mungkin kualitas layanan menurut spesifikasinya sudah 
baik, tetapi karena karyawan yang melayani kurang terlatih, 

masih baru, dan kaku maka cara penyampaiannya kurang baik 
dan tidak sempurna. Kata kuncinya ialah manajemen tidak 
sanggup menyampaikan layanan secara memuaskan kepada 
konsumen. 

d. Gap between service delivery and external communications 
 Kesenjangan penyampaian layanan dengan komunikasi 

eksternal dapat terjadi akibat perbedaan antara layanan yang 
diberikan dan janji-janji yang diobral dalam iklan, brosur, atau 
media promosi lainnya. Ternyata layanan yang diterima oleh kon-
sumen tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya, sebuah beng-
kel bersih menawarkan kepuasan pelanggan. Ternyata beng-
kelnya kotor dan konsumen tidak puas dengan layanan montir-
montirnya. Kata kuncinya ialah iklan atau promosi lainnya, 
terlalu muluk tidak sesuai dengan kenyataan. 

e. Gap between perceived service and expected service 
 Kesenjangan layanan yang dialami/dipersepsi dengan layanan 

yang diharapkan. Ini gap yang kebanyakan terjadi, yaitu 
layanan yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan 
yang is bayangkan/harapkan. Dia mengharapkan taman rekreasi 
itu indah nyaman dan menarik, ternyata sangat mengecewakan. 
Kondisi tersebut sebenarnya terpengaruh dari iklan. Yang perlu 
diciptakan oleh manajemen ialah promosi dari mulut ke mulut 
yang menginformasikan keindahan/keistimewaan layanan yang 
ditawarkan 

  Zeithaml, Parasuraman, dan Berry (1990) selanjutnya 
memberikan penjelasan lebih detail tentang Gap 1 sampai 4 
seperti pada gambar berikut: 
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Gambar 7.2 
Faktor –faktor kunci yang Mempengaruhu Gap 1 

  

Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa 
faktor – faktor kunci yang berkontribusi terhadap Gap 1 baik pada 
dimensi pelanggan (customer) maupun manajemen adalah sebagai 
berikut; 

a. Organisasi/lembaga kurang berorientasi pada riset pemasaran, 
kurangnya riset pemasaran, kurangnya pemanfaatan hasil 
penelitian, dan kurangnya interaksi pihak manajemen dan 
pelanggan. 

b. Kurangnya komunikasi ke atas, yaitu arus informasi yang 
menghubungkan pelayanan di tingkat front line service dengan 
kemauan tingkat atas (miscommunication).  

c. Level manajemen dalam struktur organisasi yang terlalu 
banyak sehingga terkesan birokratis dan menjauhkan jarak 
pengambilan keputusan dari atas ke bawah atau sebaliknya. 

Persepsi manajemen 
terhadap harapan 

pelanggan 

Faktor-faktor Kunci  
1. Kurangnya orientasi riset pemasaran 

- Riset pemasaran yang kurang memuaskan 
- Belum dimanfaatkannya hasil penelitian 
- Kurangnya interaksi antara manajemen     

dengan pelanggan 
2. Tidak adanya komunikasi upward 
3. Terlalu banyak level manajemen 

Harapan Pelanggan 

Gambar 7.2 
Faktor –faktor kunci yang Mempengaruhi Gap 2 

Faktor-faktor kunci yang mempengaruhi terjadinya Gap 
2 berdasarkan gambar di atas adalah sebagai berikut; 
a. Kurangnya komitmen manajemen terhada kualitas layanan. 
b. Persepsi mengenai ketidakmungkinan melakukan sesuatu 
c. Tidak adanya standarisasi pekerjaan 
d. Tidak adanya perangkat tujuan. 

Management Perceptions of 
Customer Expectations 

Key Contribution Factors; 
1. Inadequate Management Commitment 

to Service Quality 
2. Perception of Infeasibility 
3. Inadequate Task Standarization 
4. Absence of Goal Setting 
 

Service Quality Spesification 
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Gambar 7.3 
Faktor –faktor kunci yang Mempengaruhi Gap 3 

   

  

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan pada 
delivery service di tingkat front line service (Gap3) adalah; 

a. Role ambiguity, yaitu kecendrungan pada pegawai front line 
service yang selalu bimbang dalam memberikan layanan 
karena tidak terdapatnya standarisasi tugas-tugas mereka.

b. Role conflict, yaitu kecendrungan pegawai yang merasa konflik 
batin dari ketidakmampuan untuk memuaskan pelanggan. 

c. Poor Employee-Job fit, yaitu kurangnya kesesuaian antara skill 
dan kompetensi pegawai dengan tugas yang diberikan.

d. Poor Technology-Job fit, yaitu kurangnya kesuaian antara 
teknologi dengan tugas. 

Sevice Quality Spesification 

Key Contribution Factors; 

1. Role Ambiguity 
2. Role conflict 
3. Poor Employee – job fit 
4. Poor Technology – job fit 
5. Inappropriate Supervisory Control 

System 
6. Lack of Perceived Control 
7. Lack of Teamwork 

Service Delivery 

e. Inappropriate supervisory sontrol system, yaitu tidak adanya 
kesesuaian sistem pengawasan dengan sistem imbalan 
pegawai. 

f. Lack of perceived control, yaitu kurangnya rasa pengawasan 
pada diri pegawai. 

g. Lack of teamwork, yaitu kurangnya kerlayananma di kalangan 
pegawai 

Gambar 7.4 
Faktor –faktor kunci yang Mempengaruhi Gap 4 

Service Delivery 

Key Contribution Factors; 

1. Inadequate Horizontal Communication; 
- Inadequate communication between 

advertising and operations 
- Inadequate communication between 

saleaspeople and operations 
- Inadequate communication between human 

resource, marketing and operations 
- Differences in policies and procedures 

across branches or department. 
2. Propensity to Overpromise 

Eskternal Communication 
to Customer 
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Faktor-faktor kunci yang berkontribusi terhadap kualitas 
pelayanan pada level paling bawah adalah sebagai berikut: 

a. Kurangnya komunikasi horizontal antara bagian penjualan 
dengan operasional, antara sumberdaya, pemasaran dan 
operasional dan adanya perbedaan kebijakan dan prosedur pada 
cabang dan departemen. 

b. Kecendrungan memberikan janji /promosi kepada pelanggan 
secara berlebihan. 

Kualitas pelayanan merupakan senjata ampuh dalam 
keunggulan perusahaan, terutama perusahaan yang bergerak dalam 
bidang layanan, misalnya perusahaan perbankan, perusahaan 
penerbangan, dan perusahaan layanan lainnya. Hasil suatu penelitian 
menunjukkan adanya korelasi kuat antara kualitas (yang diterima 
pelanggan) dengan pangsa pasar. Dengan kata lain, salah satu faktor 
yang dapat meningkatkan pangsa pasar adalah peningkatan kualitas. 
Oleh karena itu, kualitas pelayanan (service quality) harus menjadi 
fokus perhatian dan sebagai isu strategi manajemen perusahaan dalam 
menjalankan usaha. Namun demikian diakui bahwa dualisme 
pelayanan sebagai proses (layanan) dan sebagai produk sudah 
semakin menyatu, bahkan dalam setiap produk melekat unsur pela-
yanan.  

Dengan kata lain, hampir tidak ada produk yang tidak 
disertai dengan pelayanan. Sejalan dengan itu, hampir tidak ada 
perusahaan yang benar-benar manufaktur murni karena dalam 
perusahaan tersebut unsur layanan tetap ada, bahkan cenderung 
dominan. Lebih jauh lagi, bahwa setiap perusahaan akan dikelola 
seperti perusahaan layanan tanpa memandang apa pun jenis 
bisnisnya.   

Kualitas pelayanan bermuara pada suatu kenyataan 
bahwa pentingnya peningkatan kualitas pelayanan ditentukan 
oleh pelanggan. Seperti dikemukakan oleh Berry (1995) 
berikut;A common mistake that companies make in service 
improvement is focusing in internal processes with no clear link 

to customers service priorities. Without the voice of customers 
guiding the service quality strategy, the best that can be hoped 
for is marginal improvement. 

Selanjutnya Berry mengatakan bahwa perusahaan mem-
butuhkan adanya riset tentang proses service quality yang 
tersedia tepat pada waktunya, perkembangan data yang relevan 
sehingga para manajer terbiasa dalam membuat keputusan. 
Perusahaan perlu membuat sistem informasi tentang service 
quality, bukan hanya sebagai suatu studi. 

Manfaat adanya system informasi service quality  dapat 
lebih memfokuskan pada rencana peningkatan pelayanan dan sumber 
alokasi. Hal ini dapat menyokong kepentingan manajer dalam 
meningkatkan servis dengan membandingkan service quality pada 
berbagai unit dalam organisasi/perusahaan dan dikaitkan dengan 
kompensasi terhadap hasil-hasil yang diperoleh. Selain itu, hal 
tersebut dapat juga dijadikan dasar yang efektif terhadap sistem 
penilaian (reward system) bagi karyawan dengan 
mengidentifikasi siapa yang menyediakan excellent service dan 
siapa yang tidak. Secara garis besar manfaat pokok dari suatu 
service quality information system. 

C. Layanan Mutu Terpadu(Total Service Quality)
Banyak literatur yang membahas prinsip-prinsip 

manajemen kualitas terpadu (total quality management-TQM) 
dan manajemen layanan terpadu  (total quality service TQS), 
tetapi tidak membahas secara tegas apa yang membedakan antara 
TQM dengan TQS. Secara umum disebutkan, bahwa prinsip-
prinsip TQM merupakan prinsip manajemen kualitas yang 
bersifat universal, yang dapat diadopsi oleh perusahaan apapun, 
perusahaan manufaktur ataupun perusahaan layanan. TQS 
merupakan prinsip- prinsip manajemen kualitas bagi 
perusahaan layanan yang merupakan derivasi dari  TQM.   

Menurut Stamatis (1996: 75), total quality service 
(TQS) didefinisikan sebagal suatu sistem manajemen strategic 
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to customers service priorities. Without the voice of customers 
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C. Layanan Mutu Terpadu(Total Service Quality)
Banyak literatur yang membahas prinsip-prinsip 

manajemen kualitas terpadu (total quality management-TQM) 
dan manajemen layanan terpadu  (total quality service TQS), 
tetapi tidak membahas secara tegas apa yang membedakan antara 
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Menurut Stamatis (1996: 75), total quality service 
(TQS) didefinisikan sebagal suatu sistem manajemen strategic 
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dan integratif, yang melibatkan semua manajer dan karyawan 
serta menggunakan metode-metode kuantitatif dan kualitatif 
untuk memperbaiki secara berkesinambungan berbagai proses 
agar dapat memenuhi dan melebil kebutuhan, keinginan dan 
harapan pelanggan. Ini berarti TQS merupakan kualitas 
pelayanan secara total yang bersifat sinergis. 

TQS berfokus pada lima bidang, yaitu 
a. Fokus pada kebutuhan pelanggan 
 Identifikasi pelanggan (internal, eksternal, dan antara) 
merupakan perioritas utama. Apabila ini sudah dilakukan, maka 
langkah selanjutnya adalah mengindentifikasi kebutuhan, 
keinginan, dan harapan setiap pelanggan. Kemudian dirancang 
sistem yang bisa memberikan layanan tertentu yang memenuhi 
tuntutan tersebut. Selain itu, organisasi juga harus menjalin 
hubungan kemitraan dengan para pemasok kunci, atas dasar win-
win solution. 
b. Keterlibatan total (total involvement) 

  Keterlibatan total mengandung arti komitmen total. 
Manajemen harus diberikan peluang perbaikan kualitas bagi 
semua karyawan dan menunjukkan kualitas kepemimpinan 
yang bisa memberikan inspirasi positif melalui partisipasi akti dan 
tindakan nyata bagi organisasi. Manajemen juga hams 
mendelegasikan tanggung jawab dan wewenang 
penyempurnaan proses kerja kepada mereka yang 
melaksanakan pekerjaan tersebut. Manajemen juga dituntut untuk 
memberdayakan para karyawannya. Untuk itu, perlu diciptakan 
iklim perusahaan yang kondusif dan mengandung tim kerja 
multidisipliner dan lintas fungsional agar dapat berperan aktif 
dalam merancang dan memperbaiki layanan, proses, sistem, dan 
lingkungan perusahaan 
c. Standar pengukuran kinerja 
  Dalam hal ini, kebutuhan pokoknya adalah menyusun 
standar ukuran-ukuran kinerja dasar, baik internal maupun 

eksternal bagi organisasi dan pelanggan. Siklus pengukuran 
layanan berkualitas. Siklus pengukuaran mutu layanan  dapat 
dilihat pada gambar berikut; 

Gambar. 7.5  
Siklus pengukuran layanan berkualitas 

(Tjiptono, 2006) 

  Gambar diatas melukiskan sistem pengukuran layanan 
kualitas yang memiliki beberapa unsur; menyusun ukuran 
proses dan hasil, mengidentifikasi output dari proses-proses 
kerja kritis dan mengukur kesesuaiannya dengan tuntutan 
pelanggan, dan mengoreksi penyimpangan dan meningkatkan 
kinerja. 

d. Dukungan sistematis 
  Manajemen bertanggung jawab dalam mengelola proses  
pelayanan yang berkualitas dengan cara: 
1) membangun infrastruktur kualitas yang dikaitkan dengan struktur 

manajemen internal; 
2) menghubungkan kualitas dengan sistem manajemen yang ada, 

seperti perencanaan strategis, manajemen kinerja, pengakuan, 
penghargaan dan promosi karyawan, serta komunikasi 
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Menganalisis bagaimana 
menyempurnakan rencana 



273

dan integratif, yang melibatkan semua manajer dan karyawan 
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e. Perbaikan berkesinambungan 
  Setiap orang bertanggung jawab dalam hal: 
1) memandang semua pekerjaan sebagai satu proses;  
2) mengantisipasi perubahan kebutuhan, keinginan dan harapan 

pelanggan; 
3)  melakukan perbaikan inkremental;  
4) mengurangi waktu siklus; 
5)  mendorong dan dengan senang hati menerima umpan balik  

tanpa rasa takut atau khawatir. 

Penerapan TQS bermanfaat bagi perusahaan atau 
lembaga dalam beberapa hal berikut; 
a. meningkatkannya indeks kepuasan kualitas pelayanan;
b. meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan; 
c. meningkatkan laba; 
d. meningkatkan pangsa pasar; 
e. meningkatkan moral dan semangat karyawan; 
f. meningkatnya kepuasan pelanggan 

D. Budaya Layanan 
1. Pengertian Budaya Layanan 
 Sejumlah peneliti menempatkan budaya pelayanan sebagai 
bagian dari konsep budaya perusahaan (dalam Gronroos, 2000),  
karena itu kemudian menjadi subjek yang dipelajari dalam teori 
manajemen dan teori organisasi.  
 Budaya pelayanan baru dipelajar setelah periode 1990-an 
ketika para peneliti terfokus mendalami budaya perusahaan (Hunt, 
1991). Sebelum periode ini, para peneliti lebih tertarik  pada iklim 
pelayanan, daripada budaya pelayanan. Sebagian pakar seperti 
Gronroos (2000) menempatkan budaya pelayanan sebagai bagian 
dari manajemen dan pemasaran jasa. 
 Gronroos (2000) selanjutnya mendefinisikan budaya 
pelayanan (service culture) sebagai: “a culture where an 
appreciation for good exists, dan where giving good service to 

internal as well as ultimate, external customers is considered by 
everye as a natural way of life and one of the most important 
valaues”. Berdasarkan defenisi tersebut dapat difahami bahwa 
budaya pelayanan merupakan budaya dimana terdapat apresiasi 
untuk mewujudkan layanan yang baik,  melibatkan setiap orang pada 
semua level dalam organisasi, serta  menjadi gaya hidup dan nila 
terpenting bagi setiap pekerja.  Defenisi lain diberikan oleh 
Woworuntu (2005) bahwa budaya layanan sebagai budaya melayani 
pelanggan dengan ramah, penuh perhatian, professional, 
kegembiraan, dan sopan santun. Sehingga menurut Zerbe, dkk (1998) 
budaya pelayanan merupakan dasar dalam mengembangkan perilaku 
pelayanan pegawai sehingga mutu pelayanan yang unggul akan 
bergantung pada eksistensi budaya pelayanan di perusahaan. 
 Sejumlah peneliti seperti Gronroos (2000) menyatakan 
bahwa budaya pelayanan merupakan sebuah konsep yang luas yang 
terkait dengan konsep budaya perusahaan, termasuk konsep lain 
seperti;  iklim pelayanan (service climate), orientasi pelayanan 
(service orientation), dan kualitas pelayanan (service quality).  

2. Iklim dan Orientasi Pelayanan 
 Iklim pelayanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari kajian mengenai budaya layanan. Schneider & Susan (2004) 
mendefinisikan iklim  pelayanan sebagai;”the shared employee 
perceptions of the policies, practices, and procedures and the 
behaviors that get rewarded, supported, and expected with regard to 
customer  service and customer service quality”.  Iklim pelayanan 
merupakan persepsi terhadap kebijakan, praktek, dan prosedur-
prosedur  dan merupakan budaya yang diharapkan dapat memberikan 
kepuasan pelanggan.   
 Schneider & Susan (2004) yang  melakukan penelitian 
terhadap antara persepsi pegawai terhadap iklim pelayanan dengan 
persepsi pelanggan terhada mutu layanan menemukan bahwa 
persepsi pegawai terhadap iklim pelayanan berpengaruh positif 
terhadap persepsi pelanggan terhadap mutu pelayanan. Penelitian lain  
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yang dilakukan Johnson (1996) juga menemukan korelasi antara 
iklim pelayanan dengan kepuasan pelanggan. Borucki dan Burke, 
1999) mengemukakan bahwa pelayanan merupakan salah satu faktor 
penentu perilaku pelayanan pegawai yang akan berdampak pada 
persepsi pelanggan terhadap mutu pelayanan 
 Meskipun budaya sering diartikan sama dengan iklim 
namun, dalam sejumlah hal terdapat perbedaan dimana iklim 
pelayanan lebih berhubungan dengan praktek-praktek organisasi, 
sementara budaya pelayanan lebih terfokus pada nilai-nilai kerja 
anggotanya, bukan hanya sekadar kebijakan dan prosedur organisasi 
saja. 
 Budaya pelayanan juga memiliki keterkaitan dengan 
orientasi pelayanan yang merupakan nilai dan sikap yang 
mempengaruhi orang dalam perusahaan sehingga mereka melayani 
pelanggan baik internal maupun eksternal secara memuaskan. 
Pegawai yang berorientasi pelayanan akan melayani pelanggan 
dengan penuh sopan santun, perhatian, ramah tamah, fleksibel, dan 
empati. Oreintasi pelayana akan member pengaruh positif terhadap 
profitabilitas perusahaan. 
 Hasil penelitian Homburg, dkk (2002)  menunjukkan bahwa 
perusahaan yang berorientasi pelayanan memiliki pengaruh positif 
terhadap kinerja keuangan sekaligus  kinerja non keuangan seperti 
kepuasan pelanggan, loyalitas, retensi, dan pangsa pasar. Oleh sebab 
itu perusahaan tidak harus kuatir dengan biaya yang dikeluarkan 
sebagai konsekuensi dari pelayanan yang diberikan sebab 
keuntungan yang diperoleh dari  pelayanan yang  maksimal jauh 
lebih besar dari biaya dan tenaga yang dikeluarkan.
   
3. Unsur-unsur Budaya Pelayanan 
  Pembentukan budaya pelayanan memerlukan sejumlah unsur 
agar dapat terwujud dengan baik. Gronroos (2000) menawarkan 
empat syarat untuk membentuk budaya pelayanan, yaitu: 
a. Mengembangkan strategi pelayanan 

 Pelayanan yang baik membutuhkan pengembangan strategi 
pelayanan. Perumusan misi dalam hal ini harus dijadikan sebai 
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 Pelayanan yang baik membutuhkan pengembangan strategi 
pelayanan. Perumusan misi dalam hal ini harus dijadikan sebai 

fondasi dari formula srtaegi sehingga misi perusahaan harus 
mencakup visi layanan. Selanjtunya, konsep pelayanan yang 
berkaitan dengan misi dan srtategi harus didefinisikan dengan 
jelas, misalnya apa yang akan dilakukan, untuk siapa, bagaimana 
melakukannya, dan sumber daya seperti apa yang akan 
digunakan, serta manfaat apa yang dapat diberikan kepada 
pelanggan. 
 Disamping visi dan misi, aspek lain yang  perlu diperhatikan 
dalam strategi pelayanan adalah manajemen sumber daya 
manusia. Prosedur perekrutan, perencanaan karir, system reward, 
dan lainnya menjadi bagian penting dalam budaya pelayanan, 
seraya kinerja pelayanan yang baik harus menjadi dasar pijakan 
menajemen sumber daya manusia. Karyawan yang memberikan 
kinerja yang optimal sejatinya diberikan penghargaan sehingga 
mereka menyadari pentingnya pelayanan.  

b. Mengembangkan struktur organisasi 
 Pelayanan yang baik mensyaratkan struktur organisasi yang 
memadai. Pelayanan yang baik mengindikasikan adanya akses 
mudah terhadap pelayanan, dan pembuatan keputusan yang cepat 
dan fleksibel. Kerjasama antar bagian dan departemen dalam hal 
ini dibutuhkan dalam merencanakan, mengembangkan, dan 
melaksanakan pelayanan. Manakala struktur organisasi tidak 
memberikan kesempatan bagi pegawai untuk melakukan hal itu, 
maka nilai-nilai kerja yang menjadi determinan budaya pelayanan 
sulit dikembangkan. 

c. Mengembangkan kepemimpinan 
 Manajer dan pengawas memiliki peran kunci dalam 
mengembangkan budaya pelayanan karena mereka adalah para 
pemimpin dalam organisasi. Manajemen harus menunjang, 
menginspirasi, dan mengarahkan bawahannya. Komunikasi dalam 
hal ini memegang peranan kunci dalam kepemimpinan. Pemimpin 
harus menciptakan suasana dialogis dengan bawahannya sekaligus 
mampu memberikan pengarahan dan petunjuk, serta membuat 
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keputusan pada saat dibutuhkan. Peran kememimpinan 
direorientasi kearah pengarahan ketimbang pengendalian. 

d. Pengembangan program pelatihan pelayanan 
Pemberian pelatihan memegang peran penting dalam budaya 
pelayanan, sebab dengan pelatihan maka pengetahuan dan sikap 
yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan yang optimal 
dapat dicapai. Program pelatihan pelayanan dibutuhkan antara lain 
untuk mengub sikap karyawan agar berorientasi pada pelayanan. 
Pelatihan pelayanan dapat meliputi:1)  pemberian pandangan 
keseluruhan tentang perusahaan, dan bagaimana perusahaan 
berfungsi sebagai suatu organisasi pelayanan atau badan layanan 
umum, 2) mengembangkan keahlian terkait berbagai tugas  yang 
harus dikerjakan, 3) mengembangkan keahlian berkomunikasi dan 
keahlian pelayanan lainnya. 

