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ABSTRAKSI 

 

Suatu perusahaan perlu meningkatkan manajemen kualitas dalam usaha 

mempertahankan diri dan bersaing dengan perusahaan lain. Salah satu cara yang 

dapat dilakukan adalah dengan mengetahui sistem manajemen yang mengangkat 

kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan konsumen dengan 

melibatkan seluruh anggota organisasi dan seluruh fungsi organisasi, yang 

menyangkut masalah strategis, pemasaran, dan aspek manusia dari organisasi atau 

perusahaan. 

 

 PT. X – Surabaya adalah perusahaan percetakan yang bergerak di bidang 

flexible packaging. Untuk sementara, perbaikan yang dilakukan oleh perusahaan 

tersebut lebih banyak menitik beratkan terhadap kualitas produk (eksternal). 

Padahal kualitas produk harus ditunjang oleh kualitas internal perusahaan, 

sehingga dengan sendirinya akan mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan. 

 

TQM (Total Quality Management) adalah suatu sistem manajemen yang 

mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan 

konsumen dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Salah satu cara 

pendekatan dari aspek-aspek tersebut ialah dengan menggunakan Deming Prize. 

Deming Prize sendiri akan meninjau kualitas internal tersebut berdasarkan 

kategori yang terdapat di dalam Deming Prize. Dimana dari kategori-kategori 

yang ada tersebut akan digunakan sebagai variabel untuk menganalisa manajemen 

kualitas perusahaan. 

 

Berdasarkan hasil dan analisa data, maka didapatkan hasil dimana score 

untuk keadaan perusahaan sebesar 3,78 ; proses kerja sebesar 3,56 ; alat 

manajemen sebesar 3,08 ; dan output yang dihasilkan sebesar 4,59. Nilai-nilai 

tersebut telah melebihi target score yang telah ditetapkan masing masing variabel. 

Hal ini berarti secara umum variabel-variabel yang diteliti sesuai dengan 

kebijakan Total Quality Management berdasarkan Deming’s Management. 

Dengan masalah utama yang harus diperhatikan oleh pihak perusahaan adalah 

mengenai kurangnya pelibatan karyawan, dan minimnya pemberian penghargaan 

kepada karyawan. 

 

 

 

 

Kata Kunci : Total Quality Management, Deming Prize, Persepsi Karyawan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

 Dalam era persaingan global yang semakin kompetitif saat ini, orang 

banyak berbicara tentang “kualitas” terutama berhubungan dengan pekerjaan yang 

menghasilkan produk atau jasa. Suatu produk dibuat karena ada yang 

membutuhkan, dan kebutuhan tersebut berkembang seiring dengan tuntutan 

kualitas penggunanya. Oleh sebab itu baik kualitas desain maupun kualitas 

kesesuaian harus sesuai dengan spesifikasi dari produk yang dihasilkan agar suatu 

produk dapat berfungsi secara maksimal dan tepat waktu. 

Suatu perusahaan perlu meningkatkan manajemen kualitas dalam usaha 

mempertahankan diri dan bersaing dengan perusahaan lain. Salah satu cara yang 

dapat dilakukan adalah dengan mengetahui sistem manajemen yang mengangkat 

kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan konsumen dengan 

melibatkan seluruh anggota organisasi dan seluruh fungsi organisasi, yang 

menyangkut masalah strategis, pemasaran, dan aspek manusia dari organisasi atau 

perusahaan. 

PT. X – Surabaya adalah perusahaan percetakan yang bergerak di bidang 

flexible packaging. Contoh produk flexible packaging ini antara lain kemasan 

untuk kosmetik, makanan dan minuman siap saji, permen, obat–obatan, serta 

produk-produk lainnya. Perusahaan ini merupakan jenis perusahaan job order 

yang menerima pesanan secara langsung dari rekanan perusahaan. Untuk 

sementara, perbaikan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut lebih banyak 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



menitik beratkan terhadap kualitas produk (eksternal). Padahal kualitas produk 

harus ditunjang oleh kualitas internal perusahaan, sehingga dengan sendirinya 

akan mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan. 

Permasalahan yang dihadapi oleh PT. X – Surabaya adalah mengenai 

perbaikan kualitas internal perusahaan yang dirasa masih kurang. Dalam hal ini 

tingkat kualitas manajemen di perusahaan masih terdapat permasalahan yang 

menyangkut  manajemen kualitas diantaranya meliputi organisasi dan sumber 

daya manusia. Disamping itu masalah karakteristik yang mempengaruhi aktivitas 

perusahaan yang berpengaruh terhadap manajemen kualitas. Padahal kondisi 

internal suatu perusahaan merupakan awal kesuksesan perusahaan itu sendiri. 

Dengan melihat fakta diatas, maka peneliti ingin menganalisa manajemen kualitas 

perusahaan dengan pendekatan Total Quality Management (TQM) berbasis 

Deming Prize pada perusahaan tersebut. 

