
I. PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Mutu sudah menjadi isu penting dalam menciptakan keunggulan  

perusahaan di era globalisasi seiring dengan semakin ketatnya tingkat kompetisi 

yang dihadapi. Kemajuan teknologi informasi juga berkontribusi terhadap 

peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat atas produk yang bermutu, 

sekaligus dapat dengan mudah membandingkan mutu produk suatu perusahaan 

dengan perusahaan lainnya. Tidaklah mengherankan apabila setiap perusahaan 

berlomba dalam meningkatkan mutu produk serta seluruh fungsi dan proses yang 

terkait dengan penciptaan mutu produk yang baik. Untuk mengelola penciptaan 

mutu yang prima dari seluruh fungsi dan proses dalam perusahaan dibutuhkan 

suatu acuan standar sistem yang dikenal dengan manajemen mutu. Manajemen 

mutu merupakan konsep yang menyatakan bahwa perusahaan dapat mencapai 

tingkat mutu yang diinginkan pada proses, produk, dan jasanya dengan mengikuti 

praktik-praktik manajemen fundamental.  

Foster and Jonker (2007) menemukan bahwa manajemen mutu saat ini 

sudah memasuki generasi baru yaitu sebagai alat pengukur dan pengendali yang 

terfokus pada mutu output (produk maupun jasa), serta mengalami perluasan dan 

orientasi ulang menjadi manajemen bagi keseluruhan organisasi yang dikenal 

dengan manajemen mutu terpadu. Masyarakat pun cenderung lebih menyukai 

perusahaan dengan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial yang 

melekat pada manajemen mutu perusahaan. Manajemen mutu terpadu, atau lebih 

dikenal dengan Total Quality Management (TQM), merupakan sebuah filosofi 
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manajemen yang digunakan dalam perusahaan untuk memperbaiki mutu serta 

meningkatkan kepuasan pelanggan. Filosofi TQM bersifat holistik dan 

diaplikasikan pada seluruh aspek perusahaan dengan tujuan utama menetapkan 

sistem manajemen dan budaya perusahaan untuk memastikan peningkatan 

kepuasan pelanggan berjalan dengan baik. Keunggulan TQM diperkuat oleh 

sebuah hasil penelitian yang menunjukkan adanya korelasi positif yang kuat 

antara implementasi TQM terhadap kepuasan pelanggan (Agus and Kadir, 2000). 

Untuk mengetahui posisi pencapaian TQM yang diimplementasikan, setiap 

perusahaan perlu mengevaluasi dan mengkaji dirinya sendiri (self evaluation and 

self assessment) sehingga dapat memberikan umpan balik berupa strategi baru 

dalam meningkatkan implementasi TQM di masa mendatang. Efektivitas 

implementasi TQM dapat diketahui melalui pengukuran kinerja organisasi, karena 

pada dasarnya sistem manajemen mutu ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja 

perusahaan secara keseluruhan (Berglund, 2001). Malcolm Baldrige Criteria for 

Performance Excellence (MBCfPE) merupakan metode pengukuran manajemen 

mutu berdasarkan pada kinerja suatu organisasi melalui pendekatan self 

assessment. Kerangka penilaian ini merupakan basis dari berbagai penghargaan 

mutu internasional, dan di Indonesia sendiri MBCfPE sudah diadopsi sebagai 

benchmark penilaian Indonesia Quality Award (IQA) pada tahun 2006. Dengan 

demikian penggunaan kerangka MBCfPE dalam menilai tingkat implementasi 

TQM dalam perusahaan sangat tepat karena melalui penilaian ini dapat diketahui 

kinerja perusahaan yang berkorelasi positif terhadap tingkat implementasi TQM.   

Roti adalah makanan berbasis tepung yang pada awalnya berkembang di 

negara Barat. Seiring dengan meningkatnya mobilisasi dan akulturasi kebudayaan, 
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makanan ini pun meluas ke berbagai wilayah di dunia, termasuk Indonesia. 

Terlebih pola konsumsi masyarakat Indonesia sudah mengalami adaptasi yaitu 

tidak lagi tergantung pada satu jenis makanan pokok, dan roti merupakan salah 

satu makanan pokok alternatif yang digemari oleh masyarakat Indonesia. Tren 

konsumsi roti di Indonesia terus meningkat sebagaimana yang disebutkan oleh US 

Wheat Association (Bakery Trend and Business Magazine, 2009). Selain 

memiliki karakteristik sebagai makanan pokok, roti juga bersifat lebih praktis 

untuk dikonsumsi dibandingkan bahan makanan lain dan nilai kepraktisan ini 

sesuai dengan gaya hidup masyarakat modern.  

Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), yang diolah kembali, 

menunjukkan bahwa pada tahun 2005 konsumsi nasional roti tawar sebesar 460 

juta bungkus dan pada tahun 2008 meningkat sebesar 742 juta bungkus atau 

mengalami peningkatan 61%. Sedangkan konsumsi roti manis pada tahun 2005 

sebesar 4,2 milyar potong, kemudian meningkat 53% pada tahun 2008 sehingga 

menjadi sekitar 6,4 milyar potong (Mulyadi, 2010). Fenomena peningkatan 

konsumsi roti di Indonesia mengindikasikan bahwa peluang perusahaan di 

industri bakery masih terbuka lebar. Di masa mendatang perusahaan bakery akan 

dihadapkan dengan kompetisi yang semakin ketat karena daya tarik industri 

bakery ini akan mendatangkan banyak pemain baru atau pemain lama yang 

semakin tangguh dalam memperebutkan pangsa pasar.      
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Gambar 1.  Konsumsi Roti Tawar dan Roti Manis di Indonesia 

 

Saat ini produksi roti di Indonesia ditangani oleh berbagai jenis produsen 

seperti usaha rumah tangga tradisional, usaha kecil menengah tradisional dengan 

volume besar, usaha kecil menengah modern, serta usaha besar dan modern. 

Menurut data Euromonitor International (dalam Bakery Indonesia, 2009), jumlah 

roti yang diproduksi di Indonesia oleh industri besar mencapai 105.200 ton pada 

tahun 2008 sedangkan yang dibuat oleh usaha skala lain mencapai 67.800 ton. 

Jika total jumlah produksi yang mencapai 173.100.000 kg dibagi 240 juta 

penduduk maka konsumsi roti baru mencapai 0,002 kg/ kapita. Angka ini 

mengindikasikan bahwa peluang di industri roti masih sangat besar dan dengan 

demikian setiap perusahaan yang bermain di pasar ini akan berlomba-lomba untuk 

meraih pangsa pasar paling besar. Persaingan yang semakin ketat menuntut setiap 

perusahaan untuk menciptakan keunggulan kompetitif agar mampu bertahan atau 

bahkan memimpin di industri bakery ini.  

Sebagaimana sudah disebutkan di atas bahwa keunggulan mutu menjadi 

parameter utama memenangkan persaingan usaha, maka penciptaan maupun 
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pemeliharaan mutu perlu dikelola dalam suatu sistem manajemen mutu yang baik. 

Seluruh proses yang terlibat dalam upaya perusahaan menyediakan suatu produk 

atau jasa sesuai dengan standar yang ditetapkan merupakan bagian dari sistem 

manajemen mutu. Oleh karena itu, sistem manajemen mutu tidak dapat dilakukan 

secara parsial, melainkan harus meliputi seluruh aspek perusahaan yang dikenal 

dengan sistem manajemen mutu terpadu (TQM).  

PT XYZ merupakan salah satu perusahaan manufaktur roti dengan posisi 

yang cukup baik di industri bakery Indonesia. Selama empat tahun terakhir, 

penjualan perusahaan sudah meningkat sebanyak lebih dari 200%. Karena 

kapasitas produksi yang cukup besar, perusahaan kemudian membangun sistem 

distribusi yang efisien dengan tujuan agar produk sampai di tangan konsumen 

dengan mutu yang baik. Komitmen perusahaan atas mutu produk juga terlihat dari 

sistem jaminan pangan perusahaan yang terdiri dari implementasi Hazard 

Analysis Critical Control Point (HACCP), Good Manufacturing Practice (GMP), 

Sanitation Standard Operating Procedure (SSOP), serta sertifikat halal. Saat ini 

perusahaan juga sudah berhasil memperoleh beberapa penghargaan yang 

menunjukkan eksistensinya di industri bakery Indonesia.    

PT XYZ saat ini sudah berstatus go public. Selain perolehan sumber dana 

baru bagi pengembangan usaha, banyak manfaat lain yang diperoleh dengan 

menjadi perusahaan terbuka. Perusahaan akan memiliki kemampuan going 

concern yang baik, yaitu kemampuan untuk bertahan dalam kondisi apapun, 

karena akan ada banyak pihak yang turut memikirkan solusi strategis agar 

perusahaan tetap berkembang. Dengan go public perusahaan juga akan 

memperoleh perhatian media dan komunitas keuangan yang merupakan suatu 
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bentuk publikasi, sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan di mata 

masyarakat. Selain itu, perusahaan akan senantiasa mengetahui nilai 

perusahaannya sebagaimana tercantum di lantai bursa. Namun di lain pihak, 

terdapat konsekuensi yang harus diterima oleh perusahaan terbuka. Perusahaan 

akan dituntut oleh banyak pihak untuk senantiasa meningkatkan mutu kerja 

operasionalnya secara keseluruhan serta diharuskan menerapkan sistem 

manajemen dan kinerja berstandar internasional (World Class Operator). 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Seiring dengan pertumbuhan industri bakery di Indonesia yang pesat, 

perusahaan menyadari bahwa manajemen mutu yang digunakan di perusahaan 

saat ini tidak akan cukup untuk menghadapi persaingan di masa mendatang. 