 Lucas (2004) merumuskan delapan elemen budaya 
pelayanan, yaitu; 

a. Misi atau falsafah pelayanan 
 Misi atau falsafah pelayanan pada sebuah perusahaan 
biasanya ditentukan oleh manajemen puncak. Namun untuk 
memotivasi pegawai, misi atau falsafah dapat dikembangkan oleh 
manajemen puncak, menengah, dan bawah, dan dikomunikasikan 
ke seluruh elemen organisasi/perusahaan (Lancioni, 1992). 
Seterusnya, diperlukan sejumlah langkah dalam pengembangan 
visi atau falsafah layanan, yaitu:  

1) Survei pegawai dan pelanggan untuk menentukan masalah 
layanan yang mendasar, 

2) Mengembangkan contoh misi guna diujikan pada pekerja dan 
pelanggan, 

3) Merumuskan kebijakan dan prosedur guna melatih pegawai 
dalam melaksanakan tugas yang berhubungan dengan misi 
tersebut, 

4) Mengembangkan mekanisme untuk mengukur dampak 
kebijakan pelayanan tersebut pada pelanggan, 

5) Menetapkan standar kinerja untuk sistem mutu pelayanan, 
6) Mengembangkan insentif guna memotivasi pekerja dalam 

memenuhi komitmen terhadap misi perusahaan.  

b. Peran dan ekspektasi karyawan 
 Karyawan harus diberi tugas dan tanggung jawab yang jelas 
sehingga peran dan apa yang diharapkan dari pegawai tersebut 
dapat didefinisikan dan dikomunikasikan dengan baik. Sejumlah 
karakteristik yang perlu diperhatikan dalam mendefenisikan peran 
dan ekspaktasi karyawan, yang dinamakan RUMBA (Realistic, 
Understandable, Measurable, Believable, Attainable).  Ekspektasi 
dan peran karyawan harus bersifat realistis, karyawan harus 
memaham tujuan dan kinerja pelayanannya, harus ada ukuran 
pelayanan yang jelas, seperti jumlah pelanggan yang dilayani, atau 
secara negative diperoleh dari keluhan pelanggan, serta harus 
diyakini bahwa tujuan pelayanan sesuai dengan mis pelayanan 
sehingga dapat dicapai. 

c. Kebijakan dan Prosedur 
 Kebijakan dan prosedur merupakan pedoman  bagi organisasi 
dalam menetapkan transaksi atau situasi yng perlu diatasi. 
Kebijakan dan prosedur organisasi pelayanan harus bersifat 
fleksibel.  Tujuannnya adalah untuk memproses permintaan 
pelanggan dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cepat, 
efisien, dan menyenangkan. Jika tidak demikian, akan 
mengakibatkan kritik, ketidakpuasan, kemungkinan kehilangan 
pelanggan, dan pegawai yang frustrasi. 

d. Produk dan jasa 
 Produk dan jasa yang ditawarkan harus berkualitas baik, 
harga yang kompetitif dan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. 
Jika produk dan jasa prusahaan tidak memenuhi harapan 
pelanggan maka perusahaan akan menerima resiko kerugian. 

e. Penghargaan dan motivasi 
 Penghargaan dan motivasi merupakan wujud perhatian 
manajemen terhadap kinerja yang memuaskan. Perusahaan dapat 
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menerapkan sejumlah teknik seperti; perlombaan, pemberian 
hadiah (award), pengadaan fasilitas olah raga, intensif, dll. 
Perusahaan, disamping itu juga harus mempertimbangkan aspek 
penghargaan terhadap diri karyawan, sebab sejumlah penelitian 
menunjukkan bahwa penghargaan inmaterial memberikan 
kontribusi signifikan dalam meningkatkan motivasi kerja 
karyawan. 

e. Dukungan manajemen 
 Dukungan manajemen dibutuhkan guna meningkatkan 
kinerja karyawan, sebab karyawan tidak bisa diharapkan 
menangani semua permasalah kerja secara individual. Dukungan 
manajemen juga dibutuhkan untuk meningkatkan pemenuhan 
kebutuhan pelanggan internal dan eksternal. Oleh karena itu 
perusahaan yang berorientasi pada  pelayanaan tidak  bergaya 
otoriter, atau menuntut layanan dari bawahan. 

f. Wewenang 
 Perusahaan yang berorientasi pada pelayanan harus 
memberikan kepercayaan/wewenang tanggung jawab yang lebih 
kepada karyawan, khususnya yang terkait dengan pelanggan 
sehingga mereka dapat memberikan respon yang cepat terhadap 
masalah atau keluhan pelanggan tanpa bergantung pada atasan. 
Pemberian wewenang juga akan menjadikan karyawan lebih 
percaya diri dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan 
perusahaan tempat mereka bekerja. 

g. Pelatihan  
 Pelatihan dibutuhkan guna memberikan petunjuk atau 
informasi kepada karyawan melalui pengajaran atau transfer 
pengetahuan dan skil kepada karyawan. Pelatihan juga berguna 
untuk mempengaruhi sikap dan prilaku karyawan agar dapat 
memberikan pelayanan yang unggul. 
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E. Model Mutu Layanan 
1. Technical and functional model (Gronroos, 1984) 

Perusahaan dalam berkompetisi secara sukses harus 
memiliki pemahaman terhadap persepsi pelanggan mutu dan cara 
mutu pelayanan dipengaruhi. Memenej mutu layanan berarti 
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Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut; 

Gambar 7.5 
Tiga Komponen Mutu Layanan 

Expected 
service 

Perceived 
service 
quality

Perceived 
service 

Image 

Aktivitas marketing 
tradisional (pengiklanan, 
penjualan, PR) dan 
pengaruh eksternal oleh 
tradisi, idiologi,dan 
word of mouth

Technical  
Quality 

Functional 
 Quality 

What? How? 



282

a. Technical quality  adalah mutu terkait dengan apa (what)
yang pelanggan sebenarnya terima  sebagai hasil dari 
interaksinya nya dengan layanan perusahaan dan penting 
baginya untuk mengevaluasi mutu layanan tersebut.  

b. Fungctional quality adalah bagaimana (how) pelanggan 
memperoleh outcome teknis. Ini penting bagi pandangan 
pelanggan terhadap layanan yang diterima. 

c. Image merupakan hal yang sangat penting bagi layanan 
perusahaan dan hal ini diharapkan dapat dibangun 
umumnya oleh mutu teknis dan mutu fungsional layanan 
termasuk faktor-faktor lain, seperti tradisi, idiologi, ucapan 
dari mulut ke mulut (word of mouth), harga, dan hubungan 
masyarakat (public relation).  

2. GAP Model (Parasuraman et al., 1985) 
Parasuraman, et al. (1985) mengemukakan bahwa mutu 

layanan adalah fungsi perbedaan antara harapan dan kinerja 
terkait dengan dimensi-dimensi mutu. Parasuraman, dkk 
mengembangkan model mutu layanan berdasarkan pada analisis 
gap. Sejumlah gap yang digambarkan dalam model ini adalah; 
Gap 1: kesenjangan antara harapan pelanggan dan persepsi 
manajemen terhadap harapan-harapan tersebut, misalnya tidak 
mengetahui apa harapan pelanggan 
Gap 2: kesenjangan  antara persepsi manajemen atas harapan 
pelanggan dengan spesifikasi layanan mutu, misalnya tidak 
tepatnya standar mutu 
Gap 3: kesenjangan antara spesfikasi mutu layanan dengan 
layanan yang diberikan, misalnya kesenjangan kinerja layanan 
Gap 4:   kesenjangan antara layanan yang diberkan dengan 
komunikasi eksternal, misalnya apakah perjanjian sesuai dengan 
pengiriman/pemberian. 
Gap 5: kesenjangan antara harapan pelanggan dengan layanan 
yang diterima (dirasakan) pelanggan. Kesenjangan ini bergantung 
pada ukuran dan arah keempat kesenjangan diatas terkait dengan 
pemberian mutu layanan pada sisii pemasar.  

Gambar 7.6 
Model Mutu Layanan Berdasarkan Analisis Gap
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Menurut model ini, mutu layanan merupakan fungsi 
persepsi dan harapan, dan dapat dirumuskan sebagai 
berikut: 
SQ= ∑ k

j=1   (Pij  - Eij)  

   

SQ = Mutu layanan secara keseluruhan; k = jumlah atribut 
Pij    = Persepsi kinerja stimulus i berkenaan dengan atribut 
j 
Eij    = harapan mutu layanan bagi atribut j   yaitu bentuk 
yang sesuai dengan stimulus i 

Model pengukuran mutu layanan ini diberi nama 
SERVQUAL (Parasuraman,et al.1998). Model SERVQUAL pada 
awalnya terdiri dari sepuluh dimensi mutu layanan yang kemudian 
diringkas menjadi lima dimensi; yaitu reliability, responsiveness, 
tangibles, assurance (commnunication, competence, credibility, 
courtesy, dan security), dan emphaty yang mencakup dimensi 
acces dan understanding / knowing the customer.  

Model ini kemudian mengalami perluasan yang disebut 
dengan extended service quality model. Menurut model extended 
ini sejumlah faktor termasuk komunikasi dan proses control 
diterapkan dalam organisasi guna mengelola karyawan. 

Gambar 7.7 
Pengukuran Mutu Layanan Model SERVQUAL  
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3. Attribute service quality model (Haywood-Farmer, 1988) 
Model ini menyebutkan bahwa sebuah organisasi layanan 

memiliki “high quality” jika memenuhi keinginan dan harapan 
pelanggan secara konsisten. Menurut model ini, pembagian 
atribut kedalam berbagai kelompok merupakan langkah pertam 
menuju pengembangan model mutu layanan. Secara umum, 
layanan memiliki tiga atribut dasar, yaitu fasilitas fisik dan 
proses (physical facilities and processes), perilaku orang 
(people’s behavior), dan pertimbangan professional 
(professional judgment). Masing-masing atribut terdiri dari 
sejumlah faktor.  Dalam model ini masing perangkat atribut 
membentuk puncak segitiga (lihat gambar). Terlalu 
berkonstrasi pada salah satu unsur dengan mengesampingkan 
yang lain akan membawa pada kerugian, misalnya terlalu 
memberikan penekanan pada prosedur  dapat memberikan 
kesan buruk bagi pelanggan  

Penulis mencoba memetakan bermacam tipe pengaturan 
layanan menurut tingkat hubungan dan interaksi, tingkat 
intensitas pekerja dan tingkat pentradisian layanan   dalam 
model ini. Misalnya, layanan dengan tradisi hubungan 
pelanggan dan intensitas kerja yang rendah,  dekat kepada 
model fasilitas fisik dan proses (physical facility and process). 
Selanjutnya, model ini menyarankan bahwa perhatian tertentu 
harus diambil segera guna memastikan bahwa peralatan 
reliable dan mudah digunakan oleh pelanggan. 
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4. Synthesised model of service quality (Brogowicz, 1990)
Kesenjangan mutu layanan dapat saja terjadi manakala 

pelanggan belum berpengalaman dengan layanan tersebut tetapi 
belajar dari informasi mulut ke mulut (word of mouth), 
pengiklanan atau melalui media komunikasi lainnya. Karena itu 
ada kebutuhan untuk menggabungkan persepsi kemampuan 
pelanggan mengenai mutu layanan yang ditawarkan dengan 
persepsi pelanggan sesungguhnya mengenai mutu layanan yang 
dialami. 

Model ini mencoba mengintegrasikan kerangka 
manajerial tradisional, desain layanan, dan aktivitas operasi dan 
pemasaran. Tujuan model ini adalah untuk mengidentifikasi 
dimensi yang terkait dengan mutu layanan dalam kerangka kerja 
manajerial tradisional perencanaan, implementasi, dan 
pengawasan. Model mutu layanan sintesi (synthesized model of 
service quality) mengemukakan tiga faktor, yaitu; imej 
perusahaan, pengaruh eksternal, dan aktivitas pemasaran 
tradisional sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi harapan 
mutu secara teknikal dan fungsioal 

5. Performance only model (Cronin and Taylor, 1992)
Penulis-penulis tersebut meneliti konseptualisasi dan 

pengukuran mutu layanan dan hubungannya dengan kepuasan 
pelanggan dan keinginan membeli. Mereka membandingkan 
perbedaan skor hitung dengan persepsi untuk menyimpulkan 
bahwa persepsi merupakan predikor yang lebih baik dari mutu 
layanan. 

Mereka membantah  kerangkafikir Parasuraman, et al. 
(1998), berkenaan konseptualisasi dan pengukuran mutu layanan 

dan mengembangkan pengukuran kinerja yang dikenal dengan 
service performance (SERVPERF) dengan menggambarkan 
bahwa mutu layanan merupakan sebuah bentuk sikap pelanggan 
dan pengukuran kinerja (performance only measure) mutu 
layanan adalah sebuah peningkatan dalam pengukuran mutu 
layanan.  Mereka mengganggap bahwa SERVQUAL 
mencampurkan kepuasan dan sikap. Mereka menyatakan bahwa 
mutu layanan dapat dikonseptualisasikan sebagai “ semiliar to an 
attitude” dan dapat diorganisir dengan model adequacy – 
importance.  Secara khusus, mereka mempertahankan bahwa 
Performance sebagai pengganti “Performance – Eexpecatation” 
yang membatasi mutu layanan. 

 Mutu layanan dievaluasi hanya dengan persepsi tanpa 
harapan dan tanpa bobot kepentingan, sesuai dengan rumus: 

SQ:∑K
J= 1 Pij        

SQ = Mutu layanan keseluruhan (overall service quality) 
k     = Jumlah atribut (the number of attributes); 
Pij   = Persepsi kinerja stimulus i berhubungan dengan atribut j 
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Gambar 7.9 
Model Mutu Layanan Performance  

    

Sumber:  Brogowicz, et al. (1990) 
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6. Idea value model of service quality (Mattsson, 1992) 
Kajian tentang mutu layanan pada umumnya 

menyimpulkan bahwa harapan dianggap sebagai keyakinan 
mengenai kepemilikan atribut-atribut yang diinginkan sebagai 
standar evaluasi,”expectation is treated as belief about having 
desired attributes as the standard for evaluation”. Namun 
demikian, keyakinan ini harus diuji dalam pandangan standar lain, 
seperti standar berbasis standar (experience based), cita-cita 
(ideal), batas toleransi minimum (minimum tolerable). Model ini 
mengusulkan pendekatan nilai terhadap mutu layanan.

Model mutu layanan berbasis nilai (value – based model)
ini mengusulkan penggunaan standar ideal persepsi berhadapan 
dengan pengalaman. Gambar 7.10 menunjukkan bahwa 
ketidaktegasan implisit pada tingkatan nilai pre-conscious, 
selanjutnya melahirkan hipotesa untuk menentukan kepuasan pada 
level sikap yang lebih tinggi (“higher” attitude level). 
Ketidaktegasan negatif ini merupakan batasan utama kepuasan 
pelanggan, perhatian harus lebih diberikan kepada proses kognitif 
dimana konsep layanan pelanggan dibentuk dan rubah.

Gambar 7.10 
Nilai dan sikap dalam ketidaktegasan negatif 

Sumber: Mattsson (1992) 
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F. Layanan dalam Pendidikan 
1. Produk/Layanan Pendidikan 

Dalam layanan pendidikan, pengertian produk/layanan 
perguruan tinggi (PT) pendidikan sebagaimana dikemukakan 
Bowen (dalam Alma, 2005:69) bahwa; produk utama PT adalah 
proses belajar mengajar. Disamping itu ada pula produk 
sampingan, berupa; pencarian jati diri (personal self discovery),
pilihan karier, dan penempatan (Career choice and 
placement). kepuasan pribadi dan kesenangan (Direct 
satisfactions and enjoyments).”

Terdapat tiga produk lain yang dihasilkan oleh PT, yaitu 
pencarian jati diri (personel self discovery), dimana dalam hal 
ini PT harus mampu mengarahkan mahasiswa untuk dapat 
menemukan kelebihan, kekurangan dan minat mereka 
terhadap suatu bidang tertentu, sehingga dan sana mereka bisa 
dibimbing untuk mendapatkan hardskill dan sofiskill yang 
mereka butuhkan untuk mencapai cita-cita mereka. Pilihan karier 
dan penempatan (Career choice and placement), dimana PT 
harus dapat menunjukkan kepada mahasiswa bahwa iulusan 
yang dihasilkannya memiliki kualitas dan dapat diterima di 
dunia kerja. Hal ini bisa dilakukan dengan mengadakan 
placement office yang berfungsi sebagai sarana perantara 
bagi perusahaan-perusaliaan yang membutuhkan SDM dan 
bagi lulusan/mahasiswa yang membutuhkan pekerjaan. Produk 
PT yang terakhir adalah Kepuasan pribadi dan kesenangan (Direct 
satisfactions and enjoyments), dimana dalam hal ini perguruan 
tinggi perlu melayani mahasiswanya dengan balk, sehingga mereka 
bisa merasa puas dan loyal. 

Produk PT dapat dilihat pada gambar berikut: 

Gambar 7.11. 
Produk Pendidikan Tinggi 

  Sejalan dengan itu menurut Tampubolon (2001) jasa 
pendidikan tinggi terdiri dari lima jasa, yaitu (1) jasa kurikuler 
(JK), yaitu kurikulum, silabus, GBPP, SAP, evaluasi, praktikum, 
bimbingan, (2) jasa penelitian (JP), antara lain; pembimbinga 
tentang penelitian, perencanaan, pelaksanaan, dan penyediaan 
berbagai fasilitas. (3) jasa pengabdian kepada masyarakat (JPM) 
meliputi kegiatan – kegiatan pelayanan terhadap masyarakat 
umum, (4) jasa administrasi (JA) meliputi jasa administrasi 
akademik dan umum, (5) jasa ekstrakurikuler (JE) mencakup 
semua kegiatan pelayanan terhadap perserta didik baik yang 
terkait langsung dengan JK, JP, JM maupun yang tak langsung 
antara lain pengembangan bakat dan minat peserta didik, 
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pembinaan kesejahteraan dan pembimbingan hubungan dengan 
dunia kerja. Melalui proses-proses produksi dan penyajian 
kelima jasa tersebut kependidikan tingi ditanamkan dan 
dibudayakan dalam diri peserta didik selama masa studi mereka 
sehinggan kemampuan dan keterampilan akademik terus 
berkembang. 
  Jika dilihat dari strata yang ada di perguruan tinggi, pada 
jenjang S1 porsi JK merupakan bagian terbesar dari jasa 
pendidikan tinggi, dan pada jenjang pascasarjana JP menjadi 
bagian terbesar. Kelima jasa tersebut pada hakikatnya 
merupakan satu kesatuan dalam membentuk jasa pendidikan 
tinggi. 
  Produktivitas perguruan tinggi meliputi keseluruhan 
aspek jasa tersebut, yang diproduksi dan disajikan oleh 
perguruan tinggi dalam kurun waktu tertentu serta kesesuain jasa 
tersebut dengan kebutuhan pelanggan baik primer maupun 
skunder. Jadi bukan semata pada jumla lulusan dengan IP/IPK, 
tetapi lebih pada outcomesnya. Tampubolon (2001) 
menggambarkan mutu jasa perguruan tinggi dengan 
mengemukakan 11 jasa , yaitu; (1) relevansi, (2) efisiensi, (3) 
efektivitas, (4) akuntabilitas, (5) kreativitas,(6) situasi MM, (7) 
penampilan, (8) empati, (9) ketanggapan, (10) produktivitas, 
(11) kemampuan akademik. 
  

2. Dimensi Mutu Layanan Pendidikan 
Dimensi mutu layanan pendidikan, mencakup enam aspek 

dengan sejumlah indikator sebagai berikut (Jusoh, 2004): 
a. Tangibel (dapat dilihat/dirasa). Yaitu bukti fisik layanan dan 

fasilitas penunjang layanan akademik, mencakup indikator-
indikator sebagai berikut: 

1) PT memiliki ruang kelas yang nyaman untuk belajar 
2) PT memiliki ruangan kelas yang modern untuk menunjang 

proses pembelajaran 
3) PT memiliki fasilitas laboratotium penunjang belajar 
4) PT memiliki fasilitas penunjang belajar (pustaka) yang 

memadai 

5) PT  dilengkapi dengan fasilitas system informasi (komputer) 
untuk mendukung layanan administrasi akademik 

6) PT memiliki sumber dan media belajar yang memadai 
7) PT memiliki aula pusat kegiatan mahasiswa 
8) Penampilan pegawai dan dosen yang menarik 

b. Reliability (Reliabilitas). Keberandalan mencakup dua hal pokok 
yaitu kinerja (performance) dan kemampuan untuk dipercaya 
(dependability). PT memberikan layanan akademik secara tepat 
sejak awal (right the first time). Layanan akademik harus 
dilakukan sesuai dengan janji/jadwal. Dimensi ini  mencakup 
indikator-indikator berikut: 

1) PT memberikan layanan sesuai dengan standar yang telah 
ditetapkan. 

2) Dosen memberikan layanan akademik (eks. Mengajar) sesuai 
dengan jadwal yang ditentukan. 

3) Dosen dan karyawan bebas dari kesalahan pencatatan terhadap 
prestasi mahasiswa. 

4) Dosen memberikan layanan bimbingan akademik bagi 
mahasiswa yang bermasalah. 

5) Dosen patuh terhadap class rule atau kontrak belajar. 

c. Renponsiveness (ketanggapan). Ketanggapan, yaitu kemauan atau 
kesiapan karyawan dan dosen untuk memberikan layanan 
akademik terhadap mahasiswa, seperti dalam menangani masalah 
akademik mahasiswa, menjawab pertanyaan mahasiswa, dan 
layanan akademik lainnya. Dimensi ini mencakup indikator-
indikator berikut: 

1) Karyawan atau dosen siap memberikan layanan akademik 
terhadap mahasiswa ketika dibutuhkan 

2) Karyawan/dosen siap menjawab pertanyaan mahasiswa  
terhadap persoalan akademik 

3) Karyawan / dosen memberikan informasi yang benar 
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3) Dosen dan karyawan bebas dari kesalahan pencatatan terhadap 
prestasi mahasiswa. 

4) Dosen memberikan layanan bimbingan akademik bagi 
mahasiswa yang bermasalah. 

