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ABSTRAKSI 

• ~ 

PT "X" adalah perusahaan ~img bergerak dibidang industri pembuatan pasta gigi. 
Produk yang dihasilkan antara lain produk pasta gigi merck "X". 

Pihak perusahaan secara wnwn telah .,melakukaan Quality Control (QC) terhadap 
perusahaannya Namun Quality C-tmtrol yang dilakukan oleh perusabaan lebih banyak 
difokuskall terhadap kualitas produknya, sehingga belum terlihat jelas bagaimana usaha
usaha perusahaan tersebut dalam menangani hal-hal yang berhubungan dengan internal 
perusahaan, karena kondisi internal yang baik merupakan awal dari kesuksesan, Untuk 
meuingkatkan kualitas internal maka PT "X" hams menjadi organisasi yang selalu 
mengutamakan Continous lmprovenebt Quality dan menerapkan Total Quality Management 
dengan tepat dan benar. / 

Dalam penelitian ini, penelity ingin membandingkan quality management PT'X" 
dengan criteria yang ditetapkan Deming melalui media kuisioner. Kriteria yang diambil yaitu 
berdasarkan 10 kategori Deming Prize selldiri dibentuk dari 14 point Deming (Deming's 
Management). Deming Prize adalah penghargaaan yang diberikan kepada suatu orgauisasi 
atau perusahaan yang secara konsisiten yang mellerapkan quality control. Bisa didapatkan 
oleh organisasi atan perusahaaan manufactur atau jasas, ruvisi dari organisasi maupun 
inruvidual, yang terpenting dalam konsep Deming adalah kekonsisstenan dalam penerapan 
quality management (perbaikan secara terus-menerus). 

Berdasarkan hasil analisa data, maka rudapatkan hasil dimana score untuk keadaan 
organisasis I pernsahaan sebesar 4,24; proses kerja yang dilakukan sebesar 3,93; tools I alat 
management sebesar 3,93 dan analisa output orgauisasi I pernsahaan sebesar 3,66. Nilai-uilai 
tersebut telah melebihl target score yang telah diteteapkan masing masing variable. Hal ini 
berarti secara wnwn variable-variable yang diteliti sesuai dengan kebijakan Total Quality 
Management berdasarkan Deming's Management. Pada 10 kategori Deming Prize, 
pernsallaan harus lebih memperhatikan : kebijakan, infonnasi, standarisasi, pellgembangan 
SDM, dan efek I pengaruh. 

Kata kunci : Quality control, continous Improvement quality, Total quality Management, 
Deming Prize 

1. Latar BeJakang 
Dengan Terbatasnya jumlah karyawan didepartemen pemasaran maupun 

produksi, tidaklah mudah membuat problem justru mengalami banyak kemajuan 
diantaranya telah diberikannya penghargaan ISO 9000, maka quality control (QC) 
yang dilakukan perusabaan lebih banyak dititik beratkan pada kualitas produknya 
dan kualitas yang berfokus pada pelanggan. Maka jelaslah »ualitas eksterna1 sudah 
diterapkan pada perusahaan tersebut Sedangkan masalah yang belum terlihat adalah 
penanganan kesejahteraan karyawan, komunikasi anlar departemen, struktur 
organisasi, job description fasilitas dan perbaikan kelja dan lain-lain. Karena kondisi 
internal yang baik merupakan awal dari kesuksesan. 
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