TQM (Total Quality Management) adalah suatu sistem manajemen yang 

mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan 

konsumen dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Perbaikan di dalam 

Total Quality Management berkaitan dengan seluruh fungsi organisasi, yang 

menyangkut masalah strategis, pemasaran, dan aspek-aspek manusia dari 

organisasi tersebut. Salah satu cara pendekatan dari aspek-aspek tersebut ialah 

dengan menggunakan Deming Prize. Deming Prize lebih menitik beratkan pada 

perbaikan kualitas internal perusahaan. Diantaranya menyangkut peningkatan 

kualitas perusahaan, struktur organisasi, persepsi karyawan terhadap perusahaan, 

dll. Deming Prize sendiri akan meninjau kualitas internal tersebut berdasarkan 
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kategori yang terdapat di dalam Deming Prize, dimana dari kategori-kategori yang 

ada tersebut akan diambil sebagai variabel dalam penelitian ini, yang tergantung 

pada kondisi riil perusahaan(tingkat pemahaman karyawan). 

 Maka dengan menerapkan Total Quality Management berbasis Deming 

Prize di PT. X – Surabaya, diharapkan kondisi manajemen kualitas di  

perusahaan dapat menjadi lebih baik, yang akhirnya berdampak bagi kemajuan 

perusahaan itu sendiri. 

 
1.2  Perumusan Masalah 

 Melihat kondisi yang sesuai dengan latar belakang penelitian ini, maka 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 

 “ Bagaimana kualitas manajemen di perusahaan dan bagaimana usulan 

perbaikan untuk meningkatkan kualitas di perusahaan? ”. 

 
1.3  Batasan Masalah 

 Agar penelitian ini dapat lebih terarah, maka batasan – batasan masalah 

yang digunakan adalah : 

1. Penelitian terfokus pada kondisi kualitas internal dan tidak melibatkan pada 

kualitas eksternal yang ada di perusahaan. 

2. Responden diambil dari para karyawan yang telah bekerja di perusahaan 

minimal selama 2 tahun. 

3. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember  

2012. 

4. Analisis manajemen kualitas dilakukan berdasarkan kriteria Deming Prize. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui tingkat kualitas manajemen di perusahaan. 

2. Memberikan usulan untuk meningkatkan kualitas. 

 
1.5  Asumsi Penelitian 

 Adapun asumsi-asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data kuisioner dari setiap responden sesuai dengan kondisi yang ada dan 

terjadi di perusahaan. 

2. Kuisioner dibuat berdasarkan atas beberapa kategori Deming Prize. 

 
 1.6  Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Universitas 

a. Universitas dapat mengetahui sejauh mana ilmu-ilmu yang telah 

diberikannya kepada mahasiswa sehingga dapat diaplikasikan kedalam 

kehidupan nyata.  

b. Diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa yang mengadakan 

penelitian dengan permasalahan yang serupa dan untuk penelitian lebih 

lanjut dimasa yang akan datang. 

2. Bagi Perusahaan 

a. Perusahaan dapat mengetahui persepsi karyawan mengenai organisasi     

perusahaan 
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b. Dapat menerapkan dan merencanakan kriteria dalam Deming Prize atau 

14 point deming pada masing-masing departement di PT. X - Surabaya. 

3. Bagi Peneliti 

a. Menambah pengetahuan mengenai manajemen kualitas suatu perusahaan, 

karena disini peniliti terjun langsung mengamati kejadian riil dilapangan 

untuk kemudian dibandingkan dengan kategori yang terdapat pada 

Deming Prize. 

b. Peneliti dapat menambah wawasan dan kemampuan dalam 

mengaplikasikan ilmu-ilmu Teknik Industri untuk memecahkan masalah-

masalah nyata dalam dunia industri. 

 
1.7  Sistematika Penelitian 

Agar lebih mudah dalam memahami penelitian ini, maka akan disajikan 

sistem penulisan yang akan dibahas sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, asumsi penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang teori, pendapat pakar, tulisan ilmiah 

dan sejenisnya yang dibutuhkan untuk mendukung dan memberi 

landasan konsep manajemen kualitas menurut Deming Prize  

dalam penelitian ini.  
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan langkah-langkah penelitian, mulai dari lokasi 

dan waktu pencarian data, metode pengumpulan data, pengolahan 

data, dan analisa kuisioner, dilanjutkan dengan perencanaan 

strategi berdasarkan analisa kecocokan kriteria Deming. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan membahas proses pengolahan data dan analisa data 

(kuisioner) untuk mendapatkan hasil yang diharapkan berdasarkan 

rumusan yang ada pada bab tinjauan pustaka. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini diberikan kesimpulan atas seluruh hasil penelitian 

yang telah dilakukan dan akan diberikan saran–saran untuk 

perbaikan serta untuk penelitian lebih lanjut. 

 
DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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