5) Dosen patuh terhadap class rule atau kontrak belajar. 

c. Renponsiveness (ketanggapan). Ketanggapan, yaitu kemauan atau 
kesiapan karyawan dan dosen untuk memberikan layanan 
akademik terhadap mahasiswa, seperti dalam menangani masalah 
akademik mahasiswa, menjawab pertanyaan mahasiswa, dan 
layanan akademik lainnya. Dimensi ini mencakup indikator-
indikator berikut: 

1) Karyawan atau dosen siap memberikan layanan akademik 
terhadap mahasiswa ketika dibutuhkan 

2) Karyawan/dosen siap menjawab pertanyaan mahasiswa  
terhadap persoalan akademik 

3) Karyawan / dosen memberikan informasi yang benar 
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4) Karyawan/dosen memberikan layanan akademik secara cepat 
dan benar 

5) Dosen memberikan bimbingan karya tulis dan akademik 
lainnya secara empati 

6) Dosen membantu mahasiswa keluar dari kesulitan terkait 
dengan aktivitas pembelajaran. 

d. Competence  (kompetensi). Kemampuan artinya karyawan dan 
dosen pada PT memiliki keterampilan dan pengetahuan yang 
dibutuhkan agar dapat memberikan layanan dengan baik. Dimensi 
ini mencakup indikator – indikator berikut: 

1) Karyawan / dosen memiliki keterampilan/kompetensi 
mengenai layanan akademik yang diberikan 

2) Karyawan/dosen memiliki skil atau  keterampilan khusus  
dalam memberikan layanan admisitratif atau mengajar. 

3) Karyawan memberikan layanan adminitrasi –akademik secara 
cepat. 

4) Adanya variasi layanan akademik yang diberikan oleh dosen 
5) Layanan akademik yang diberikan akurat sesuai dengan 

sumber / rujukan yang ada 

e. Courtesy (tata krama). Kesopan meliputi sopan santun, rasa 
hormat, perhatian, dan keramahan yang dimiliki oleh tenaga 
administrasi (contact personnel). Dimensi ini mencakup indikator-
indikator sebagai berikut: 

1) Karyawan / dosen ramah dan sopan dalam memberikan 
layanan/mengajar mahasiwa 

2) Karyawan / dosen sopan dalam cara berpakaian dan bertutur di 
hadapan mahasiswa 

3) Karyawan/dosen memilik tata karma dalam membimbing dan 
menasehati mahasiswa 

f. Credibility ( kredibilitas). Yaitu sifat jujur dan dapat dipercaya. 
Kredibilitas mencakup nama PT, reputasi PT, karakteristik 
pribadi, dan interaksi dengan pelanggan, khususnya mahasiswa. 
Dimensi ini mencakup indikator-indikator berikut: 

1) Status kepemilikan PT  jelas 
2) Kinerja manajemen PT  diakui  
3) Reputasi manajemen PT 

g. Security (keamanan). Yaitu  layanan aman dari bahaya, resiko, 
atau keragu-raguan. Dimensi ini mencakup indikator-indikator 
berikut: 

1) Fasilitas belajar aman dari gangguan fihak luar 
2) Fasilitas laboratorium (bahasa, exact, dan multimedia) aman 

dari digunakan oleh mahasiswa 
3) Mahasiswa aman dari tindak kejahatan akademik dosen
4) Mahasiswa aman dari tindakan pelecehan seksual dosen 
5) Mahasiswa aman dari perlakuan diskriminatif / nepotisme 

dalam penilaian 
6) Mahasiswa aman dari pengetahuan/ layanan yang tidak 

diinginkan. 
7) Mahasiswa aman secara  fisik dari ruangan kelas dan 

perpustakaan. 

h. Access (aksess). Yaitu kemudahan untuk dihubungi dan ditemui, 
lokasi PT dan dosen mudah dijangkau, waktu tunggu tidak lama, 
serta saluran informasi terbuka bagi mahasiswa. 

 Dimensi ini mencakup indikator-indikator berikut: 
1) Fasilitas dalam PT mudah dijangkau oleh mahasiswa 
2) Karyawan dan dosen mudah ditemui pada saat dibutuhkan. 
3) Adanya system informasi/sarana komunikasi pada PT untuk 

memudahkan kontak dengan karyawan/dosen yang dibutuhkan 
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i. Communication (komunikasi). Yaitu memberikan  informasi 
kepada mahasiwa dalam bahasa yang dapat mereka fahami, serta 
selalu mendengarkan keluhan dan saran dari mahasiswa. Dimensi 
ini mencakup indikator-indikator berikut: 

1) Adanya kejelasan terkait dengan kurikulum yang ditawarkan 
2) Adanya komunikasi dua arah dalam pembelajaran 
3) Menyampaian materi kuliah dalam bahasa yang baik dan benar 

serta dapat difahami oleh mahasiswa 
4) Informasi tentang buku-buku terbaru selalu di update
5) Bersedia mendengarkan complain dari mahasiswa 
6) Bersedia mendengarkan masukan dari mahasiswa 

j. Undersanding the customer. Yaitu memahami keinginan dan 
kebutuhan pelanggan baik internal maupun eksternal. Dimensi ini 
mencakup indikator-indikator sebagai berikut: 

1) PT memahami kebutuhan  utama mahasiswa 
2) Dosen mampu memahami tingkat kecerdasan mahasiswa  
3) Dosen mampu menyampaian materi secara bervariasi sesuai 

dengan kemampuan mahasiswa 
4) Dosen mampu membimbing mahasiswa yang memiliki tingkat 

kecerdasan rendah. 

3. Hasil Studi 
  Penelitian Jusoh (2004) terhadap 229 mahasiswa di 
Malaysia dengan menggunakan 6 dimensi mutu layanan 
menemukan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara 
persepsi mahasiswa terhadap layanan mutu fakultas terkait 
dengan tahun studi dan ras. Sementara mata kuliah dan jenis 
kelamin (gender) tidak menunjukkan perbedaan signifikan. 
Ditemukan juga bahwa prestasi akademik siswa tidak 
berhubungan secara signifikan terhadap evaluasi layanan 
mutu. Oleh karena itu, manajemen dan staf administrasi dan 
akademik harus menaruh usaha dan komitmen yang kuat 
terhadap wilayah pembelajaran baik yang terkait dengan 

aktivitas akademik (academic-related)  maupun tidak terkait 
dengan akademik (non academic-related), seperti olah raga 
dan kerja social lainnya.  Aspek  pembelajaran tidak boleh 
dibatasi hanya pada aspek akademik an sich ,  pengajaran 
harus mencover sesuatu yang terkait dengan pengembangan 
nilai, sikap, karakter, dan keperibadian seraya 
mempertimbangkan aspek lingkungan, termasuk infrastruktur 
yang memadai dan layanan pendukung lainnya 
  Kajian yang dilakukan oleh Hill (1995) yang  menguji 
peran dan harapan siswa sebagai pelanggan utama layanan 
organisasi pendidikan tinggi di Inggris, menemukan bahwa 
ada perbedaan yang signifikan dalam mempersepsikan 
pentingnya antara tahun kuliah dengan faktor-faktor seperti 
kontak personal dengan staf akademik, fasilitas komputer, 
dan layanan keuangan. Pada kasus tahun ketiga dan dua, 
perbedaan yang signifikan ditemukan pada bidang umpan 
balik terhadap kinerja akademik (academic performance), 
pengalaman kerja, serta karir  dan kesejateraan.  Faktor-faktor 
tersebut dianggap penting pada awal tahun keetiga, 
dibandingkan dengan kepentingan mereka pada permulaan  
tahun kedua.  Analisis data juga menemukan hubungan yang 
signifikan terkait dengan harapan – harapan pada permulaan 
tahun pertama, terhadap evaluasi permulaan tahun ketiga 
mengenai faktor-faktor berhubungan dengan  isi kuliah, 
kualitas pembelajaran, metode pembelajaran, hubungan 
dengan staf akademik, umpan balik, ketelibatan siswa dalam 
evaluasi dan pengembangan kurikulum, pengalaman kerja, 
fasiltas komputer, layanan perpustakaan, layanan karir 
universitas, layanan bimbingan dan kesejahteraan, layanan 
kesehatan, dan layanan fisik. 
  Penelitian yang dilakukan oleh Kamal dan Ramzi 
(2002) mengenai jaminan layanan mutu di universitas tertentu 
menemukan bahwa mahasiswa dari fakultas seni, arsitektur, 
dan desain (FAAD) memberikan rating rata-rata total 
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tertinggi dari keseluruhan skala kepuasan daripada mahasiswa 
dari fakultas bisnis dan ekonomi (FBAE). Selanjutnya, 
mahasiswa FAAD ditemukan lebih puas (satisfied) daripada 
mahasiswa fakultas engineering (FE) khususnya pada aspek 
proses registrasi. Pada aspek bimbingan, penelitian 
menunjukkan bahwa mahasiswa FAAD lebih terpuaskan 
daripada mahasiswa FBAE. Penelitian ini  mengungkap 
bahwa ada perbedaan tingkat ketidakpuasan layanan mutu 
berdasarkan wilayah kajian (fakutlas). Ini menunjukkan 
bahwa pengalaman siswa dan penilaian atau cara mereka 
mengevaluasi sesuatu juga berbeda antar disiplin. 
  Tomovick, Jones, dan Al-Khatib (1986)  menguji 
faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mutu layanan 
mahasiswa sekolah bisnis Internasional di US. Mereka 
menggunakan SERVQUAL dalam setting pendiding, yang 
memasukkan lima dimensi SERVQUAL, yaitu; tangible, 
reliability, responsiveness, assurance, dan empaty.  Penelitian 
ini menemukan bahwa mahasiswa bisnis internasional 
menganggap tangible (yang memunculkan fasilitas)  menjadi 
salah satu elemen terpenting dalam layanan mutu lembaga 
pendidikan. Hasil lainnya juga mengarah pada bahwa 
mahasiswa tidak hanya mengharapkan banyaknya 
pengetahuan (knowledgeable) dan fakultas yang kualifaid, 
tetapi juga sering mengharapkan guru atau mentor  yang 
dapat membantu mereka menghadapi berbagai masalah. 
  Penelitian lain memberikan stressing mengenai 
hubungan budaya dan mutu layanan. Malhotra (1994) dalam 
penelitiannya, membandingkan  faktor determinan layanan 
mutu antara negara-negara berkembang  dan negara-negara 
yang sedang berkembang  menemukan bahwa perbedaan 
lingkungan antara kedua kelompok negara dapat memimiliki 
pengaruh berubah-ubah terhadap faktor determinan layanan 
mutu. Selanjutnya disarankan untuk mengkaitkan dimensi 
layanan mutu terhadap ekonomi dan faktor-faktor sosial 
budaya. 

  Penelitian lain dilakukan oleh Winsted (1997) 
mengenai bagaiamana pelanggan di US dan Jepang 
mengevaluasi layanan, menemukan bahwa kajian-kajian 
terhadap service encounters harus memperhatikan perbedaan 
budaya. Winsted manganjukan skala pengukuran dan 
kerangka kerja untuk menguji dan mengukur komponen 
service encounter  pada kedua Negara tersebut. 
  Dinthu da Yoo (1998) juga meneliti pengaruh 
orientasi budaya pelanggan terhadap harapan mereka, 
menemukan bahwa  orientasi budaya memiliki pengaruh yang 
besar dari keseluruhan harapan layanan mutu, dan harapan – 
harapan dari masing-masing layanan mutu. 

Penelitian Handoyo Soemantri (2006), tentang 
beberapa faktor mutu layanan akedemik dan pengajaran yang 
mempengaruhi kepuasan mahasiswa Universitas Islam 
Nusantara Bandung. penelitian ini fokus pada pengukuran 
kinerja mutu layanan akademik, khususnya peningkatan mutu 
pada pendidikan tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah 
mencari hubungan antara persepsi mahasiswa terhadap mutu 
layanan akademik dengan mutu pengajaran, memprediksi 
kepuasan mahasiwa menyeluruh dengan beberapa faktor yang 
mendasari mutu layanan akademik dan pengajaran (MLAP). 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 
metode survey dengan setting penelitian pada Universitas 
Islam Nusantara (UNINUS) Bandung. Hasil uji hipotesis 
yang dilakukan menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa 
terhadap ketiga faktor (penyampaian materi kuliah, 
komunikasi antar civitas  lembaga, dan reputasi lembaga) 
pada umumnya tidak berbeda jika dikelompokkan menurut 
gender, akan tetapi umumnya berbeda persepsinya terhadap 
masing-masing faktor jika dikelompokkan menurut status 
pekerjaan, status perkawinan, jenis dan bidang pekerjaan, 
usia, sumber pembiayaan, semester, status mahasiwa, dan 
fakultas. 
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  Penelitian Haryadi (2005) tentang faktor-faktor yang 
mempengaruhi kinerja dosen dan hasil belajar mahasiswa 
universitas Jendral Sudirman Purwekorto. Penelitian ini 
dilakukan dengan metode survey dengan pendekatan 
kuantitatif dan menggunakan instrument penelitian  serta 
sampel sebanyak 170 orang dosen. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa kepakaran dan teknologi pengajaran 
tidak berpengaruh terhadap kinerja dosen dan hasil belajar 
mahasiswa. Kesejahteraan dosen, komitmen dosen, dan 
motivasi kerja dosen, berpengaruh positif terhadap signifikan 
terhadap kinerja dosen dan hasil belajar mahasiswa.  Dosen 
laki-laki kinerjanya lebih baik dari dosen peremuan, 
sedangkan dosen yang berpendidikan pascasarjana kinerjana 
lebih baik dari dosen yang tidak berpendidikan pascasarjan. 
Secara individual kesejateraan dosen berpengaruh lebih besar 
terhadap kinerja dosen dan hasil belajar mahasiswa dibanding  
dengan pengaruh variable kepakaran, kesejateraan dosen, 
komitmen dosen, dan motivasi kerja dosen.  
  Penelitian Diding Nurdin (2005) tentang Manajemen 
Sekolah Berbasis Mutu (Studi Kasus pada SMA Negeri 3, 
SMA Santo Aloysius 1, dan SMA Plus Muthahhari Kota 
Bandung Jawa Barat). Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif, dengan orientasi pendekatan fenome-
nologi. Data dikumpulkan dengan metode wawancara 
mendalam, observasi partisipasi dana studi dokumentasi. 
Penelitian ini menemukan bahwa pertama, ketiga sekolah 
yang diteliti memiliki perencanaan strategik yang berorientasi 
pada kepuasan pelanggan, kedua implementasi perencanaan 
sekolah melibatkan berbagai unsur, yaitu pimpinan sekolah, 
staf, guru, siswa, dan ortu siswa, dan masyarakat. Ketiga, 
peran kepemimpinan kepala sekolah sangat menentukan 
dalam mewujudkan sekolah yang bermutu, keempat nilai-nilai 
budaya mutu sekolah yang ditumbuhkembangkan dalam 
manajemen. Sekolah mempengaruhi mutu sekolah masing-

masing dan kelima pengawasan dan pengendalian mutu 
sekolah diupayakan oleh pimpinan dan tim penjamin mutu 
dan pengendalian mutu dilakukan mulai dari mutu input, 
proses, dan output. 
  Penelitian Taufiq Kuntarto (2004), tentang studi 
terhadap faktor-faktor yang mepengaruhi mutu kehidupan 
kerja (quality work of life) dan produktivitas kerja pegawai  
terhadap pegawai kantor dinas pendidikan kabupaten /kota 
Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan penelitian 
terapatan dengan tipe penelitian eksplanasi dan pendekatan 
kuantitatif.  Penelitian ini menemukan bahwa faktor  pengem-
bangan pegawai dan kepemimpinan sangat dominan 
mempengaruhi mutu kehidupan kerja pegawai dalam 
peningkatan produktivitas kerja secara signifikan.  
Peningkatan mutu kehidupan kerja dalam mencapai 
produktivitas dibutuhkan keterpaduan antar pengembangan 
pegawai dengan prilaku kepemimpinan yang dengan 
memperhatikan unsur-unsur kekuatan individu  yang tergali. 
Driven force yang dominan adalah pendidikan dan lintas 
budaya dipadu menjadi sebuah pola dengan unsur memiliki 
rasa makrifatullah, wawasan berfikir, penglamana, 
pembangunan hati nurani dan intelektualitas serta memahami 
budaya peran dalam organisasi. 
  Penelitian Munthoha Nasuha (2006) tentang 
kepemimpinan kyai dalam implementasi manajemen mutu 
layanan pendidikan ponpes. Penelitian ini menggunakan 
pendektan  kualitatif-naturalistik. Peneitian ini menemukan 
bahwa pertama bahwa aktualisasi kepemimpinan kyai dalam 
merencanakan peningkatan mutu layanan pendidikan 
dicirikan oleh;  Mutu layanan pendidikan berkenaan dengan 
layanan pembelajaran dan pembiayaan pendidikan. Layanan 
pembelajaran dikembangkan sejalan dengan tuntutan 
kebutuhan masyarakat pemakai jasa pendidikan, yang 
meliputi upaya diversifikasi jenis dan jenjang pendidikan, 
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perluasan jenis pendidikan, keterampilan dan bimbingan 
keagamaan, yang ditujukan bukan hanya untuk santri tetapi 
juga untuk masyarakat di sekitar ponpes, pendayagunaan 
biaya pendidikan yang diarahkan sebesar-besarnya kepada 
penyediaan sarana kelengkapan proses pembelajaran, 
peningkatan kemampuan profesionalisme tenaga pendidikan, 
pembinaan santri dalam bidang-bidang akademik, dan non 
akademik yang relevan dengan kebuthan santri.  
  Pengawasan mutu layanan pendidian di ponpes 
AlHikmah berfokus pada peningkatan mutu komponen sistem 
dan kinerja sistem pendidikan di semua jenis dan jenjang 
pendidikan yang diselenggarakaannnya. Aktualisasi 
kepemimpinan kyai dalam mnajemen mutu layanan 
pendidikan di pompes al-Hikmah memiliki  modus; 1) 
pemuasaan, yaitu mempertahankan cara-cara kerja yang lazim 
dilakukan, 2 optimalisasi, peran organisasi, 3 adaptasi 
melakukan penyesuaian dengan contoh yang dikembangkan 
dalam inovasi. Penelitian Elisabeth Koes Soedijati (2006) 
tentang pengaruh bauran pemasaran perguruan tinggi 
terhadap kepuasan dan dampaknya kepada loyalitas 
mahasiswa pada tiga PTS terkemuka di Kota Bandung 
menemukan bahwa produk jasa, harga jasa, lokasi, 
proses/manajemen layanan, bukti fisik/sarana dan prasarana, 
sumberdaya manusia Perguruan Tinggi berpengaruh 
signifikan terhadap kepuasan mahasiswa. Promosi PT juga 
mempengaruhi kepuasan mahasiswa, namun tidak signifikan. 
Kepuasan mahasiswa memberikan pengaruh yang signifikan 
terhadap loyalitas mereka.   Penelitian 
Mustadji (2007) berjudul Kostribusi Layanan Akademik dan 
Prospek Pengembangan Karir Terhadap Motivasi Belajar. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik 
pengumpulan data skala lima kategori likert. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa; pertama motivasi belajar yang 
tercermin dari dimensi tangung jawab pribadi, menetapkan 

standar keunggulan, dan berusaha belajar kreatif, berada pada 
kategori tinggi. Kedua, layanan akademik, sebagaimana 
dipersepsi karyawan yang tercermin dalam layanan dosen, 
layanan staf administrasi, dan fasilitas pendidikan berada 
pada kategori tinggi. 
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B. Definisi Pelanggan 
Pelanggan dalam istilah asing juga biasa disebut dengan 

customer atau client. Menurut Besterfiled, dkk, (1999: 49) 
pelanggan adalah who purchases a product  or services. 
Manajemen perusahaan L.L. Bean, Freeport Maine (Gasperz, 
1997) mendefinisikan pelanggan sebagai berikut: 
1. Pelanggan adalah orang yang tidak tergantung pada kita, tetapi 

kita yang tergantung padanya. 
2. Pelanggan adalah orang yang membawa kita kepada apa yang 

diinginkannya 
3. Pelanggan adalah orang yang tidak bisa dikalahkan jika 

berargumentasi dengannya 
4. Pelanggan adalah orang yang teramat penting dan harus 

dipuaskan 

Ada dua tipe pelanggan, yaitu pelanggan internal dan 
pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal berada di luar organisasi 
dan membeli produk atau layanan organisasi. Setiap  karyawan 
dalam organisasi harus mengetahui bagaimana tugas mereka dapat 
meningkatkan kepuaa, san pelanggan eksternal. Pelanggan 
internal sama pentingnya. Setiap fungsi, apakah itu rancang 
bangun, proses, atau produksi  memiliki pelanggan internal yang 
masing-masing menerima produk  layanan dan sekaligus 
menyediakan produk dan layanan. 

Gasperz (1997) lebih rinci mengidentifikasi tiga jenis 
pelanggan dalam sistem mutu modern, yaitu sebagai berikut; 

1. Pelanggan internal. Pelanggan internal adalah orang yang eksis 
dalam perusahaan dan memiliki pengaruh pada kinerja 
perusahaan. Pelanggan internal mencakup bagian-bagian 
pembelian, penjualan, produksi, pembayaran gaji, 
laboratorium, pergudangan, rekrutmen, dan para karyawan. 
Misalnya, bagian bendahara atau bagian personalia harus 
memandang karyawan yang dibayar gajinya sebagai pelanggan 
yang harus dilayani dengan memuaskan. Kebutuhan pelanggan 

Bab 8  




Rule N0 1: The customer is always right,  
Rule N0 2: If the customer is wrong, see rule N0 1 

But 
The Customer is Number 2 (Employees are Number 1) 

(Dowling, 2004) 

A. Pendahuluan  

Asset utama sebuah organisasi adalah pelanggan 
(customer). Kesuksesan organisasi ditentukan oleh seberapa 
banyak pelanggan yang dimiliki, seberapa banyak yang mereka 
beli, dan seberapa sering mereka membeli. Pelanggan yang 
terpuaskan akan meningkat, banyak dan sering membeli. 
Organisasi manufakur dan layanan menjadikan kepuasan 
pelanggan sebagai ukuran kualitas. Pentingnya kepuasan relasi 
bukan hanya pada kompetisi nasional tapi juga kompetisi dunia 
luas.  Kenyataan ini ditunjukkan dalam Malcom Baldrige National 
Quality Award, dimana kepuasan pelanggan meliputi 30% dari 
keseluruhan poin. 
 Total quality management (TQM) menyiratkan obsesi 
organisasi yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. 
Memahami kebutuhan dan harapan pelanggan adalah penting 
untuk memenangkan bisni dan mempertahankan keberadaan 
organisasi. Organisasi harus memberikan produk dan layanan 
yang bermutu kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan 
mereka, termasuk pengiriman tepat waktu. Untuk sampai pada 
level ini, organisasi secara berkelanjutan harus menguji  sistem 
mutu mereka untuk melihat apakah dapat merespon perubahan 
persyaratan dan harapan pelanggan (Besterfield, 1999). 
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internal seperti menerima gaji tepat waktu dan jumlah, tanpa 
kesalahan administrasi, dan lain-lain mutlak diperhatikan oleh 
bagian pembayaran gaji yang dalam hal ini bertindak sebagai 
pemasok internal. Prinsip hubungan pemasok – pelanggan 
harus dipelihara dalam sistem kualitas modern. 

2. Pelanggan antara. Pelanggan antara adalah mereka yang 
bertindak atau berperan sebagai perantara, bukan sebagai 
pemakai akhri (end user) produk. Pelanggan dapat dicontohkan 
seperti distributor yang mendistribusikan produk-produk, agen-
agen perjalanan yang memesan kamar hotel untuk pemakai 
akhir, dan sejenisnya. Misalnya, sebuah hotel menerima 
pesanan dari agen perjalanan. Hotel, dalam hal ini bertindak 
sebagai pemasok, agen perjalanan sebagai pelanggan antara, 
dan tamu adalah pengguna akhir atau pelanggan sesungguhnya. 
Pihak –pihak tersebut, dalam sistem mutu modern juga harus 
dipuaskan. Pelanggan eksternal adalah pembeli atau pemakai 
akhir produk atau layanan, yang biasa disebut sebagai 
pelanggan sesungguhnya. Pelanggan eksternal merupakan 
orang yang membayar untuk mengunakan produk yang 
dihasilkan. Misalnya, supermarket yang menerima pembayaran 
dengan kartu kredit, pembayaran tunai dalam hal ini akan 
dilakukan oleh bank yang mengeluarkan kartu kredit itu, 
sedangkan pemakai produk adalah pemegang kartu. Dalam 
kasus ini, pelanggan pembayaran (bank) maupun pelanggan 
pemakai produk (pemegang kartu) harus dipuaskan oleh 
supermarket yang bertindak sebagai pemasok. Prinsip-prinsip 
hubungan pemasok-pelanggan dalam sistem mutu modern 
harus dipelihara agar saling memuaskan. Perusahaan juga harus 
melakukan segmentasi pasar untuk mengetahui siap 
konsumennya. 

3. Pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal adalah pembeli atau 
pemakai akhir produk, yang biasa disebut sebagai pelanggan 
nyata. Pelanggan eksternal adalah orang yang membayar untuk 
menggunakan produk yang dihasilkan. Misalnya, pasar 

swalayan yang menerima pembayaran dengan kartu kredit, 
dalam kaitan ini pembayaran tunai akan dilakukan oleh bank 
yang mengeluarkan kartu kredit itu, sedangkan pemakai produk 
adalah si pemegang kartu. 

C. Kepuasan Pelanggan 

Konsep kepuasan pelanggan termasuk term yang bersifat 
abstrak dan mengundung banyak definisi sesuai dengan 
pengalaman masing-masing ahli. Kotler (1997), mendefinisikan 
kepuasan pelanggan sebagai "... a person's feeling of pleasure or 
disappointment resulting from comparing a product's received 
performance (or outcome) in relations to the person's 
expectation". Band (1991:79) mendefinisikan kepuasan 
pelanggan sebagai: 

“the state in which customer needs, want, and 
expectations, through the transaction cycle, are not or 
exceeded, resulting in purchase and continuing loyality. I 
n other words, if customer satisfaction could be expressed 
as a ratio, it would like this; customer satisfaction= 
perceived quality: needs, wants, and expectation” 

Selanjutnya menurut Gerson (1993) kepuasan pelanggan 
bahwa harapannya telah terpenuhi atau terlampaui. Sedangkan 
Hoffman dan Beteson (1997), menyatakan bahwa kepuasan atau 
ketidakpuasan adalah perbandingan dari ekspektasi konsumen 
kepada persepsi mengenai interaksi layanan (service encounter) 
yang sebenarnya. 

Menurut Hunt (1991) pada prinsipnya defenisi kepuasan 
dapat digolongkan ke dalam lima perspektif, yaitu: 

1. Normative deficit definition:perbandingan antara hasil 
(outcome) dengan hasil yang cultural dapat diterima. 

2. Equity defeition; perbandingan perolehan atau keuntungan 
yang didapatkan dari pertukaran sosial bila perolehan tersebut 
tidak sama, maka pihak yang dirugikan akan tidak puas. 
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3. Normative standard definition; perbandingan antara hasil 
aktual dengan harapan standar pelanggan yang dibentuk dari 
pengalaman dan keyakinan mengenai tingkat kinerja yang 
seharusnya ia terima dari merek tertentu. 

4. Atributional definition; kepuasan tidak hanya ditentukan oleh 
ada tidaknya diskonfirmasi harapan, namun juga oleh sumber 
penyebab diskonfirmasi. 

5. Procedural fariness definition; kepuasan merupakan fungsi 
dari keyakinan atau persepsi kosumen bahwa ia telah 
diperlakukan secara adil. 

Defenisi lain dikemukakan oleh Oliver (1997:13-4) 
bahwa :”satisfaction is the customer’s fulfillment response. It is 
a judgement that the product or service feature, or the product 
or service itself, provided ( or is providing) a pleasurable level 
of consumption – related fulfillment, including levels of under or 
overfulfillments”.

Kepuasan pelanggan dapat digambarkan sebagai; 1) 
merupakan proses yang dinamis, 2) kepuasan memiliki dimensi 
sosial yang kuat, 3) di dalam kepuasan terkandung komponen 
makna dan emosi yang integral, 4) proses kepuasan dapat 
bergantung pada konteks dan saing berhubungan antara 
paradigm, model, dengan mode, 5) kepuasan produk selalu 
berkaitan dengan kepuasan hidup dan kualitas hidup itu sendiri. 

Merujuk pada pendapat para pakar tersebut disimpulkan 
bahwa kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan merupakan 
tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan antara 
ekspektasi pelanggan terhadap sebuah produk layanan dengan 
kenyataan yang diterima. Jadi kepuasan atau ketidakpuasan 
pelanggan  dapat diamati dari kesesuaian antara harapan 
(expectation) pelanggan dengan pelayanan yang diterima.  

Secara konseptual, kepuasan pelanggan dapat diamati dari 
gambar berikut (Djiptono, 2005); 

Gambar 8.1 
 Konsep Kepuasan pelanggan 

Kepuasan pelanggan sangat tergantung pada persepsi dan 
harapan pelanggan. Sebuah perusahaan perlu mengetahui 
beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi dan harapan 
pelanggan. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan 
harapan pelanggan di antaranya adalah sebagai berikut; 

1. Kebutuhan dan keinginan, yaitu berkaitan dengan hal-hal yang 
dirasakan oleh pelanggan saat pelanggan sedang mencoba 
melakukan transaksi dengan perusahaan. Jika pada saat itu 
kebutuhan dan keinginan terhadap produk yang ditawarkan 
oleh perusahaan sangat besar, maka harapan-harapan 
pelanggan yang berkaitan dengan kualitas produk dan layanan 
perusahaan akan tinggi pula, begitu juga sebaliknya. 

2. Pengalaman masa lalu (terdahulu) ketika mengkonsumsi 
produk dan layanan, baik dari perusahaan maupun pesaing-
pesaingnya. 

3. Pengalaman teman-teman, cerita teman pelanggan tentang 
kualitas produk dan layanan perusahaan yang akan didapat oleh 
pelanggan. 

Tujuan Perusahaan 

Produk 

Nilai Produk 
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Keinginan 

Harapan Pelanggan 

Tingkat Kepuasan 
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4. Komunikasi melalui iklan dan pemasaran atau persepsi yang 
timbul dari image periklanan dan pemasaran yang akan 
dilakukan oleh perusahaan. 

D. Harapan Pelanggan 
Harapan pelanggan memiliki peran yang cukup urgen 

sebagai standar perbandingan dalam evaluasi kualitas maupun 
kepuasan. Harapan pelanggan atau tingkat kepentingan 
kepentingan pelanggan merupakan keyakinan pelanggan sebelum 
mencoba atau membeli sebuah produk  layanan yang akan 
dijadikan standar acuan dalam menilai kinerja produk layanan 
tersebut. 

Harapan (expectation) menurut Berry dan Parasuraman 
(1991) merupakan standar perbandingan yang biasa digunakan 
dalam dua cara yang berbeda, yaitu what customer want to occur 
(desires) yang berarti apa yang dipikirkan pelanggan dalam 
menghadapi pelayanan (prediksi) dan apa yang ingin dipikirkan 
pelanggan (kenginan). Dengan demikian, harapan pelanggan 
berada pada dua tingkatan yang berbeda, yaitu; a desired level dan 
an adequate level. Desired level menggambarkan pelayanan yang 
diharapkan oleh pelanggan yang merupakan paduan antara apa 
yang dipercaya pelanggan ‘dapat ditermima’ (can be) dan 
‘seharusnya diterima” (should be). Adequate service level
merupakan apa yang dicari pelanggan dapat ditemui,dan 
merupakan bagian dari fungsi penilaian pelanggan terhadap 
layanan yang akan terjadi. Antara tingkat pelayanan yang 
diinginkan (desired service level) dan pelayanan yang memadai 
(adequate service level) terdapat bagian yang disebut ‘zone of 
tolerance’, yang merupakan jara kinerja pelayanan dimana 
pelanggan mempertimbangkan tingkat kepuasannya.   

Harapan pelanggan, dengan demikian merupakan standar 
yang tepat untuk menilai mutu layanan (service quality), dimana 
pelanggan memiliki dua tingkat ekspektasi yaitu adequate service 
dan desire service, keduanya dipisahkanoleh jarak zona toleransi 

sebagai ukuran tingkat kepuasan pelanggan. Menurut Ziethaml 
et.all (1990) faktor-faktor yang mempengaruhi ekspektasi 
pelanggan adalah sebagai berikut; 

1. Apa yang didengar nasabah dari nasabah lainnya (word- of-
mouth communications) merupakan faktor potensial yang 
menentukan ekspektasi nasabah. Sebagai contoh, seseorang 
nasabah memilih perusahaan yang diharapkan dapat 
memberikan pelayanan dengan kualitas tinggi berdasarkan 
rekomendasi dari teman-temannya atau dari tetangganya. 

2. Ekspektasi nasabah sangat tergantung kepada karakteristik 
individu di mana kebutuhan pribadi (personal needs) dari 
ekspektasi nasabah mungkin cukup pada tingkat tertentu, 
misalnya beberapa nasabah yang memiliki credit-card 
mengharapkan agar perusahaan penerbit credit-card 
menyediakan/memberikan batas maksimum pinjaman, 
sedangkan nasabah lainnya mengharapkan lebih besar batas 
pinjamannya dibanding nasabah lainnya. 

3. Pengalaman masa lalu (past experience) dalam menggunakan 
pelayanan juga dapat memengaruhi tingkat ekspektasi nasabah. 

4. Komunikasi dengan pihak eksternal (external communication) 
dari pemberi layanan memainkan peranan kunci dalam 
membentuk ekspektasi nasabah. Berdasarkan external 
communications, perusahaan pemberi layanan dapat 
menyampaikan pesan-pesan secara langsung maupun tidak 
langsung kepada nasabahnya. Contoh pengaruh adanya external 
communications adalah harga. Dalam kali ini harga atau biaya 
pelayanan berperan penting dalam membentuk ekspektasi 
nasabah. 

 Zeithamal, at all (1993), dalam kaitan ini menawarkan 
model konseptual mengenai harapan pelanggan terhadap layanan 
sebagai berikut; 

1. Enduring Service Intensifiers 
  Faktor ini merupakan faktor yang bersifat stabil dan men-
dorong pelanggan untuk meningkatkan sensitivitasnya terhadap 
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layanan. Faktor ini meliputi harapan yang disebabkan oleh orang 
lain dan filosofi pribadi seseorang mengenai layanan. Seorang 
pelanggan berharap bahwa seharusnya is juga dilayani dengan 
baik apabila pelanggan lainnya dilayani dengan baik oleh penyedia 
layanan. Selain itu, filosofi individu (misalnya seorang nasabah 
bank) tentang bagaimana memberikan pelayanan yang benar akan 
menentukan harapannya pada sebuah bank. 

2. Personal Need  
  Kebutuhan yang dirasakan seseorang mendasar bagi 
kesejahteraannya juga sangat menentukan harapannya. Kebutuhan 
tersebut meliputi kebutuhan fisik, sosial, dan psikologis.

3. Transitory Service Intensifiers 
  Faktor ini merupakan faktor individual yang bersifat se-
mentara (jangka pendek) yang meningkatkan sensitivitas 
pelanggan terhadap layanan. Faktor ini meliputi:a) Situasi 
darurat pada saat pelanggan sangat membutuhkan layanan dan 
penyedia layanan ingin membantunya (misalnya layanan asuransi 
mobil pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas. b) Layanan 
terakhir yang dikonsumsi pelanggan dapat pula menjadi acuannya 
untuk menentukan baik-buruknya layanan berikutnya. 

4. Perceived Service Alternatives 
  Merupakan persepsi pelanggan terhadap tingkat atau 
derajat pelayanan perusahaan lain yang sejenis. Jika 
konsumen memiliki beberapa alternatif maka harapannya terhadap 
suatu layanan cenderung akan semakin besar. 

5. Self-Perceived Service Role 
  Faktor ini adalah persepsi pelanggan tentang tingkat atau 
derajat keterlibatannya dalam memengaruhi layanan yang 
diterimanya. Apabila konsumen terlibat dalam proses 
penyampaian layanan dan layanan yang terjadi ternyata tidak 
begitu baik, maka pelanggan tidak bisa menimpakan kesalahan 
sepenuhnya kepada pihak penyedia layanan. Oleh karena itu, 

persepsi tentang derajat keterlibatannya akan memengaruhi 
tingkat layanan yang bersedia diterimanya. 

6. Situational Factors 
  Faktor situasional terdiri atas segala kemungkinan yang 
bisa memengaruhi kinerja layanan yang berada di luar kendali 
penyedia layanan. Misalnya pada awal bulan biasanya suatu bank 
ramai dipenuhi para nasabahnya dan ini akan menyebabkan seorang 
nasabah menjadi relatif lama menunggu. Untuk sementara 
nasabah tersebut akan menurunkan tingkat pelayanan minimal 
yang bersedia diterimanya karena keadaan itu bukanlah 
kesalahan penyedia layanan. 

7. Explicit Service Promises 
  Faktor ini merupakan pernyataan (secara personal atau 
nonpersonal) oleh organisasi tentang layanannya kepada pelanggan. 
Janji ini bisa berupa iklan, personal selling, perjanjian, atau 
komunikasi dengan karyawan organisasi tersebut. 

8. Implicit Service Promises 
  Faktor ini menyangkut petunjuk yang berkaitan dengan 
layanan yang memberikan kesimpulan bagi pelanggan tentang 
bagaimana layanan yang seharusnya diberikan. Petunjuk yang 
memberikan gambaran layanan ini meliputi biaya untuk memperoleh 
(harga) dan alat-alat pendukung layanannya. Pelanggan biasanya 
menghubungkan harga dan peralatan (tangible assets) pendukung 
layanan dengan kualitas layanan. Sebagai contoh, harga yang mahal 
dihubungkan secara positif dengan kualitas yang tinggi. Kendaraan 
angkutan umum yang sudah tua dan kotor dianggap hanya cocok bagi 
masyarakat bahwa yang lebih mementingkan tiba di tujuan daripada 
kenyamanan selama perjalanan. 

9. Word-of-Mouth (rekomendasi/saran dari orang lain). 
   Pernyataan (secara personal atau nonpersonal) yang 
disampaikan oleh orang lain selain organisasi (service provider) 
kepada pelanggan. Word-of-mouth ini biasanya cepat diterima oleh 
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layanan. Faktor ini meliputi harapan yang disebabkan oleh orang 
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pelanggan karena yang menyampaikannya adalah orang yang 
dipercayainya, seperti para pakar, teman, keluarga, dan publikasi 
media massa. Di samping itu, word-of-mouth juga cepat diterima 
sebagai referensi karena pelanggan layanan biasanya sulit mengeva-
luasi layanan yang belum dibelinya atau belum dirasakannya sendiri. 

10. Past Experience 
Pengalaman masa lampau meliputi hal-hal yang telah dipelajari atau 
diketahui pelanggan dari yang pernah diterimanya di masa lalu. 
Harapan pelanggan ini dari waktu ke waktu berkembang seiring 
dengan semakin banyaknya informasi (nonexperimental 
information) yang diterima pelanggan serta semakin 
bertambahnya pengalaman pelanggan. 

Ada dua tingkatan harapan pelanggan, yaitu adequate 
service dan desire service, seperti terlihat pada gambar berikut: 

Gambar 8.2 
 Zone of Tollerance 

Adequate service adalah tingkat kinerja layanan minimal yang 
masih dapat diterima berdasarkan perkiraan kepada layanan apa yang 
mungkin akan diterima dan tergantung kepada alternatif yang 
tersedia.  Desired service adalah tingkat kinerja layanan yang ingin 
diterima oleh pelanggan sebagai gabungan dari kepercayaan 
pelanggan mengenai apa yang dapat dan harus diterimanya. Zone of 

Zone of Tollerance 

Desire Service 

Adequate Service 

tolerance adalah daerah antara adequate service dan desired 
service, yaitu daerah di mana variasi pelayanan yang masih dapat 
diterima pelanggan. Zone of tolerance dapat mengembang dan 
menyusut, serta berbeda-beda untuk setiap individu, perusahaan, 
situasi, dan aspek layanan Bila pelayanan yang diterima pelanggan 
di bawah adequate service, pelanggan akan frustasi dan kecewa. 
Bila pelayanan yang diterima pelanggan melebihi desired service, 
pelanggan akan sangat puas dan terkejut. 

Desired service dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut:. 

a) Keinginan untuk dilayani dengan baik dan benar. 
Pelayanan yang diharapkan pelanggan untuk dilayani dengan 
baik karena is melihat pelanggan lain dilayani dengan baik serta 
dilayani dengan benar, di mana pelayanan yang benar tergantung 
kepada falsafah individu yang bersangkutan. 
b) Kebutuhan perorangan 
Pelayanan yang diharapkan pelanggan karena kebutuhan pelayanan 
tersebut bersifat mendasar dan terkait dengan kesejahteraan 
pelanggan. 
c) Derajat keterlibatan pelanggan 
Pelayanan minimal yang masih diterima pelanggan karena 
pelanggan terlibat dalam penyediaan layanan tersebut. Semakin 
terlibat pelanggan, pelanggan semakin sulit untuk mengeluh 
sehingga pelanggan harus semakin menerima hasil pelayanan. 
d) Faktor-faktor yang tergantung situasi 
Pelayanan minimal yang masih dapat diterima pelanggan karena 
adanya kemungkinan yang bisa memengaruhi kinerja layanan 
yang berada di luar kendali penyedia layanan, misalnya cuaca 
buruk, bencana alam, dan sebagainya. 
e)  Pelayanan yang diperkirakan 
Pelayanan minimal yang dapat diterima pelanggan karena pelanggan 
telah memperkirakan akan mendapatkan pelayanan seperti itu. 
Pelayanan yang diperkirakan lebih merupakan perkiraan pelayanan 
dari pelanggan terhadap transaksi individu daripada keseluruhan 
hubungan dengan penyedia layanan. 
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E. Proses Mengetahui Harapan Pelanggan 
  Harapan pelanggan dapat ditentukan dengan mengajukan 
sejumlah pertanyaan sebagai berikut  (Gaspersz, 1997) 

1. Apa karakteristik produk yang diinginkan oleh pelanggan? 
2. Berapa tingkat kinerja yang dibutuhkan untuk memenuhi 

harapan pelanggan? 
3. Bagaimana kepentingan relatif atau urutan prioritas setiap 

karakteristik? 
4. Bagaimana kepuasan pelanggan terhadap kinerja sekarang? 

  Guna menemukan jawaban dari pertayaan-pertanyaan di 
atas, perlu dirumuskan sejumlah keistimewaan dan keunggulan 
yang mungking dibutuhkan oleh pelanggan. Identifikasi tersebut 
harus melalui pengujian dengan menanyakan lansung kepada 
pelanggan. Proses ini disebut dengan listening to the voice of 
customer) yang meliputi pembelajaran kebutuhan, keinginan, 
harapan, dan tingkat kepuasan pelanggan. 

1. Karakteristik produk yang diinginkan oleh pelanggan
  Pada umumnya pelanggan menghendaki produk yang 
memiliki karakter lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik.  Oleh 
karena itu, produsen harus memperhatikan dimensi waktu, 
dimensi biaya, dan dimensi kualitas. Karakteristik lebih cepat 
biasanya berkaitan dengan dimensi waktu yang menggambarkan 
kecepatan dan kemudahan untuk memperoleh produk tertentu. 
Karakteristik lebih murah biasanya berkaitan dengan dimensi 
biaya yang menggambarkan harga atau ongkos dari suatu produk, 
sedangkan karakteristik lebih baik berkaitan dengan dimensi mutu 
suatu produk yang sifatnya sangat subjektif. 

2. Tingkat kinerja yang dibutuhkan untuk memenuhi harapan 
pelanggan. 

  Karakteristik produk yang diharapkan oleh pelanggan 
dapat dipandang sebagai suatu hirarki yang terdiri dari harapan 
dasar, spesifikasi dan kebutuhan serta kesenangan.  Ketiga tingkat 

harapan pelanggan ini sering dikenal dengan harapan implisit, 
harapan eksplisit, dan harapan tersembunyi: 

a. Harapan dasar (harapan imlisit). Mencakup tingkat kinerja 
minimum yang selalu diasumsikan ada (implicit), sehingga 
manakala karakteristik produk ini hilang maka pelanggan 
akan selalu tidak puas. Misalnya saat membeli sebuah 
laptop, pelanggaan mengasumsikan atribut dasar akan 
otomatis dalam produk tersebut tanpa perlu menanyakannya 
kepada penjual. Contoh harapan dasar dari produk komputer 
adalah badan (body) anti karat telah diasumsikan merupakan 
atribut dasar yang otomotis ada, sehingga harapan/dijamin 
tidak akan berkarat dalam waktu tertentu   

b. Harapan tingkat kedua; spesifikasi dan kebutuhan (harapan 
eksplisit), mencakup spesifikasi dan kebutuhan yang terdiri 
dari pilihan-pilihan dan pertukaran yang tersedia untuk 
dipilih oleh pelanggan. Pada level ini, spesifikasi produk 
dinegosiasikan antara pelanggan dengan pihak pembuat atau 
penjual. Sebagai contoh pada pembeli laptop terdapat 
spesifikasi seperti; ketahanan baterai, ukuran, warna, 
kecepatan, kekuatan hardisk, memori,  fasilitas akses 
internet, harga yang terjangkau, dll. Semua spesifikasi dan 
kebutuhan ini merupakan keistimewaan (features) dari 
laptop yang diklankan oleh pihak penjual atau pembuat 
laptop tersebut, yang dapat dipilih oleh pelanggan sebelum 
memutuskan untuk membeli suatu produk laptop tertentu. 

c. Harapan pelanggan pada tingkat tinggi; yaitu nilai tambah 
dari features yang tidak diketahui sebelumnya oleh 
pelanggan (harapan  implisit). Sehingga jika ini karakteristik 
ada pada sebuah produk, pelanggan akan merasa senang dan 
gembira. Kebutuhan implisit tidak diketahui oleh pelanggan 
sebelumnya, tetapi pelanggan akan merasakan manfaatnya 
setelah digunakan. Misalnya sebuah produk laptop yang 
yang rendah tingkat radiasinya terhadap mata. Ini memenuhi 
harapan tersembunyi pelanggan terhadap keamanan dalam 
penggunaan produk laptop selama ini. 
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3. Kepentingan relatif atau urutan prioritas setiap karakteristik 
  Pada kenyataannya, karakteristik  mutu yang diinginkan 
oleh pelanggan, tingkat harpan pelanggan, dan kepentingan relatif 
dari setiap criteria dapat saling bertentangan. Misalnya laptop 
dengan hard disc dan memori yang besar, ukuran sedang, ringan, 
tahan lama, baterai kuat dan murah merupakan karateristik yang 
diinginkan oleh pelanggan, namun saling bertentangan satu sama 
lainnya.  
  Menimbang adanya pertentangan dalam kualitas yang 
diinginkan oleh pelanggan maka perlu dilakuakan pemeringkatan 
terhadap setiap karakteristik tersebut, agar dapat menemukan 
kepentingan relatif atau skala prioritas dari masing-masing 
karakteristik tersebut.  

4. Kepuasan pelanggan berdasarkan performansi sekarang
  Manakala pertanyaan tentang kepentingan relatif dari 
setiap karakteristik yang diingikan oleh pelanggan telah 
ditemukan jawabannya, maka produsen dapat membandingkannya 
dengan performansi produk yang ada sekarang yang sedang 
ditawarkan kepada pelanggan. Berdasarkan perbandingan antara 
karakteristik produk yang diinginkan pelanggan dengan 
performansi sekarang yang ditawarkan kepada pelanggan, dapat 
diketahui kepuasan pelanggan berdasarkan tingkat performansi 
produk yang ada sekarang. Selanjutnya akan dapat diidentifikasi 
apakah pelanggan akan puas atau tidak dalam mengkonsumsi 
produk yang ditawarkan berdasarkan tingkat performansi 
sekarang.  Jawaban yang diperoleh dari pertanyaan ini kemudian 
menjadi acuan dalam mengambil kebijakan dan strategi perbaikan 
mutu guna meningkatkan kepuasan pelanggan. 

F. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan 
Menurut Lele (1991) ada empat faktor yang 

mempengaruhi kepuasan pelanggan, yaitu;  

1. Produk/ Jasa, meliputi; rancangan, umpan balik, insentif, 
sumber daya, dan pembuatan. 

2. Budaya, meliputi; lambang formal, sistem informal. 
3. Kegiatan penjualan, meliputi; pesan, sikap, dan penyaluran. 
4. Pasca penjualan, meliputi; pelayanan pendukung, umpan balik 

dan restitusi.  

Sedangkan Barnes (2001) mengemukakan faktor yang 
turut menentukan kepuasan pelanggan adalah;  

1. Pelayanan dengan nilai tambah 
2. Tampilan dari produk atau layanan  
3. Aspek bisnis 
4. Kejutan-kejutan yang dapat memberikan ransangan emosional 

(suka/tidak), untuk melakukan penilaian intangible pada saat 
layanan diberikan. 

 Faktor utama yang mempengaruhi kepuasan pelanggan 
adalah interaksi antara produsen dan konsumen (perusahaan 
dengan pelanggan) yang memiliki mutu ransangan terhadap 
perasaan nyaman yang dirasakan oleh pelanggan.  
 Berdasarkan hal tersebut, faktor-faktor yang 
mempengaruhi kepuasan pelanggan dapat diidentifikasi dalam 
lima level, yang didalamnya melibatkan banyak kontak, baik 
internal karyawan maupun dengan pelanggan. Kelima level 
tersebut adalah  (Barnes, 2001): 

1. Produk atau jasa inti, meliputi: 
a. Esensi dari penawaran yang dapat mewakili produk atau 

layanan inti yang disediakan oleh perusahaan. 
b. Penetapan produk/jasa inti ini merupakan hal yang 

mendasar untuk ditawarkan kepada pelanggan, sekaligus 
menjadi hal yang paling sulit bagi perusahaan untuk 
membuatnya berbeda. 

c. Untuk pasar yang bersaing, perusahaan mau tidak mau 
harus dapat menetapkan produk intinya secara tepat, 
karena bila tidak ditetapkan, maka hubungan dengan 
pelanggan tidak akan pernah dapat dimulai 
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3. Kepentingan relatif atau urutan prioritas setiap karakteristik 
  Pada kenyataannya, karakteristik  mutu yang diinginkan 
oleh pelanggan, tingkat harpan pelanggan, dan kepentingan relatif 
dari setiap criteria dapat saling bertentangan. Misalnya laptop 
dengan hard disc dan memori yang besar, ukuran sedang, ringan, 
tahan lama, baterai kuat dan murah merupakan karateristik yang 
diinginkan oleh pelanggan, namun saling bertentangan satu sama 
lainnya.  
  Menimbang adanya pertentangan dalam kualitas yang 
diinginkan oleh pelanggan maka perlu dilakuakan pemeringkatan 
terhadap setiap karakteristik tersebut, agar dapat menemukan 
kepentingan relatif atau skala prioritas dari masing-masing 
karakteristik tersebut.  

4. Kepuasan pelanggan berdasarkan performansi sekarang
  Manakala pertanyaan tentang kepentingan relatif dari 
setiap karakteristik yang diingikan oleh pelanggan telah 
ditemukan jawabannya, maka produsen dapat membandingkannya 
dengan performansi produk yang ada sekarang yang sedang 
ditawarkan kepada pelanggan. Berdasarkan perbandingan antara 
karakteristik produk yang diinginkan pelanggan dengan 
performansi sekarang yang ditawarkan kepada pelanggan, dapat 
diketahui kepuasan pelanggan berdasarkan tingkat performansi 
produk yang ada sekarang. Selanjutnya akan dapat diidentifikasi 
apakah pelanggan akan puas atau tidak dalam mengkonsumsi 
produk yang ditawarkan berdasarkan tingkat performansi 
sekarang.  Jawaban yang diperoleh dari pertanyaan ini kemudian 
menjadi acuan dalam mengambil kebijakan dan strategi perbaikan 
mutu guna meningkatkan kepuasan pelanggan. 

F. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan 
Menurut Lele (1991) ada empat faktor yang 

mempengaruhi kepuasan pelanggan, yaitu;  

1. Produk/ Jasa, meliputi; rancangan, umpan balik, insentif, 
sumber daya, dan pembuatan. 

2. Budaya, meliputi; lambang formal, sistem informal. 
3. Kegiatan penjualan, meliputi; pesan, sikap, dan penyaluran. 
4. Pasca penjualan, meliputi; pelayanan pendukung, umpan balik 

dan restitusi.  

Sedangkan Barnes (2001) mengemukakan faktor yang 
turut menentukan kepuasan pelanggan adalah;  

1. Pelayanan dengan nilai tambah 
2. Tampilan dari produk atau layanan  
3. Aspek bisnis 
4. Kejutan-kejutan yang dapat memberikan ransangan emosional 

(suka/tidak), untuk melakukan penilaian intangible pada saat 
layanan diberikan. 

 Faktor utama yang mempengaruhi kepuasan pelanggan 
adalah interaksi antara produsen dan konsumen (perusahaan 
dengan pelanggan) yang memiliki mutu ransangan terhadap 
perasaan nyaman yang dirasakan oleh pelanggan.  
 Berdasarkan hal tersebut, faktor-faktor yang 
mempengaruhi kepuasan pelanggan dapat diidentifikasi dalam 
lima level, yang didalamnya melibatkan banyak kontak, baik 
internal karyawan maupun dengan pelanggan. Kelima level 
tersebut adalah  (Barnes, 2001): 

1. Produk atau jasa inti, meliputi: 
a. Esensi dari penawaran yang dapat mewakili produk atau 

layanan inti yang disediakan oleh perusahaan. 
b. Penetapan produk/jasa inti ini merupakan hal yang 

mendasar untuk ditawarkan kepada pelanggan, sekaligus 
menjadi hal yang paling sulit bagi perusahaan untuk 
membuatnya berbeda. 

c. Untuk pasar yang bersaing, perusahaan mau tidak mau 
harus dapat menetapkan produk intinya secara tepat, 
karena bila tidak ditetapkan, maka hubungan dengan 
pelanggan tidak akan pernah dapat dimulai 



322

2. Sistem dan pelayanan pendukung, meliputi; 
a. Layanan pendukung yang dapat dipandang dapat 

mendukung peningkatan kelengkapan layanan atau produk 
inti. 

b. Perangkat yang menjadi pendukung pada level ini, 
misalnya; system pembayaran dan penghantaran, 
kemudahan memperoleh produk dan layanannya, jam 
layanan, level karyawan, pendukung teknis, dan peraikan, 
system komunikasi dan informasi. 

3. Performa teknis, meliputi; 
a. Apakah perusahaan sudah menetapkan produk inti maupun 

layanan pendukungnya itu suda dilakukan secara tepat dan 
benar. 

b. Fokus yang harus dipertimbangkan pada level ini adalah 
perusahaan dapat menampilkan produk/layanan sesuai 
dengan apa yang dijanjika kepada pelanggan. 

4. Elemen interaksi dengan pelanggan,: 
a. Mengacu pada prinsip interaksi penyediaan jasa dengan 

pelanggan baik melalui tatap muka, atau melalui kontak 
yang berbasis teknologi. 

b. Perusahaan harus dapat menyediakan system paralel atau 
system yang alternative yang memungkinkan pelanggan 
dapat berhubungan dengan pelanggan secara lebih pribadi 

5. Elemen emosional – dimensi afektif pelayanan, meliputi: 
a. Manajer perusahaan penyedia produk atau layanan harus 

dapat mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang 
dapat memberikan pesan halus kepada pelanggan sehingga 
dapat menumbuhkan perasaan positif dalam diri pelanggan 
terhadap produk atau layanan perusahaan. 

b. Sejumlah riset membuktikan bahwa ketidakpuasan 
pelanggan tidak berhubungan dengan kualitas produk/jasa 
inti, tetapi lebih karena aspek interaksi pelanggan dengan 
penyedia layanan serta para pekerja-pekerjanya. 

G. Pengukuran Kepuasan Pelanggan 
  Tingkat kepuasan pelanggan sengat bergantung pada mutu 
produk dan layanan, sedangkan aspek mutu produk atau layanan 
itu dapat diukur. Supranto (2001) mengemukakan bahwa bagi 
para manajer perusahaan, pengukuran aspek mutu memiliki nilai 
strategis, yaitu: 
1. Untuk mendeteksi dan mengetahui dengan baik tentang 

jalannya proses bisnis. 
2. Mengetahui secara tepat, dimana harus melakukan perubahan 

dan perbaikan secara kontinyu dalam memuaskan pelanggan. 
3. Menentukan perubahan yang dilakukan mengarah pada 

perbaikan. 

Tren penggunaan ukuran kepuasan pelanggan yang 
berkembang dewasa ini mengarah  pada dua kecenderungan: 
1. Ukuran lunak (soft measures), yaitu:

a. Menggunakan indeks subjektif
b. Indikator yang digunakan adalah hal hal yang tidak terlihat 

(intangible), seperti ‘mutu’ jasa.
c. Focus yang diukur adalah persepsi dan sikap.
d. Persepsi dan sikap pelanggan terhadap organisasi yang 

memproduksi barang atau jasa, dimanfaatkan untuk mencari 
peluang peningkatan dalam membuat keputusan bisnis yang 
lebih baik.

e. Alat yang digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan 
dalam setting ukuran lunak adalh kuisioner.

f. Ukuran lunak ini lebih tepat mengukur kepuasan pelanggan 
untuk perusahaan jasa.

2. Ukuran keras (Hard measures);
a. Menggunakan indeks objektif
b. Indikator yang digunakan adalah hal-hal yang terlihat 

dengan jelas (tangible) 
c. Fokus yang diukur adalah besaran produk (berat, ukuran 

panjang, atau luas dari suatu produk), waktu untuk 
menyelesaikan suatu proses produksi.
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2. Sistem dan pelayanan pendukung, meliputi; 
a. Layanan pendukung yang dapat dipandang dapat 

mendukung peningkatan kelengkapan layanan atau produk 
inti. 

b. Perangkat yang menjadi pendukung pada level ini, 
misalnya; system pembayaran dan penghantaran, 
kemudahan memperoleh produk dan layanannya, jam 
layanan, level karyawan, pendukung teknis, dan peraikan, 
system komunikasi dan informasi. 

3. Performa teknis, meliputi; 
a. Apakah perusahaan sudah menetapkan produk inti maupun 

layanan pendukungnya itu suda dilakukan secara tepat dan 
benar. 

b. Fokus yang harus dipertimbangkan pada level ini adalah 
perusahaan dapat menampilkan produk/layanan sesuai 
dengan apa yang dijanjika kepada pelanggan. 

4. Elemen interaksi dengan pelanggan,: 
a. Mengacu pada prinsip interaksi penyediaan jasa dengan 

pelanggan baik melalui tatap muka, atau melalui kontak 
yang berbasis teknologi. 

b. Perusahaan harus dapat menyediakan system paralel atau 
system yang alternative yang memungkinkan pelanggan 
dapat berhubungan dengan pelanggan secara lebih pribadi 

5. Elemen emosional – dimensi afektif pelayanan, meliputi: 
a. Manajer perusahaan penyedia produk atau layanan harus 

dapat mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang 
dapat memberikan pesan halus kepada pelanggan sehingga 
dapat menumbuhkan perasaan positif dalam diri pelanggan 
terhadap produk atau layanan perusahaan. 

b. Sejumlah riset membuktikan bahwa ketidakpuasan 
pelanggan tidak berhubungan dengan kualitas produk/jasa 
inti, tetapi lebih karena aspek interaksi pelanggan dengan 
penyedia layanan serta para pekerja-pekerjanya. 

G. Pengukuran Kepuasan Pelanggan 
  Tingkat kepuasan pelanggan sengat bergantung pada mutu 
produk dan layanan, sedangkan aspek mutu produk atau layanan 
itu dapat diukur. Supranto (2001) mengemukakan bahwa bagi 
para manajer perusahaan, pengukuran aspek mutu memiliki nilai 
strategis, yaitu: 
1. Untuk mendeteksi dan mengetahui dengan baik tentang 

jalannya proses bisnis. 
2. Mengetahui secara tepat, dimana harus melakukan perubahan 

dan perbaikan secara kontinyu dalam memuaskan pelanggan. 
3. Menentukan perubahan yang dilakukan mengarah pada 

perbaikan. 

Tren penggunaan ukuran kepuasan pelanggan yang 
berkembang dewasa ini mengarah  pada dua kecenderungan: 
1. Ukuran lunak (soft measures), yaitu:

a. Menggunakan indeks subjektif
b. Indikator yang digunakan adalah hal hal yang tidak terlihat 

(intangible), seperti ‘mutu’ jasa.
c. Focus yang diukur adalah persepsi dan sikap.
d. Persepsi dan sikap pelanggan terhadap organisasi yang 

memproduksi barang atau jasa, dimanfaatkan untuk mencari 
peluang peningkatan dalam membuat keputusan bisnis yang 
lebih baik.

e. Alat yang digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan 
dalam setting ukuran lunak adalh kuisioner.

f. Ukuran lunak ini lebih tepat mengukur kepuasan pelanggan 
untuk perusahaan jasa.

2. Ukuran keras (Hard measures);
a. Menggunakan indeks objektif
b. Indikator yang digunakan adalah hal-hal yang terlihat 

dengan jelas (tangible) 
c. Fokus yang diukur adalah besaran produk (berat, ukuran 

panjang, atau luas dari suatu produk), waktu untuk 
menyelesaikan suatu proses produksi.
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d. Rekomendasi dari hasil pengukuran ini dimanfaatkan untuk 
memperbaiki desai suatu produk.

e. Alat yang digunakan “tools technical-tools”, seperti 
stopwatch, ukuran berat benda, ukuran suhu, sejenisnya.

f. Ukuran keras ini lebih tepat mengukur segi ekonomis 
pemakaian suatu produk, biasanya digunakan pada 
perusahaan manufaktur.

Untuk mengembangkan suatu model dan penggunaan 
keusioner kepuasan 
pelanggan, diperlukan tahapan proses, dalam pentahap proses ini 
akan dijumpai langkah-langkah yang bersifat khusus, untuk 
menyoroti unsur-unsur penting guna 
memahami pendapat pelanggan. Adapun langkah-langkah yang 
dimaksudkan adalah  (Supranto, 2001): 

1. Langkah pertama 
Mengidentifikasi unsur-unsur penting yang terkait dengan 

kebutuhan pelanggan. Hal ini diperlukan, karena:  
a. Pengetahuan akan kebutuhan pelanggan, dapat memberikan 

suatu pemahaman yang lebih menyeluruh tentang cara 
pelanggan dalam mengartikan mutu  barang/jasa yang dijual 
oleh produsen.  

b. Pengetahuan akan kebutuhan pelanggan, dapat memudahkan 
pengembangan kuesioner kepuasan pelanggan. 

2. Langkah kedua 
Mengembangkan kuesioner yang sekiranya memung-

kinkan untuk dapat menangkap informasi-informasi tentang 
persepsi yang lebih mendasar sehubungan dengan kebutuhan 
pelanggan, dan juga informasi yang terkait dengan keperluan 
evaluasi terhadap kuesionernya. 

3. Langkah Ketiga 
Adalah penggunaan kuesioner khusus kepuasan 

pelanggan. 

  Terdapat sejumlah metode yang dapat digunakan oleh 
perusahaan  dalam mengukur kepuasan pelanggan. Kotler (1994) 
mengajukan empat metode dalam mengukur kepuasan pelanggan, 
yaitu: 

1. Sistem keluhan dan saran 
 Setiap perusahaan yang fokus pada kepuasan pelanggan 

perlu memberikan kesempatan yang luas kepada pelanggan untuk 
menyampiakan keluhan dan saran mereka. Misalnya dengan 
menempatkan kotak saran pada tempat-tempat strategis yang 
mudah dijangkau, atau menyediakan saluran telepon khusus bebas 
pulsa, dan lain-lain. Informasi yang diperoleh melalui media ini 
dapat menjadi masukan dan informasi penting bagi perusahaan, 
sehingga  memungkinkannya untuk memberikan tanggapan secara 
cepat terhadap persoalan yang timbul. Namun demikian, karena 
metode ini cenderung bersifat pasif maka sulit untuk mendapat 
gambaran yang komprehensif terkait dengan kepuasan dan atau 
ketidakpuasan pelanggan. Tidak semua pelanggan yang tidak puas 
akan menyalurkan keluhannya dengan cara demikian, boleh jadi 
mereka akan langsung beralih kepada perusahaan lain. Metode ini 
juga tidak selalu dapat menjaring saran yang berkualitas, apalagi 
jika perusahaan sendiri tidak memberikan umpan balik terhadap 
keluhan atau saran yang diajukan oleh pelanggan.  

2. Survei Kepuasan Pelanggan 
  Perusahaan –perusahaan besar biasanya melakukan 
penelitian mengenai pelanggan dengan menggunakan metode 
survey baik melalui telpon, sms, pos, maupun wawancara 
langsung dengan pelanggan. Melalui metode ini, perusahaan akan 
memperoleh tanggapan dan umpan balik secara langsung dari 
pelanggan dan sekaligus juga memberikan tanda positif bahwa 
perusahaan menaruh perhatian besar terhadap para pelanggannya. 
Pengukuran kepuasan pelanggan melalui metode ini dapat 
ditempuh dengan berbagai cara, yaitu: 

a. Directly reported satisfaction 
Pengukuran dilakukan secara langsung melalui pertanyaan, 
seperti pertanyaan seberapa puas Saudara terhadap 
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d. Rekomendasi dari hasil pengukuran ini dimanfaatkan untuk 
memperbaiki desai suatu produk.

e. Alat yang digunakan “tools technical-tools”, seperti 
stopwatch, ukuran berat benda, ukuran suhu, sejenisnya.

f. Ukuran keras ini lebih tepat mengukur segi ekonomis 
pemakaian suatu produk, biasanya digunakan pada 
perusahaan manufaktur.

Untuk mengembangkan suatu model dan penggunaan 
keusioner kepuasan 
pelanggan, diperlukan tahapan proses, dalam pentahap proses ini 
akan dijumpai langkah-langkah yang bersifat khusus, untuk 
menyoroti unsur-unsur penting guna 
memahami pendapat pelanggan. Adapun langkah-langkah yang 
dimaksudkan adalah  (Supranto, 2001): 

1. Langkah pertama 
Mengidentifikasi unsur-unsur penting yang terkait dengan 

kebutuhan pelanggan. Hal ini diperlukan, karena:  
a. Pengetahuan akan kebutuhan pelanggan, dapat memberikan 

suatu pemahaman yang lebih menyeluruh tentang cara 
pelanggan dalam mengartikan mutu  barang/jasa yang dijual 
oleh produsen.  

b. Pengetahuan akan kebutuhan pelanggan, dapat memudahkan 
pengembangan kuesioner kepuasan pelanggan. 

2. Langkah kedua 
Mengembangkan kuesioner yang sekiranya memung-

kinkan untuk dapat menangkap informasi-informasi tentang 
persepsi yang lebih mendasar sehubungan dengan kebutuhan 
pelanggan, dan juga informasi yang terkait dengan keperluan 
evaluasi terhadap kuesionernya. 

3. Langkah Ketiga 
Adalah penggunaan kuesioner khusus kepuasan 

pelanggan. 

  Terdapat sejumlah metode yang dapat digunakan oleh 
perusahaan  dalam mengukur kepuasan pelanggan. Kotler (1994) 
mengajukan empat metode dalam mengukur kepuasan pelanggan, 
yaitu: 

1. Sistem keluhan dan saran 
 Setiap perusahaan yang fokus pada kepuasan pelanggan 

perlu memberikan kesempatan yang luas kepada pelanggan untuk 
menyampiakan keluhan dan saran mereka. Misalnya dengan 
menempatkan kotak saran pada tempat-tempat strategis yang 
mudah dijangkau, atau menyediakan saluran telepon khusus bebas 
pulsa, dan lain-lain. Informasi yang diperoleh melalui media ini 
dapat menjadi masukan dan informasi penting bagi perusahaan, 
sehingga  memungkinkannya untuk memberikan tanggapan secara 
cepat terhadap persoalan yang timbul. Namun demikian, karena 
metode ini cenderung bersifat pasif maka sulit untuk mendapat 
gambaran yang komprehensif terkait dengan kepuasan dan atau 
ketidakpuasan pelanggan. Tidak semua pelanggan yang tidak puas 
akan menyalurkan keluhannya dengan cara demikian, boleh jadi 
mereka akan langsung beralih kepada perusahaan lain. Metode ini 
juga tidak selalu dapat menjaring saran yang berkualitas, apalagi 
jika perusahaan sendiri tidak memberikan umpan balik terhadap 
keluhan atau saran yang diajukan oleh pelanggan.  

2. Survei Kepuasan Pelanggan 
  Perusahaan –perusahaan besar biasanya melakukan 
penelitian mengenai pelanggan dengan menggunakan metode 
survey baik melalui telpon, sms, pos, maupun wawancara 
langsung dengan pelanggan. Melalui metode ini, perusahaan akan 
memperoleh tanggapan dan umpan balik secara langsung dari 
pelanggan dan sekaligus juga memberikan tanda positif bahwa 
perusahaan menaruh perhatian besar terhadap para pelanggannya. 
Pengukuran kepuasan pelanggan melalui metode ini dapat 
ditempuh dengan berbagai cara, yaitu: 

a. Directly reported satisfaction 
Pengukuran dilakukan secara langsung melalui pertanyaan, 
seperti pertanyaan seberapa puas Saudara terhadap 
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pelayanan Perusahaan ABC, dengan menggunakan skala; 
sangat puas, puas, netral, tidak puas, sangat tidak puas.  

b. Derived dissatisfaction 
Pertanyaan yang diajukan menyangkut dua hal utama, 
yaitu besarnya harapan pelanggan terhadap atribut tertentu 
dan besarnya kinerja yang mereka rasakan.

3. Analisis Problem 
  Dalam metode ini pelanggan yang dijadikan responden 
untuk mengungkapkan dua hal pokok, yaitu pertama masalah-
masalah yang mereka hadapi berkaitan dengan penawaran dari 
perusahaan, kedua saran-saran untuk melakukan perbaikan. 

4. Importance- performance Anaysis
  Pada teknik ini, responden diminta untuk merangking 
seberapa baik kinerja perusahaan dalam masing-masing atribut 
dari sebuah produk. 

5. Ghost Shopping
Metode ini dilakukan dengan cara mempekerjakan 

beberapa orang (ghost shopper) untuk berperan sebagai pembeli 
potensial produk perusahaan dan pesaing, berdasarkan 
pengalaman mereka dalam pembelian produk-produk tersebut. 
Ghost shopper juga berperan dalam mengamati dan menilai cara 
perusahaan dan pesaingnya menjawab pertanyaan pelanggan 
dengan menangani setiap keluhan. Disarankan ada  baiknya 
manajer perusahaan sendiri yang turun langsung menjadi ghost 
shopper guna mengetahui langsung bagaimana karyawan bekerja 
memberi layanan dan menangani keluhan pelaggannya. 

6. Lost Customer- Analysis
  Metode ini dilakukan dimana perusahaan berupaya 
menghubungi para pelanggannya yang telah berhenti dan atau 
telah beralih kepada perusahaan atau pemasok lain. Melalui 
metode ini diharapkan akan diperolehnya informasi penyebab 
terjadinya hal tersebut. Informasi yang diperoleh tersebut sangat 
bermanfaat bagi perusahaan sebagai pertimbangan dalam 

pengambilan kebijakan dalam upaya meningkatkan kepuasan 
pelanggan. 

Peters (Tjiptono, 2005) mengajukan sepuluh kunci sukses 
dalam mengukur kepuasan pelanggan, yaitu: 

1. Frekuensi survei.  
Survei formal dilakukan dua atau tiga bulan sekali dan survei 
informal setiap bulan sekali. 

2. Format.  
Pelaksanaan survei hendaknya dilaksanakan oleh pihak ketiga 
diluar perusahaan. 

3. Isi 
Pertanyaan hendaknya standar yang dapat dikuantifikasikan 

4. Desai nisi  
Survei harus didesain secara sistematis dan memperhatikan 
setiap pandangan  yang ada. 

5. Melibatkan setiap karyawan 
Semua fungsi dan tingkatan organisasi harus dilibatkan dalam 
kegiatan survei 

6. Mengukur kepuasan setiap orang 
Survei hendanya mengukur kepuasan setiap orang / pihak, baik 
pelanggan langsung maupun pelanggan tidak langsung (dealer, 
retailer, wholesaler), dan pelanggan internal. 

7. Kombinasi berbagai ukuran 
Ukuran-ukuran yang dipergunakan dalam survei dibatasi pada 
skor kuantitatif gabungan dari beberapa individu 
kelompok/tim, fasilitas (pabrik atau kantor operasi atau took), 
dan devisi. 

8. Hubungan dengan kompensasi dan reward
Hasil pengukuran kepuasan pelanggan dikaitkan dengan sistem 
kompensasi. 

9. Penggunaan ukuran secara simbolik 
Ukuran kepuasan pelanggan dibuat dalam kalimat yang 
sederhana dan mudah diingat, serta ditempatkan di setiap 
bagian organisasi. 
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pelayanan Perusahaan ABC, dengan menggunakan skala; 
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10. Bentuk pengukuran lainnya. 
Deskriptif kualitatif mengenai hubungan karyawan dengan 
pelanggan harus mencakup penilaian sampai sejauh mana 
karyawan memiliki orientasi pada kepuasan pelanggan.

 Tingkat kepuasan pelanggan sangat tergantung pada mutu 
suatu produk. Suatu produk dikatakan bermutu bagi seseorang 
kalau produk tersebut dapat memenuhi kebutuhannya. Aspek 
mutu suatu produk dapat diukur. Pengukuran tingkat kepuasan 
erat hubungannya dengan mutu produk (barang atau jasa). Di 
samping itu, pengukuran aspek mutu bermanfaat bagi pimpinan 
perusahaan, yaitu; 

1. untuk mengetahui dengan baik bagaimana jalannya proses 
bisnis;   

2. mengetahui di mana harus melakukan perubahan dalam upaya 
melakukan perbaikan secara terus-menerus untuk memuaskan 
pelanggan;  

3. menentukan apakah perubahan yang dilakukan mengarah ke 
perbaikan.  

Salah satu cara untuk mengukur sikap pelanggan ialah 
dengan menggunakan kuesioner. Perusahaan harus mendesain 
kuesioner kepuasan pelanggan yang secara akurat dapat 
memperkirakan persepsi pelanggan tentang mutu barang atau jasa. 
Penggunaan kuesioner kepuasan pelanggan harus benar-benar 
dapat mengukur dengan tepat persepsi dan sikap pelanggan. 
  Banyak organisasi melakukan kesalahan kerena bertindak 
hanya berdasarkan apa yang dikatakan pelanggan, bukannya 
menelusup lebih jauh dari apa yang dikatakan dan apa yang tidak 
dikatakan. Lowenstein (dalam Goetsch dan Davis (1997) 
menyebutkan fenomena ini model keluhan gunung es (iceberg 
complaint model). Dengan kata lain, keluhan-keluhan yang 
disebutkan pelanggan hanyalah puncak dari gunung es yang 
telihat di atas permukaan air. Bagian yang jauh lebih besar dari 
gunung es mengambang diam-diam di bawah permukaan. Karena 

itu, adalah penting bagi perusahaan untuk mengumpulkan baik 
keluha-keluhan-keluhan terdaftar maupun tidak terdaftar. 
  Kelompok fokus merupakan cara yang sangat baik untuk 
mengumpulkan keluhan-keluhan yang tidak terdaftar. Survei 
pelanggan dan pelanggan tes dapat juga digunakan untuk tujuan 
ini. Cara lain untuk mendapatkan bagian dari gunung es yang 
melayang di bawah permukaan adalah wawancara tindak lanjut. 
Melalui metode ini, pelanggan yang memempunyai keluhan yang 
terdaftar, dikontak baik secara pribadi maupun via telpon untuk 
membahas keluhan mereka secara sangat mendalam. Pendekatan 
ini memberikan peluang kepada perwakilan-perwakilan organisasi 
untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan klarifikasi, dan 
meminta saran-saran. 
  Cara lain menurut Goetsch dan Davis (1997) untuk 
mendapat keluhan yang tidak terdaftar adalah dengan 
menggunakan perwakilan penjualan organisasi sebagai kolektor 
masukan pelanggan. Perwakilan penjulan adalah karyawan yang 
paling banyak berkontak muka dengan pelanggan. Jika dilatih 
secara tepat menyangkut apa yang dicari, apa yang dinyatakan, 
dan bagaimana menanggapi, personil penjualan dapat membawa 
kembali informasi yang tak ternilai dari setiap kunjungan 
penjualan. Selain memberikan pelatihan yang penuh kepada 
personil penjulan, organisasi hendaknya juga memberikan mereka 
insentif yang tepat untuk mengumpulkan masukan pelanggan. 

H. Persepsi Pelanggan terhadap Mutu Layanan 

Salah satu konsep dalam TQM adalah pilosof proses 
perbaikan tarus menerus (continuous process improvement). 
Konsep ini menyiratkan bahwa tidak ada level mutu yang dapat 
diterima sebab kebutuhan, nilai, dan harapan pelanggan selalu 
berubah dan menjadi lebih menuntut. American Society for 
Quality (ASQ)  dalam pengamatannya mengenai  faktor-faktor 
yang mempengaruhi persepsi pengguna, menunjukkan urutan 
sebagai berikut (Besterfiled, dkk, 1992: 51-52): 



329

10. Bentuk pengukuran lainnya. 
Deskriptif kualitatif mengenai hubungan karyawan dengan 
pelanggan harus mencakup penilaian sampai sejauh mana 
karyawan memiliki orientasi pada kepuasan pelanggan.

 Tingkat kepuasan pelanggan sangat tergantung pada mutu 
suatu produk. Suatu produk dikatakan bermutu bagi seseorang 
kalau produk tersebut dapat memenuhi kebutuhannya. Aspek 
mutu suatu produk dapat diukur. Pengukuran tingkat kepuasan 
erat hubungannya dengan mutu produk (barang atau jasa). Di 
samping itu, pengukuran aspek mutu bermanfaat bagi pimpinan 
perusahaan, yaitu; 

1. untuk mengetahui dengan baik bagaimana jalannya proses 
bisnis;   

2. mengetahui di mana harus melakukan perubahan dalam upaya 
melakukan perbaikan secara terus-menerus untuk memuaskan 
pelanggan;  

3. menentukan apakah perubahan yang dilakukan mengarah ke 
perbaikan.  

Salah satu cara untuk mengukur sikap pelanggan ialah 
dengan menggunakan kuesioner. Perusahaan harus mendesain 
kuesioner kepuasan pelanggan yang secara akurat dapat 
memperkirakan persepsi pelanggan tentang mutu barang atau jasa. 
Penggunaan kuesioner kepuasan pelanggan harus benar-benar 
dapat mengukur dengan tepat persepsi dan sikap pelanggan. 
  Banyak organisasi melakukan kesalahan kerena bertindak 
hanya berdasarkan apa yang dikatakan pelanggan, bukannya 
menelusup lebih jauh dari apa yang dikatakan dan apa yang tidak 
dikatakan. Lowenstein (dalam Goetsch dan Davis (1997) 
menyebutkan fenomena ini model keluhan gunung es (iceberg 
complaint model). Dengan kata lain, keluhan-keluhan yang 
disebutkan pelanggan hanyalah puncak dari gunung es yang 
telihat di atas permukaan air. Bagian yang jauh lebih besar dari 
gunung es mengambang diam-diam di bawah permukaan. Karena 

itu, adalah penting bagi perusahaan untuk mengumpulkan baik 
keluha-keluhan-keluhan terdaftar maupun tidak terdaftar. 
  Kelompok fokus merupakan cara yang sangat baik untuk 
mengumpulkan keluhan-keluhan yang tidak terdaftar. Survei 
pelanggan dan pelanggan tes dapat juga digunakan untuk tujuan 
ini. Cara lain untuk mendapatkan bagian dari gunung es yang 
melayang di bawah permukaan adalah wawancara tindak lanjut. 
Melalui metode ini, pelanggan yang memempunyai keluhan yang 
terdaftar, dikontak baik secara pribadi maupun via telpon untuk 
membahas keluhan mereka secara sangat mendalam. Pendekatan 
ini memberikan peluang kepada perwakilan-perwakilan organisasi 
untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan klarifikasi, dan 
meminta saran-saran. 
  Cara lain menurut Goetsch dan Davis (1997) untuk 
mendapat keluhan yang tidak terdaftar adalah dengan 
menggunakan perwakilan penjualan organisasi sebagai kolektor 
masukan pelanggan. Perwakilan penjulan adalah karyawan yang 
paling banyak berkontak muka dengan pelanggan. Jika dilatih 
secara tepat menyangkut apa yang dicari, apa yang dinyatakan, 
dan bagaimana menanggapi, personil penjualan dapat membawa 
kembali informasi yang tak ternilai dari setiap kunjungan 
penjualan. Selain memberikan pelatihan yang penuh kepada 
personil penjulan, organisasi hendaknya juga memberikan mereka 
insentif yang tepat untuk mengumpulkan masukan pelanggan. 

H. Persepsi Pelanggan terhadap Mutu Layanan 

Salah satu konsep dalam TQM adalah pilosof proses 
perbaikan tarus menerus (continuous process improvement). 
Konsep ini menyiratkan bahwa tidak ada level mutu yang dapat 
diterima sebab kebutuhan, nilai, dan harapan pelanggan selalu 
berubah dan menjadi lebih menuntut. American Society for 
Quality (ASQ)  dalam pengamatannya mengenai  faktor-faktor 
yang mempengaruhi persepsi pengguna, menunjukkan urutan 
sebagai berikut (Besterfiled, dkk, 1992: 51-52): 
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a. Performansi (performance.  Performansi mencakup “fitness for 
use” sebuah prase yang menunjukkan bahwa produk atau 
layanan siap  dipakai oleh pelanggan pada saat dibeli.  

b. Keistimewaan (features). Keistimewaan atau atribut sebuah 
produk atau layanan dapat diidentifikasi secara psikologi, 
orientasi waktu, kontrak, etika, dan teknologi. Keistimewaan 
merupakan karakteristik kedua dari produk dan layanan. 
Misalnya, fungsi utama sebuah  mobil adalah sebagai alat 
transportasi, sedangkan stereo system adalah keistimewannya.

c. Layanan (service. Penekanan layanan pelanggan muncul 
sebagai suatu metode bagi organisasi  untuk memberikan nilai 
tambah (added value). Namun, layanan pelanggan adalah suatu 
yang tidak terukur karena terbentuk dari sejumlah hal kecil, 
semua dapat merubah persepsi pelanggan. Karakteristik yang 
tidak terukur (intengible)  adalah semua ciri yang tidak dapat 
dikuantifikasi, meskipun memberikan kepuasan kepada 
pelanggan. 

d. Jaminan (warranti). Jaminan keabsahan produk 
mereprentasikan janji perusahaan terhadap mutu produk yang 
diback-up dengan jaminan kepuasan pelanggan. Hal tersebut 
juga mereprentasikan komitmen publik untuk menggaransi 
tingkat layanan yang cukup untuk memuaskan pelanggan. 
Sebuah jaminan mendorong perusahaan untuk fokus pada 
definisi pelanggan terhadap mutu produk dan layanan. Jaminan 
menghasilkan umpan balik berupa informasi mengenai mutu 
produk dan layanan, ini juga mendorong organisasi untuk 
untuk mengembangkan sistem tindakan perbaikan (corrective 
action). 

e. Harga (price).  Pelanggan dewasa ini suka membeli produk 
mahal asal bernilai. Pelanggan selalu mengevaluasi produk dan 
layanan suatu perusahaan dibandingkan dengan perusahaan 
lainnya untuk menentukan siapa yang memberikan nilai paling 
tinggi. Namun demikian, dalam lingkungan  yang sangat 
kompetitif, konsep pelanggan terhadap nilai selalu berubah. 

Usaha yang terus menerus harus dilakukan dengan melakukan 
kontak dengan pelanggan  untuk mengidentifikasi, 
memperifikasi, dan meng-update persepsi pelanggan mengenai 
nilai dalam hubungannya dengan produk dan layanan. 

f. Reputasi (reputation. Kepuasan pelanggan terpadu didasarkan 
pada keseluruhan pengalaman dengan organisasi, bukan hanya 
dengan produk. Pelanggan tertarik untuk membeli sebuah 
produk karena mereknya yang terkenal dan terpercaya dan 
biasanya menjadi pelanggan seumur hidup. Oleh karena itu 
ingatan pelanggan merupakan strategi ekonomi bagi setiap 
organisasi. 

I. Strategi Kepuasan Pelanggan 
  Fokus pada pelanggan merupakan konsen dari setiap 
perusahaan yang ingin merebut pelanggan berhadapan dengan 
sejumlah pesaing lainnya. Untuk itu, berbagai strategi jangka 
panjang harus terus dilakukan disertai dengan komitmen baik 
terkait dengan dana maupun sumber daya manusia. Djiptono 
(2007) merangkum sejumlah strategi yang dapat dipadukan untuk 
meraih dan meningkatkan kepuasan pelanggan, yaitu; 

1. Strategi Relationship Marketing
 Yaitu strategi dimana transaksi pertukaran antara pembeli 

dan penjual berkelanjutan, tidak berakhir setelah penjualan 
selesai. Dengan kata lain dijalin suatu kemitraan dengan 
pelanggan secara terus menerus yang pada akhirnya 
menumbuhkan kesetiaan pelanggan sehingga terjadi bisnis 
ulangan (repeat business).  
  Guna menerapakan relationship marketing perlu dibentuk 
customer database, yaitu daftar nama pelanggan yang oleh 
perusahaan dianggap perlu dibina hubungan jangka panjang 
dengan mereka. Database tersebut tidak hany sekedar berisi nama 
pelanggan, tapi juga mencakup hal-hal penting lainnya, separate 
frekuensi dan jumlah pembelian, preferensi, saat-saat pembelian, 
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dan lain-lain. Informasi – informasi tersebut penting bagi 
perusahaan dalam memuaskan pelanggan secara lebih baik, dan 
pada gilirannya diharapkan tumbuh loyalitas pelanggan sehingga 
terjadi pembelian ulang. Disamping itu, informasi tersebut juga 
memungkinkan perusahaan merancang produk khusus yang 
disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan tertentu. 
Agar dapat membuahkan hasil yang efektif, hubungan baik tidak 
hanya dibina dengan pelanggan akhir, tetapi juga dengan 
pemasok, bahkan dengan perusahaan pesaing. 
  Namun perlu diingat bahwa dampak kepuasan pelanggan 
terhadap loyalitas pelanggan dan pembelian ulang berbeda-beda 
untuk setiap perusahaan. Pelanggan yang loyal belum tentu berarti 
mereka puas. Sebaliknya pelanggan yang puas cenderung untuk 
menjadi pelanggan yang loyal. 
  Frequency marketing merupakan salah satu varian dari 
relationship marketing, yaitu upaya untuk mengidentifkasi, 
memelihara, dan meningkatkan hasil dari pelanggan terbaik (best 
customer), melalui hubungan jangka panjang yang interaktif dan 
bernilai tambah. Konsep strategi ini didasarkan pada prinsip 
Pareto, yaitu “20% of a company’s customers might account for 
80% of its business”. Contoh penerapannya adalah Sempati 
Preferred Connection Card,  potongan harga untuk pembelian 
dalam jumlah besar, jaminan ada kamar kosong di hotel bagi 
pelanggan yang sering menginap, dan berbagai bentuk lainnya. 

2. Strategi Superior Customer Service
  Strategi Superior Customer Service diwujudkan dengan 
cara  menawarkan pelayanan yang lebih baik daripada pesaing, 
seperti memberikan garansi, jaminan, pelatihan cara 
menggunakan produk, konsultasi teknikal, saran-saran untuk 
pemakaian produk alternatif, peluang mengembalikan/menukar 
produk yang tidak memuaskan, reparasi komponen yang rusak, 
penyediaan suku cadang pengganti, informasi berkala dari 
perusahaan, klub organisasi pemakai produk, dan lain-lain. Hal ini 

membutuhkan dana yang besar, kemampuan sumber daya 
manusia, dan upaya sungguh-sungguh agar tercipta layanan yang 
superior. Contoh pelayanan superior yang dapat diberikan adalah 
distributor komputer memberikan pelayanan konsultasi gratis 
seputar permasalahan komputer, surat kabar yang memberikan 
jasa pelayanan gratis dalam menentukan format iklan bagi para 
pemasang iklan, dan lain-lain. 

3. Strategi  Unconditional Service Guarantees 
  Strategi ini berintikan komitmen untuk memberikan 
kepuasan kepada pelanggan, yang pada gilirannya akan menjadi 
sumber dinamis penyempurnaan kualitas jasa dan kinerja 
perusahaan. Selain itu, juga akan meningkatkan motivasi para 
karyawan untuk mencapai kinerja yang lebih baik dari 
sebelumnya. 
  Garansi atau jaminana istimewa ini dirancang untuk 
meringankan resiko/ kerugian pelanggan, terkait dengan 
pelanggan tidak puas dengan suatu produk atau layanan yang 
dibayarnya. Garansi tersebut menjanjikan kepuasan prima dan 
kepuasan pelanggan. Garansi memiliki fungsi utama untuk 
mengurangi resiko pelanggan sebelum dan sesudah pembelian 
barang atau jasa, sekaligus memaksa perusahaan yang 
bersangkutan untuk memberikan yang terbaik dan meraih loyalitas 
pelanggan.  Garansi ini dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu: 

a. Garansi internal 
 Garansi internal merupakn jaminan atau janji-janji yang 

diberikan suatu devisi kepada pelanggan  internalnya, yakni 
pemroses lebih lanjut dari setiap orang yang memanfaatkan 
hasil/jasa devisi tersebut. Garansi ini dilandaskan pada 
komitmen untuk memberikan pelakyanan terbaik, tepat waktu, 
akurat, jujur, dan sunggguh-sungguh. Contoh garansi internal 
adalah jaminan dari Bagian Media dan Perkuliahan  untuk 
menyediakan segala fasilitas perkuliahan (seperti, OHP, in 
focus, spidol, dll) secara tepat waktu pada setiap perkuliahan. 
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b. Garansi eksternal 
 Garansi eksternal merupakan jaminan yang dibuat oleh 

perusahaan kepada para pelanggan eksternalnya, yakni orang 
yang membeli dan menggunakan jasa perusahaan. Garansi ini 
menyangkut layanan yang unggul dan berkualitas tinggi.  
Perusahaan, dalam hal ini, harus benar-benar menepatinya, 
karena jika tidak malah akan menjadi bumerang bagi 
perusahaan sendiri. Contoh dari garansi ini adalah jaminana 
jika dalam waktu 2 minggu peserta kursus tidak puas, maka 
uang kursusnya dapat diambil kembali, jaminan potongan 
harga atau jasa gratis bagi pelanggan yang menservis mobilnya 
beberapa kali, dan lain-lain. 

 Garansi yang baik paling tidak harus memenuhi kriteria 
sebagai berikut: 

1) Realistis dan dinyatakan secara spesifik, misalnya garansi 
berlaku untuk jangka waktu 12 bulan. 

2) Sederhana, komunikatif, dan mudah difahami. 
3) Mudah diperoleh dan diterima pelanggan 
4) Tidak membebani pelanggan dengan syarat-syarat yang 

berlebihan 
5) Terpercaya (credible) baik reputasi perusahaan yang 

memberikan tipe garansi itu sendiri. Misalnya garansi yang 
berbunyi ;”Kami jamin berat badan Anda akan susut 30 kg 
dalam 1 minggu. Jika tidak, uang kembali”, cenderung sulit 
dipercaya. 

6) Berfokus pada kebutuhan pelanggan 
7) Sungguh berarti, artinya disertai dengan ganti rugi dengan 

bayaran yang signifikan dan disesuaikan dengan harga 
produk yang dibeli, tingkat keseriusan masalah yang 
dihadapi, dan persepsi pelanggan terhadap apa yang adil 
bagi mereka. 

8) Memberikan standar kinerja yang jelas, misalnya “dalam 
waktu kurang dari 25 menit kredit Anda akan cair”. 

J. Strategi Penanganan Keluhan Pelanggan 
  Secara umum, pelanggan yang kurang puas terhadap kinerja 
produk, jasa atau perusahaan tertentu akan memberikan respon yang 
beragam. Ada yang bereaksi dengan melakukan komplain, namun 
adapula yang mendiamkan saja. Singh (Djiptono, 2007) 
mengkategorikan komplain terhadap ketidakpuasan kedalam tiga 
bentuk; voice responses, private responses, dan third party responses.   

1. Voice Response 
Kategori ini meliputi usaha penyampaian keluhan secara 

langsung dan atau meminta ganti rugi kepada perusahaan yang 
bersangkutan bila pelanggan melakukan hal ini, maka perusahaan 
masih mungkin memperoleh beberapa manfaat. Pertama, 
pelanggan memberikan kesempatan sekali lagi kepada 
perusahaan untuk memuaskan mereka. Kedua, risiko publisitas 
buruh dapat ditekan, baik  publisitas dalam bentuk rekomendasi dari 
mulut kemulut, maupun melalui koran/media massa. Dan yang tidak 
kalah pentingnya adalah ketiga, memberi masukan mengenai 
kekurangan pelayanan yang perlu diperbaiki perusahaan. Melalui 
perbaikan layanan, perusahaan dapat memelihara hubungan baik 
dan loyalitas pelanggan. 

2. Private Response 
Tindakan yang dilakukan antara lain memperingatkan atau 

memberitahukan kolega, teman atau keluarganya mengenai 
pengalamannya dengan layanan atau perusahaan yang 
bersangkutan. Umumnya tindakan ini sering dilakukan dan 
dampaknya sangat besar bagi citra perusahaan.  

3. Third-party Response
Tindakan yang dilakukan meliputi usaha meminta ganti rugi 

secara hukum, mengadu lewat media massa surat, atau secara langsung 
mendatangi konsumen, instansi hukum, dan sebagainya. Tindakan 
seperti ini sangat ditakuti oleh sebagian besar perusahaan yang tidak 
memberi pelayanan baik kepada pelanggannya atau perusahaan 
yang tidak memiliki prosedur penanganan keluhan yang baik. 
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Kadang kala, pelanggan lebih memilih menyebarluaskan keluhannya 
kepada masyarakat luas, karena secara psikologis lebih memuaskan. 
Lagi pula, mereka yakin akan mendapat tanggapan yang lebih cepat 
dari perusahaan yang bersangkutan. Terdapat beberapa kemung-
kinan pemecahan masalah pelanggan yang tidak puas. 

Tabel 8.1 

Item-item Pengukuran Minat Pelanggan untuk Melakukan 
Komplain. 

N0 DIMENSI ITEM SPESIFIK 

1 Voise Responses 1. Melupakan kejadian dan tidak 
melakukan apa-apa 

2. Menyampaikan keluhan ke 
manajer toko pada kunjungan 
berikut. 

3. Mendatangi kembali atau segera 
menelpon toko dan meminta 
menyelesaikan masalah. 

2 Private Responses 4. Memutuskan untuk tidak 
menggunakan  jasa toko itu lagi 

5. Menceritakan keluhan kepada 
orang lain 

6. Mempengaruhi orang lain agar 
tidak menggunakan jasa toko 
tersebut. 

3 Third Party 
Responses 

7. Menyampaikan keluhan ke 
lembaga konsumen, dan 
meminta mereka untuk 
membantu penyelesaian masalah 
Anda 

8. Mempublikasikan ke media 
massa. 

9. Melaporkan ke lembaga 
konsumen agar memperingatkan 
para konsumen lain. 

10.Menempuh jalur hukum dan 
menuntut toko tersebut. 

Sedangkan, keputusan pelanggan untuk melakukan 
komplain atau tidak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu seperti 
berikut; 

1. Derajat kepentingan konsumsi yang dilakukan. Hal ini 
menyakut derajat kepentingan layanan yang dikonsumsi dan 
bagi konsumen, waktu yang dibutuhkan untuk mengkonsumsi 
layanan  sosical visibility. Apabila derajat kepentingan biaya dan 
waktu yang dibutuhkan mengkonsumsi layanan relatif tinggi, 
maka kecenderungan bahwa akan melakukan komplain.  

2. Tingkat ketidakpuasan pelanggan. Makin tidak puas seorang 
pelanggan, maka makin besar kemunkinan melakukan komplain.  

3. Manfaat yang diperoleh. Semakin besar persepsi konsumen 
terhadap manfaat yang diperoleh dari penyampaian 
komplain, semakin besar pula kemungkinannya melakukan 
komplain. Secara garis besar, manfaat yang diperoleh dari 
melakukan komplain adalah berupa: a) manfaat emosional; 
kesempatan untuk menuntut hak, menumpahkan kesesalan, 
melampiaskan kemarahan, serta menerima permintaan 
maaft, b) manfaat fungsional; pengembalian jasa yang 
dibeli, dan reparasi, c) manfaat bagi orang lain; membantu 
pelanggan lain agar terhindar dari ketidakpuasan serupa di 
masa datang, dan d) penyempurnaan produk; perusahaan 
jasa kemungkinan besar akar meningkatkan layanannya. 

4. Pengetahuan dan pengalaman. Hal ini meliputi jumlah 
pemakaian jasa sebelumnya, pemahaman jasa, persepsi 
terhadap  kapabilitas sebagai konsumen, dan pengalaman 
komplain sebelumnya.  
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5. Sikap pelanggan terhadap keluhan. Pelanggan yang 
bersikap positif terhadap penyampaian keluhan biasanya 
sering menyampaikan keluhan, yakni karena akan ada 
manfaat positif yang akan diterimanya. 

6. Tingkat kesulitan dalam mendapatkan ganti rugi. Faktor 
ini mencakup waktu yang dibutuhkan, gangguan terhadap 
aktivitas rutin yang dijalankan, dan biaya yang dibutuhkan untuk 
melakukan komplain. Apabila tingkat kesulitannya tinggi, maka 
pelanggan cenderung tidak akan melakukan komplain. 

7. Peluang keberhasilan dalam melakukan komplain. Bila 
pelanggan merasa bahwa peluang keberhasilannya dalam 
melakukan komplain sangat kecil, maka ia cenderung tidak akan 
melakukannya. Hal sebaliknya, apabila dirasakan peluangnya 
besar. 

  Djiptono (2007) menambahkan ada dua alasan utama 
pelanggan menyampaikan keluhan; pertama untuk menutupi 
kerugian ekonomis, biasanya dilakukan dengan voice responses 
atau third party responses. Alasan kedua adalah untuk 
memperbaiki citra diri.  
  Penanganan keluhan yang baik memberikan peluang untuk 
mengubah seorang pelanggan yang tidak puas menjadi pelanggan 
produk perusahaan yang puas atau bahkan menjadi pelanggan 
‘abadi’. Menurut Mudie dan Cottam (1993) dalam Nasution 
(2004) manfaat lain dari penanganan keluhan adalah:

1. Penyedia jasa akan memperoleh kesempatan lagi untuk 
memperbaki hubungan dengan pelanggan yang kecewa. 

2. Penyedia jasa bisa terhindar dari publistas negatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang pelanggan yang 
tidak puas akan menceritakan pengalamannya kepada delapan 
sampai sepuluh orang lain. Sehingga citra buruk perusahaan 
akan dengan mudah berkembang di kalanga n mereka, kondisi 
seperti ini akan merugikan perusahaan.  

3. Penyedia jasa akan mengetahui aspek-aspek yang perlu 
dibenahi dalam pelayanan saat ini. 

4. Penyedia jasa akan mengetahui sumber masalah operasinya. 
5. Karyawan dapat termotivasi untuk memberikan pelayanan 

yang berkualitas lebih baik. 

 Proses penanganan keluhan yang efektif terdiri dari 
beberapa langkah, diawali dengan identifikasi dan penentuan 
sumber masalah yang menyebabkan pelanggan tidak puas  dan 
mengeluh. Langkah ini merupakan langkah yang krusial sebab 
akan menentukan efektivitas langkah-langkah berikutnya. Sumber 
masalah perlu diatasi ditindaklanjuti, dan diupayakan agar di masa 
mendatang tidak timbul masalah yang sama. Dalam langkah ini, 
kecepatan dan ketepatan penaganan merupakan hal yang krusial. 
Ketidakpuasan bisa semakin besar apabila pelanggan yang 
mengeluh merasa keluhannya tidak diperhatikan dengan baik. 
Keadaan ini dapat menyebabkan mereka menjadi sakit hati dan 
berperasangka buruk. Bagi pelanggan, yang penting adalah bahwa 
perusahaan menunjukkan perhatian, keperihatinan, dan 
penyesalannya terhadap kekecewaan pelanggan dan berusaha 
memperbaikinya. Oleh karena itu, para karyawan atau pegawai 
khususnya yang berada pada front office perlu dilatih untuk 
mengambil keputusan dalam upaya menangani situasi-situasi 
demikian. 

 Langkah lain yang tidak kalah urgennya adalah 
keterlibatan top management dalam penanganan keluhan serta  
pengembangan sistem informasi manajemen sehingga perusahaan 
bisa mendata setiap keluhan yang disampaikan dan belajar dari 
kesalahan yang pernah dilakukan.  

 Aspek penanganan keluhan yang penting paling tidak 
mencakup (Djiptono, 2007); 

1. Empati terhadap pelanggan yang marah 
Mengahadapi pelanggan yang emosi atau marah, perusahaan 
harus bersikap empati, sebab jika tidak maka suasana akan 
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5. Sikap pelanggan terhadap keluhan. Pelanggan yang 
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7. Peluang keberhasilan dalam melakukan komplain. Bila 
pelanggan merasa bahwa peluang keberhasilannya dalam 
melakukan komplain sangat kecil, maka ia cenderung tidak akan 
melakukannya. Hal sebaliknya, apabila dirasakan peluangnya 
besar. 

  Djiptono (2007) menambahkan ada dua alasan utama 
pelanggan menyampaikan keluhan; pertama untuk menutupi 
kerugian ekonomis, biasanya dilakukan dengan voice responses 
atau third party responses. Alasan kedua adalah untuk 
memperbaiki citra diri.  
  Penanganan keluhan yang baik memberikan peluang untuk 
mengubah seorang pelanggan yang tidak puas menjadi pelanggan 
produk perusahaan yang puas atau bahkan menjadi pelanggan 
‘abadi’. Menurut Mudie dan Cottam (1993) dalam Nasution 
(2004) manfaat lain dari penanganan keluhan adalah:

1. Penyedia jasa akan memperoleh kesempatan lagi untuk 
memperbaki hubungan dengan pelanggan yang kecewa. 

2. Penyedia jasa bisa terhindar dari publistas negatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang pelanggan yang 
tidak puas akan menceritakan pengalamannya kepada delapan 
sampai sepuluh orang lain. Sehingga citra buruk perusahaan 
akan dengan mudah berkembang di kalanga n mereka, kondisi 
seperti ini akan merugikan perusahaan.  

3. Penyedia jasa akan mengetahui aspek-aspek yang perlu 
dibenahi dalam pelayanan saat ini. 

4. Penyedia jasa akan mengetahui sumber masalah operasinya. 
5. Karyawan dapat termotivasi untuk memberikan pelayanan 

yang berkualitas lebih baik. 

 Proses penanganan keluhan yang efektif terdiri dari 
beberapa langkah, diawali dengan identifikasi dan penentuan 
sumber masalah yang menyebabkan pelanggan tidak puas  dan 
mengeluh. Langkah ini merupakan langkah yang krusial sebab 
akan menentukan efektivitas langkah-langkah berikutnya. Sumber 
masalah perlu diatasi ditindaklanjuti, dan diupayakan agar di masa 
mendatang tidak timbul masalah yang sama. Dalam langkah ini, 
kecepatan dan ketepatan penaganan merupakan hal yang krusial. 
Ketidakpuasan bisa semakin besar apabila pelanggan yang 
mengeluh merasa keluhannya tidak diperhatikan dengan baik. 
Keadaan ini dapat menyebabkan mereka menjadi sakit hati dan 
berperasangka buruk. Bagi pelanggan, yang penting adalah bahwa 
perusahaan menunjukkan perhatian, keperihatinan, dan 
penyesalannya terhadap kekecewaan pelanggan dan berusaha 
memperbaikinya. Oleh karena itu, para karyawan atau pegawai 
khususnya yang berada pada front office perlu dilatih untuk 
mengambil keputusan dalam upaya menangani situasi-situasi 
demikian. 

 Langkah lain yang tidak kalah urgennya adalah 
keterlibatan top management dalam penanganan keluhan serta  
pengembangan sistem informasi manajemen sehingga perusahaan 
bisa mendata setiap keluhan yang disampaikan dan belajar dari 
kesalahan yang pernah dilakukan.  

 Aspek penanganan keluhan yang penting paling tidak 
mencakup (Djiptono, 2007); 

1. Empati terhadap pelanggan yang marah 
Mengahadapi pelanggan yang emosi atau marah, perusahaan 
harus bersikap empati, sebab jika tidak maka suasana akan 
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menjadi tidak kondusif. Oleh karenanya perlu disediakan 
waktu untuk mendengarkan keluhan mereka dan berusaha 
memahami situasi yang dirasakan oleh pelanggan. Dengan 
demikian permasalahan yang dihadapi akan menjadi jelas dan 
pemecahan yang diharapkan dapat diupayakan bersama 

2. Kecepatan dalam penanganan keluhan 
Kecepatan merupakan hal yang sangat penting dalam 
penanganan keluhan. Manakala keluhan tidak segera 
ditanggapi maka rasa tidak puas terhadap perusahaan akan 
menjadi permanen dan tidak dapat diubah  lagi. Sementara, jika 
keluhan dapat ditangani dengan cepat maka ada kemungkinan 
pelanggan tersebut menjadi puas. Apabila pelanggan puas 
dengan cara penanganan keluhan maka besar kemungkinannya 
ia akan menjadi pelanggan perusahaan kembali. 

 Hasil penelitian Thecnical Assistance Research Programs
(dalam Djitono, 2007) menunjukkan bahwa; a) 70-90% pelanggan 
yang menyampaikan keluhannya akan melakukan bisnis lagi 
dengan perusahaan yang sama apabila ia puas dengan cara 
penaganan keluhannya, b) 20-70% pelanggan yang tidak puas 
dengan cara penanganan keluhannya yang akan melakukan bisnis 
lagi dengan perusahaan sama; c) Dan hanya 10-30 % pelanggan 
yang memiliki masalah (namun tidak menyampaikan keluhan atau 
meminta bantuan) akan melakukan bisnis lagi dengan perusahaan 
yang sama.  
3. Kewajaran atau keadilan dalam memecahkan masalah/keluhan 

Perusahaan harus memperhatikan aspek kewajaran dalam hal 
biaya dan kinerja jangka panjang. Hasil yang diharapkan 
tentunya adalah situasi ‘win win’, dimana pelanggan dan 
perusahaan sama-sama dimenangkan atau diuntungkan. 

4. Kemudahan bagi konsumen untuk menghubungi perusahaan. 
Kemudahan menghubungi penting bagi konsumen untuk 
menyampaikan tanggapan, kritik, saran, dan keluhan terhadap 
perusahaan. Dalam hal ini, dibutuhkan adanya metode 

komunikasi yang mudah dan relatif tidak mahal, dimana 
pelanggan dapat menyampaikan keluh kesahnya. Bila 
memungkinkan, perusahaan dapat menyediakan jalur atau 
saluran telepon khusus (hot line service) untuk menampung 
keluhan pelanggan atau dapat memanfaatkan e-mail di jaringan 
internet, dengan membuka site atau homepage di Word Wide 
Web (www). 

K. Strategi peningkatan kinerja perusahaan.  
   Strategi ini meliputi berbagai upaya seperti melakukan 

pemantauan dan pengukuran kepuasan pelanggan secara 
berkesinambungan, memberikan pendidikan dan pelatihan 
menyangkut komunikasi, salesmenship, dan public relation
kepada pihak manajemen dan perusahaan, memasukkan unsur 
kemampuan untuk memuaskan pelanggan ke dalam sistem 
penilaian kinerja karyawan, serta memberdayakan (empowerment)
yang lebih besar kepada para karyawan dalam melaksanakan 
tugasnya. 

1. Penerapan Quality Function Deployment
  Quality Function Deployment (QFD) adalah praktik untuk 
merancang suatu proses sebagai tanggapan terhadap keluhan 
pelanggan. QFD merupakan konsep yang pertama kali 
dikembangkan di Jepang dan kemudian berkembang di Negara-
negara lain. QFD berupaya menerjemahkan apa yang dibutuhkan 
pelanggan menjadi apa yang dihasilkan oleh organisasi. Hal ini 
dilakukan dengan melibatkan pelanggan dalam proses 
pengembangan produk sedini mungkin.  QFD memungkinkan 
perusahaan memprioritaskan kebutuhan pelanggan, menemukan 
tanggapan inovatif terhadap kebutuhan tersebut, dan memperbaiki 
proses hingga tercapai efektivitas maksimum. Struktur QED biasa 
digambarka dalam house of quality dan dalam implementasinya 
QFD menggunakan berbagai alat, separate diagram sebab akibat, 
flow chart, diagram pareto, run chart, histogram, scatter diagram, 
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menjadi tidak kondusif. Oleh karenanya perlu disediakan 
waktu untuk mendengarkan keluhan mereka dan berusaha 
memahami situasi yang dirasakan oleh pelanggan. Dengan 
demikian permasalahan yang dihadapi akan menjadi jelas dan 
pemecahan yang diharapkan dapat diupayakan bersama 

2. Kecepatan dalam penanganan keluhan 
Kecepatan merupakan hal yang sangat penting dalam 
penanganan keluhan. Manakala keluhan tidak segera 
ditanggapi maka rasa tidak puas terhadap perusahaan akan 
menjadi permanen dan tidak dapat diubah  lagi. Sementara, jika 
keluhan dapat ditangani dengan cepat maka ada kemungkinan 
pelanggan tersebut menjadi puas. Apabila pelanggan puas 
dengan cara penanganan keluhan maka besar kemungkinannya 
ia akan menjadi pelanggan perusahaan kembali. 

 Hasil penelitian Thecnical Assistance Research Programs
(dalam Djitono, 2007) menunjukkan bahwa; a) 70-90% pelanggan 
yang menyampaikan keluhannya akan melakukan bisnis lagi 
dengan perusahaan yang sama apabila ia puas dengan cara 
penaganan keluhannya, b) 20-70% pelanggan yang tidak puas 
dengan cara penanganan keluhannya yang akan melakukan bisnis 
lagi dengan perusahaan sama; c) Dan hanya 10-30 % pelanggan 
yang memiliki masalah (namun tidak menyampaikan keluhan atau 
meminta bantuan) akan melakukan bisnis lagi dengan perusahaan 
yang sama.  
3. Kewajaran atau keadilan dalam memecahkan masalah/keluhan 

Perusahaan harus memperhatikan aspek kewajaran dalam hal 
biaya dan kinerja jangka panjang. Hasil yang diharapkan 
tentunya adalah situasi ‘win win’, dimana pelanggan dan 
perusahaan sama-sama dimenangkan atau diuntungkan. 

4. Kemudahan bagi konsumen untuk menghubungi perusahaan. 
Kemudahan menghubungi penting bagi konsumen untuk 
menyampaikan tanggapan, kritik, saran, dan keluhan terhadap 
perusahaan. Dalam hal ini, dibutuhkan adanya metode 

komunikasi yang mudah dan relatif tidak mahal, dimana 
pelanggan dapat menyampaikan keluh kesahnya. Bila 
memungkinkan, perusahaan dapat menyediakan jalur atau 
saluran telepon khusus (hot line service) untuk menampung 
keluhan pelanggan atau dapat memanfaatkan e-mail di jaringan 
internet, dengan membuka site atau homepage di Word Wide 
Web (www). 

K. Strategi peningkatan kinerja perusahaan.  
   Strategi ini meliputi berbagai upaya seperti melakukan 

pemantauan dan pengukuran kepuasan pelanggan secara 
berkesinambungan, memberikan pendidikan dan pelatihan 
menyangkut komunikasi, salesmenship, dan public relation
kepada pihak manajemen dan perusahaan, memasukkan unsur 
kemampuan untuk memuaskan pelanggan ke dalam sistem 
penilaian kinerja karyawan, serta memberdayakan (empowerment)
yang lebih besar kepada para karyawan dalam melaksanakan 
tugasnya. 

1. Penerapan Quality Function Deployment
  Quality Function Deployment (QFD) adalah praktik untuk 
merancang suatu proses sebagai tanggapan terhadap keluhan 
pelanggan. QFD merupakan konsep yang pertama kali 
dikembangkan di Jepang dan kemudian berkembang di Negara-
negara lain. QFD berupaya menerjemahkan apa yang dibutuhkan 
pelanggan menjadi apa yang dihasilkan oleh organisasi. Hal ini 
dilakukan dengan melibatkan pelanggan dalam proses 
pengembangan produk sedini mungkin.  QFD memungkinkan 
perusahaan memprioritaskan kebutuhan pelanggan, menemukan 
tanggapan inovatif terhadap kebutuhan tersebut, dan memperbaiki 
proses hingga tercapai efektivitas maksimum. Struktur QED biasa 
digambarka dalam house of quality dan dalam implementasinya 
QFD menggunakan berbagai alat, separate diagram sebab akibat, 
flow chart, diagram pareto, run chart, histogram, scatter diagram, 
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control chart, diagram afinitis, interrelationship diagraph, tree 
diagram, dan diagram matriks. 
   

Gambar 8.3 
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2. Menetapkan Fokus Pelanggan 
  Perusahaan-perusahaan yang sukses dalam membangun 
fokus pelanggan memiliki sejumlah karakteristik. Dalam bukunya 
The Customer Driven Company, Richard C. whitely (dalam 
Goetsch  dan Davis  1997) mengemukakan bahwa semua 
karakteristik tersebut dapat dibagi dalam tujuh gugus, yaitu: 

a) Visi, komitmen, dan iklim. Sebuah perusahaan dengan semua 
karakteristik ini secara total memiliki komitmen untuk 
memuaskan pelanggan. Komitmen ini terlihat dalam segala 
sesuatu yang dilakukan oleh perusahaan. Manajemen 
mendemonstrasikannya dalam bentuk perbuatan dan kata-kata 
bahwa pelanggan itu penting, bahwa organisasi harus setia 
kepada kepuasan pelanggan dan bahwa kebutuhan pelanggan 
lebih diutamakan daripada kebutuhan-kebutuhan internal. 
Salah satu cara yang ditempuh oleh organisasi untuk 
menunjukkan komitmen mereka terhadap pelanggan dan 
membangun suatu iklim dimana kepuasan pelanggan 
diutamakan adalah dengan membuat materi berfokus pada 
pelanggan menjadi faktor utama dalam semua promosi dan 
kenaikan gaji. 

b) Penyejajaran dengan pelanggan. Perusahaan yang terdorong 
oleh pelanggan menyejajarkan diri mereka dengan pelanggan 
mereka. Pelanggan dilibatkan bila setiap orang dalam 
organisasi mengatakan “kita”. Penyejajaran dengan pelanggn 
memanifestasikan dirinya dengan beberapa cara, termasuk; 
pelanggan memainkan peran konsultatif dalam penjualan; 
pelanggan tidak pernah dijanjikan lebih dari yang dapat Anda 
serahkan; karyawan memahami atribut produk apa yang paling 
dihargai pelanggan; serta umpan balik dan masukan pelanggan 
digabungkan ke dalam proses pengembangan produk. 

c) Keinginan untuk menemukan dan menghilangkan masalah 
pelanggan. Perusahaan-perusahaan yang digerakkan pelanggan 
bekerja keras untuk terus menerus mengidentifikasi dan 
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control chart, diagram afinitis, interrelationship diagraph, tree 
diagram, dan diagram matriks. 
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2. Menetapkan Fokus Pelanggan 
  Perusahaan-perusahaan yang sukses dalam membangun 
fokus pelanggan memiliki sejumlah karakteristik. Dalam bukunya 
The Customer Driven Company, Richard C. whitely (dalam 
Goetsch  dan Davis  1997) mengemukakan bahwa semua 
karakteristik tersebut dapat dibagi dalam tujuh gugus, yaitu: 

a) Visi, komitmen, dan iklim. Sebuah perusahaan dengan semua 
karakteristik ini secara total memiliki komitmen untuk 
memuaskan pelanggan. Komitmen ini terlihat dalam segala 
sesuatu yang dilakukan oleh perusahaan. Manajemen 
mendemonstrasikannya dalam bentuk perbuatan dan kata-kata 
bahwa pelanggan itu penting, bahwa organisasi harus setia 
kepada kepuasan pelanggan dan bahwa kebutuhan pelanggan 
lebih diutamakan daripada kebutuhan-kebutuhan internal. 
Salah satu cara yang ditempuh oleh organisasi untuk 
menunjukkan komitmen mereka terhadap pelanggan dan 
membangun suatu iklim dimana kepuasan pelanggan 
diutamakan adalah dengan membuat materi berfokus pada 
pelanggan menjadi faktor utama dalam semua promosi dan 
kenaikan gaji. 

b) Penyejajaran dengan pelanggan. Perusahaan yang terdorong 
oleh pelanggan menyejajarkan diri mereka dengan pelanggan 
mereka. Pelanggan dilibatkan bila setiap orang dalam 
organisasi mengatakan “kita”. Penyejajaran dengan pelanggn 
memanifestasikan dirinya dengan beberapa cara, termasuk; 
pelanggan memainkan peran konsultatif dalam penjualan; 
pelanggan tidak pernah dijanjikan lebih dari yang dapat Anda 
serahkan; karyawan memahami atribut produk apa yang paling 
dihargai pelanggan; serta umpan balik dan masukan pelanggan 
digabungkan ke dalam proses pengembangan produk. 

c) Keinginan untuk menemukan dan menghilangkan masalah 
pelanggan. Perusahaan-perusahaan yang digerakkan pelanggan 
bekerja keras untuk terus menerus mengidentifikasi dan 
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menghilangkan masalah-masalah bagi pelanggan. Keinginan 
ini memanifestikan dirinya dalam cara-cara; keluhan – keluhan 
pelanggan dipantau dan dianalisis; umpan balik pelanggan 
terus-terus menerus dicari; dan proses, prosedur, dan sistem 
internal yang tidak menciptakan nilai bagi pelanggan 
diidentifikasi dan dihilangkan. 

d) Penggunaan informasi pelanggan. Perusahaan yang terdorong 
pelanggan tidak hanya mengumpulkan umpan balik pelanggan, 
tetapi juga menggunakannya dan mengkomunikasikannya 
dengan mereka yang membutuhkannya dalam upaya 
melakukan perbaikan-perbaikan. Penggunaan informasi 
pelanggan termanifestasi dalam hal-hal; semua karyawan 
mengetahui bagaimana pelanggan mendifinisikan mutu; 
karyawan pada tingkat yang berbeda diberi peluang untuk 
bertemu dengan para pelanggan; karyawan mengetahui siapa 
pelanggan ‘riil’ itu; para pelanggan diberi informasi yang 
membantu mereka mengembangkan harapan-harapan realistik; 
serta para karyawan dan manajer memahami apa yang 
diinginkan dan diharapkan pelanggan. 

e) Menggapai pelanggan. Perusahaan-perusahaan yang didorong 
oleh pelanggan menggapai  mereka. Dalam tatanan mutu total, 
tak pernah cukup untuk duduk kembali dan menunggu 
pelanggan member umpan balik mereka yang bernilai. Pasar 
global yang kompetitif menuntut suatu pendekatan yang lebih 
tegas. Menggapai pelanggan berarti melakukan hal berikut: 
1) Memudahkan pelanggan untuk melakukan bisnis 
2) Mendorong karyawan untuk melakukan lebih jauh dari 

kunjungan tugas normal demi menyenangkan pelanggan.
3) Mencoba untuk memecahkan semua keluhan pelanggan 
4) Memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi pelanggan 

untuk menyampaikan keluhan mereka. 
f) Kompetensi, kapabilitas, dan pemberian wewewnang kepada 

orang. Karyawan diperlakukan sebagai professional yang 
berkompeten da mampu serta diberi wewenang untuk 

menggunakan penilaian mereka dalam melakukan apa yang 
perlu demi memuaskan kebutuhan pelanggan. Artinya bahwa 
semua karyawan memiliki pengertian menyeluruh tentang 
produk-produk yang mereka berikan dan kebutuhan– 
kebutuhan pelanggan yang berhubungan denga produk– produk 
tersebut. Ini juga berarti bahwa karyawan diberikan 
sumberdaya dan dukugan yang diperlukan untuk mencapai 
kebutuhan-kebutuhan pelanggan. 

g) Perbaikan terus menerus atas produk dan proses. Perusahaan 
yang terdorong oleh pelanggan melakukan apa yang perlu 
untuk terus menerus memperbaiki produk dan proses produksi.  
Pendekatan ini termanifestasi dalam hal-hal berikut; kelompok 
fungsional internal bekerja sama untuk mencapai tujuan dianut 
bersama; praktek – praktek terbaik dalam bisnis dipelajari dan 
diimplementasikan; waktu siklus riset dan pengembangan terus 
menerus dikurangi; masalah-masalah diselesaikan dengan 
segera; dan investasi dilakukan dalam pengembangan gagasan-
gagasan yang inovatif. 

L. Implementasi Kepuasan Pelanggan dalam Pendidikan 
1. Pelanggan Pendidikan 

Institusi pendidikan adalah institusi pemberi layanan. 
Layanan-layanan ini meliputi pemberian beasiswa, penilaian dan 
bimbingan bagi para pelajar, para orangtua, dan para sponsor 
mereka. Para pelanggan terdiri dari bermacam-macam golongan 
dan perlu diidentifikasi. Jika tujuan mutu adalah memenuhi 
kebutuhan-kebutuhan pelanggaasin, maka hal penting yang perlu 
diperjelas adalah kebutuhan dan keinginan siapa yang harus 
dipenuhi. 

Menurut Sallis (2006) bagi beberapa pendidik, istilah 
`pelanggan' jelas sekali memiliki nada komersial yang tidak dapat 
diaplikasikan dalam pendidikan. Mereka lebih suka menggunakan 
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menghilangkan masalah-masalah bagi pelanggan. Keinginan 
ini memanifestikan dirinya dalam cara-cara; keluhan – keluhan 
pelanggan dipantau dan dianalisis; umpan balik pelanggan 
terus-terus menerus dicari; dan proses, prosedur, dan sistem 
internal yang tidak menciptakan nilai bagi pelanggan 
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serta para karyawan dan manajer memahami apa yang 
diinginkan dan diharapkan pelanggan. 
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untuk terus menerus memperbaiki produk dan proses produksi.  
Pendekatan ini termanifestasi dalam hal-hal berikut; kelompok 
fungsional internal bekerja sama untuk mencapai tujuan dianut 
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menyertainya dianggap sebagai istilah yang jauh lebih tepat 
dibanding pelanggan. Sementara itu, yang lainnya ada yang 
menolak bahasa seperti itu dan menurut mereka akan lebih 
tepat jika menggunakan istilah pelajar atau murid. Buku ini 
menggunakan kata pelanggan dan pelajar, dan tidak bermaksud 
untuk mempersoalkan mereka yang menggunakan istilah istilah 
lain. 

Selain itu, ada juga yang mencoba membuat perbedaan 
antara istilah `klien' ,yang biasanya menerima layanan pendidikan, 
seperti beasiswa dengan `pelanggan', yang membayar untuk 
mendapat pendidikan. Sallis (2006) menggunakan pelanggan 
sebagai istilah untuk kedua bentuk istilah di atas dan terpisahkan ke 
dalam beberapa jenis. Pelanggan utama' yaitu pelajar yang secara 
langsung menerima layanan, `pelanggan kedua' yaitu orangtua, 
gubernur atau sponsor pelajar yang memiliki kepentingan 
langsung secara individu mau- pun institusi, dan "pelanggan ketiga" 
yaitu pihak yang memiliki peran penting, meskipun tak 
langsung,seperti pemerintah dan manyarakat secara keseluruhan. 

Sedangkan menurut Lewis dan Smith (1994) salah 
kerangka dalam memahami pelanggan pendidikan tinggi adalah 
dengan melihatnya dari tiga perspektif, yaitu pelanggan internal, 
pelanggan luar langsung, dan pelanggan eksternal tidak langsung. 
Pelanggan interna (internal customer) adalah mahasiswa, 
fakultas, program, dan departemen dalam program akademik 
kampus yang mempengaruhi program khusus. Pelanggan internal 
bagi administrasi adalah mahasiswa, tetapi juga termasuk 
karyawan unit, departemen, devisi yang mempengaruhi kegiatan 
layanan.  Pelanggan eksternal langsung (direct external customer)
termasuk employer mahasiswa, perguruan tinggi dan universitas 
lain yang menerima mahasiswa dan layanan dari perguruan tinggi 
dan universitas tersebut, dan suplayer (yaitu darimana perguruan 
tinggi atau universitas menerima mahasiswa, produk, dan 
layanan, seperti; sekolah menengah atas, supliyar produk, dan 
suplayer layanan. Pelanggan eksternal tidak langsung (indirect 
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external customer) adalah dewan legislative, masyarakat, badan 
akreditasi, alumni, dan penyandang dana (misalnya orang-orang 
yang member pengaruh terhadap keputusan dan operasi 
perguruan tinggi atau universitas. Selengkapnya dapat dilihat 
pada gambar berikut; 

Tabel 7.1 
Pelanggan Pendidikan  

Pelanggan Kebutuhan 
Pelanggan internal –akademik 
Mahasiswa  

Fakultas 

Program/departemen 

Pengetahuan, keterampilan, 
kemampuan untuk mengejar 
tujuan pribadi dan profesi, 
menikmati pembelajaran. 
Pertumbuhan pribadi yang 
berkesinambungan, 
keamanan, santai dalam 
bekerja, informasi, dan 
input. 

Pengembangan 
berkesinambungan, 
pertukaran informasi, 
kerjasama, dan kolaborasi 

Pelanggan internal-administratif 
Mahasiswa  

Karyawan 

Unit/departemen, devisi 

Layanan diberikan 
manakala dibutuhkan, 
menjawab pertanyaan ketika 
ditanya 
Pertumbuhan pribadi yang 
berkesinambungan, 
keamanan, santai dalam 
bekerja, informasi, dan 
input. 
Pengembangan 
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berkesinambungan, 
pertukaran informasi, 
kerlayananma, dan 
kolaborasi 

Pelanggan eksternal-langsung 
Employer  

PT lain, universitas 

Karyawan yang kompeten, 
kinerja produktif 
Kemampuan mahasiswa 
dalam pembelajaran dan 
penelitian tingkat lanjut 

Pelanggan eksternal – tidak 
langsung 
Legislative 

Badan akreditasi 
Alumni 
Penyandang dana 

Dipilih kembali, 
pemenuhan, memberik 
konstribusi. 
Terpenuhinya kriteria dan 
standar yang tetap 
Bangga mendapat perhatian, 
pendidikan berkelanjutan 
Penghargaan kualitas dan 
kebutuhan PT / universitas, 
pengakuan yang sesuai 
dengan donasi. 

Keragaman pelanggan tersebut membuat seluruh 
institusi pendidikan hams lebih memfokuskan perhatian mereka 
pada keinginan para pelanggan dan mengembangkan mekanisme 
untuk merespon mereka. Hal penting untuk didefinisikan secara jelas 
adalah sifat layanan yang diberikan oleh institusi kepada 
pelanggannya. Hal ini sama pentingnya dengan menciptakan 
dialog yang baik dan terus-menerus dengan mereka. Bentuk 
pemasaran yang paling baik dalam pendidikan adalah pemasaran 
yang dipilih oleh para pelajar untuk kepentingan mereka masing-
masing. Satu hal yang perlu diingat adalah kesuksesan pelajar 
adalah kesuksesan institusi pendidikannya. 
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Ketika fokus utama dari sekolah, perguruan tinggi atau 
universitas adalah pelanggan eksternalnya —pelajar, orangtua, dan 
lain- lain— penting untuk diingat bahwa setiap orang yang bekerja 
dalam masing-masing institusi tersebut turut memberikan layanan 
bagi para kolega mereka —pelanggan internal (Sallis, 2006). 
Dalam TQM, para staf tersebut dikenal dengan istilah 
pelanggan internal. Hubungan internal yang kurang balk akan 
menghalangi perkembangan institusi, dan akhirnya akan 
membuat pelanggan eksternal menderita. Salah satu tujuan 
TQM adalah untuk merubah institusi yang mengoperasikannya 
menjadi sebuah tim yang ikhlas, tanpa konflik dan kompetisi 
internal, untuk meraih sebuah tujuan tunggal, yaitu 
memuaskan pelanggan. 

2. Mempertemukan Kebutuhan Pelanggan yang Bervariasi 
Menurut Sallis (2006), pandangan dan kebutuhan aneka 

kelompok pelanggan, baik internal maupun eksternal, tidak selalu 
serupa, terutama dalam institusi yang besar dan kompleks. 
Meskipun demikian perbedaan yang ada dapat dipertemukan dalam 
satu wadah. Konflik kepentingan yang potensial dan aktual akan selalu 
ada. Salah satu metode terbaik untuk memecahkan perbedaan 
kepentingan adalah mengenali eksistensi mereka dan mencari inti 
isu-isu yang besar. Seluruh pelajar memiliki pandangan yang harus 
didengar dan ingin diperlakukan dengan adil. Mutu dan keadilan 
berjalan seiring. 

Terkadang sulit untuk memastikan bahwa sudut pandang 
yang paling penting dalam institusi pendidikan adalah sudut 
pandang pelajar. Ada kekuatan lain yang berhadapan dengan sudut 
pandang tersebut, yaitu proses dan mekanisme dana. Ketika 
kebutuhan pelajar dan mekanisme dana bertemu, institusi pen-
didikan merasa kesulitan untuk mendahulukan pelajar. Hal utama 
yang menyebabkan hal ini adalah cara kerja mekanisme dana yang 
menekankan efisiensi dalam mencapai mutu, sementara penilaian 
mutu menurut mekanisme dana tidak selamanya sesuai 
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dengan umpan-balik mutu yang dimaksud pelanggan. Ini 
merupakan isu-isu yang sangat sulit untuk dipecahkan dan TQM 
tidak memberikan jawaban yang siap-pakai untuk itu. Namun, satu 
hal yang pasti, TQM memastikan bahwa proses institusi harus 
menempatkan sudut pandang pelajar sebagai pusat dari setiap proses 
perencanaan strategis. Pendekatan TQM menjamin pentingnya 
institusi menyadari isu-isu tersebut.  

Kebutuhan dan gagasan para pelajar seharusnya menjadi 
fokus utama dari setiap institusi pendidikan. Akan tetapi, hal ini 
tidak berarti bahwa pandangan kelompok-kelompok lainnya 
serta-merta diabaikan. Pandangan mereka juga tetap 
diperhitungkan. Akan tetapi, bagaimanapun juga, pelajar adalah 
alasan utama berdirinya sebuah institusi pendidikan dan reputasi insti-
tusi pendidikan itu sendiri ada di pundak para pelajar 

3. Hasil Studi  
Priani dan Ariani (2005) menyimpulkan bahwa pelanggan 

internal primer (mahasiswa yang aktif) sejumlah 76,6% 
menyatakan  bahwa   pelaksanaan elemen-elemen MMT buruk 
atau MMT memang belum dilaksanakan di Perguruan Tinggi. 
Kondisi yang dialami organisasi perguruan tinggi  jauh dari 
pelaksanaan MMT karena fakto internal dan eksternal organisasi 
berupa regulasi pemerintah 

Penelitian I Gusti Ayu Ketut Giantari, dkk (2008) tentang 
analisis kepuasan mahasiswa terhadap proses belajar mengajar
menyarankan bahwa untuk meningkatkan kepuasan mahasiswa 
adalah dengan memberikan prioritas kepada variabel-variabel 
yang menurut mahasiswa memiliki tingkat kepentingan tinggi 
seperti kemampuan dosen dalam memberikan perkuliahan, 
kerapihan dan kenyamanan fasilitas perkuliahan, kesigapan 
karyawan dalam melayani keluhan mahasiswa, memberikan 
jaminan nilai tepat waktu, penjadualan ujian her yang tepat waktu 
dan lebih mengontrol masa studi mahasiswa.  
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 Hasil penelitian Widradjat Noesan (2003) menunjukkan 
bahwa faktor yang berpengaruh terbesar dalam kesenjangan dan 
model kepuasan pelanggan gabungan PT yang ada di Kampus 
Perguruan Tinggi Jatinangor (KPJ) berturut-turut; tanggap, 
handal, selanjutnya faktor fisik, garansi dan empati. Hal ini 
menggambarkan bahwa relatif tinggi koefsien cepat tanggap atau 
pengaruh pengajaran, bimbingan dan ujian serta mutu dosen, 
kurikulum dan waktu studi terhadap kepuasan planggan internal 
gabungan PT yang  di KPJ jika dibandingkan dengan konstribusi  
faktor-faktor lain, tampaknya lebih disebabkan dengan oleh 
pelaksanaan pengajaran di lapangan (PBM) perlu menjadi 
perhatian utama. 
 Supranto (2006) dalam penelitiannya tentang dimensi-
dimensi perceived value terhadap customer satisfaction pada 
sekolah bisnis menemukan ada empat dimensi yang berpengaruh 
terhadap kepuasan pelanggan (mahasiswa) yaitu; pertama 
fuctional vale(want satisfaction) yaitu berkaitan dengan 
kemampuan ekonomi dengan gelar yang diperolehnya dan nilai 
bagi mahasiswa untuk melihat pekerjaan di masa datang. Kedua,  
epistemic value, berhubungan dengan kapisitas sekolah bisnis 
untuk memberikan pendidikan yang berkualitas kepada 
mahasiswa. Ketiga, emotional value, mengenai perasaan positif 
yang dimiliki terhadap proses belajar yang mereka jalankan. 
Keempat. social value yang menggambarkan kegunaan yang 
mahasiswa rasakan dari aktivitas secara berkelompok baik saat 
belajar dalam kelas, mengerjakan tugas yang diberikan atau saat 
belajar diluar jam kuliah. Dimensi social value memberikan 
pengaruh (kontribusi) yang paling besar dibandingkan dengan 
dimensi yang lain terhadap customer satisfaction yang dirasakan 
oleh para mahasiswa. 
 Penelitian yang dilakukan oleh Oldfiled & Baron (2000) 
mengenai persepsi  mahasiswa terhadap staf akademik  di sebuah 
fakultas  bisnis dan manajemen di Universitas UK menemukan 
bahwa perbedaan perhatian antara staf akademik senior dan baru 
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dalam menyediakan banyak waktu untuk membantu. Mahasiswa 
semester akhir cenderung sepakat dengan pernyataan bahwa staff 
akademik “ are too busy to respon to request for assistance”.  
Mereka juga setuju bahwa staf akademik kurang peduli dan 
kurang ramah terhadap mereka. 
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