Manajemen mutu perusahaan dalam bentuk sistem jaminan pangan hanya terbatas 

pada mutu output produk, sedangkan daya saing perusahaan terbangun dari 

kontribusi seluruh aspek perusahaan. Hal inilah yang melatarbelakangi pentingnya 

implementasi sebuah sistem manajemen mutu terpadu (TQM) di perusahaan. 

Posisi yang sudah cukup baik pada industri bakery saat ini tidak kemudian 

menjadikan perusahaan dapat berpuas diri. Sebaliknya, perusahaan harus 

senantiasa melakukan perbaikan secara terus-menerus (continuous improvement) 

pada aspek manajemen maupun kebijakan berdasarkan mutu agar mampu 

mempertahankan posisinya tersebut. Saat ini perusahaan belum 

mengimplementasikan TQM secara deklaratif, namun merujuk pada komitmen 

perusahaan terhadap mutu serta pencapaian posisi di industri bakery, perusahaan 

dinilai sudah menjalankan aspek-aspek TQM. Berkaitan dengan orientasi 
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perusahaan terhadap implementasi TQM untuk menyempurnakan manajemen 

mutu, maka penilaian sejauh mana aspek-aspek TQM sudah dijalankan di 

perusahaan perlu dilakukan untuk menilai kesiapan perusahaan.    

Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence (MBCfPE) 

merupakan pendekatan yang tepat untuk mengukur tingkat implementasi TQM di 

perusahaan sejalan dengan tujuannya untuk membantu organisasi menilai usaha 

perbaikan, mendiagnosa kinerja manajemen sistem secara menyeluruh, serta 

mengidentifikasi kekuatan dan peluang untuk perbaikan. Dengan menggunakan 

kerangka MBCfPE yang mudah diaplikasikan, PT XYZ diharapkan akan mampu 

meningkatkan produktivitas dan efektivitas serta meraih keunggulan kinerja 

(performance excellence) dalam menghadapi persaingan di industri bakery. 

Persaingan di industri bakery serta konsekuensi atas status perusahaan 

terbuka sudah menjadi dua isu utama bagi PT XYZ untuk menemukan sebuah 

kerangka sistem manajemen berorientasi TQM yang berstandar internasional. 

Terkait hal tersebut, PT XYZ hendaknya mempersiapkan diri dengan melakukan 

evaluasi mengenai seberapa efektif sistem manajemen mutu yang sudah berjalan 

di perusahaan. Pengukuran kinerja manajemen mutu perusahaan dilakukan 

sebagai model pendekatan tingkat implementasi TQM. Dengan mengetahui 

kinerja TQM maka akan dapat diketahui langkah perbaikan apa yang harus 

dilakukan agar kinerja implementasi TQM di perusahaan semakin meningkat. 

Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence (MBCfPE) merupakan 

kerangka yang tepat bagi perusahaan dengan orientasi hasil.  
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Dengan demikian dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana tingkat kinerja TQM yang selama ini dilaksanakan di perusahaan 

berdasarkan pendekatan MBCfPE? 

2. Apa kelemahan yang dimiliki perusahaan sehingga menyebabkan tingkat 

kinerja implementasi TQM di perusahaan belum optimal? 

3. Langkah-langkah apa yang harus digunakan oleh perusahaan dalam 

meningkatkan kinerja implementasi TQM? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui tingkat kinerja TQM perusahaan berdasarkan pendekatan 

MBCfPE. 

2. Mengidentifikasi kelemahan yang dimiliki perusahaan sehingga menyebabkan 

kinerja implementasi TQM belum optimal. 

3. Merumuskan langkah-langkah yang tepat dalam meningkatkan kinerja 

implementasi TQM di perusahaan. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Bagi perusahaan : 

1. Memberikan masukan positif dan berkontribusi pada perbaikan kinerja 

manajemen mutu di perusahaan. 

2. Memperkenalkan Malcolm Baldrige sebagai sistem kinerja dan manajemen 

mutu berstandar dunia serta sebagai acuan penghargaan mutu di Indonesia 



 9 
 

dibawah pengelolaan Yayasan Indonesia Quality Award (IQA) dan 

Departemen Perindustrian. 

Bagi peneliti : 

Penelitian ini diharapkan menjadi pengalaman praktis dalam mengasah 

kemampuan analisis serta kesempatan untuk mengaplikasikan pengetahuan yang 

diperoleh selama pendidikan kedalam bisnis nyata. 

Bagi pembaca : 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumber informasi serta membuka 

wawasan mengenai implementasi TQM di perusahaan manufaktur.    

 

1.5.  Ruang Lingkup Penelitian 

1. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, maka kajian 

hanya terbatas pada PT XYZ. 

2. Penilaian implementasi TQM secara self assessment didasarkan atas persepsi 

responden sesuai dengan Malcolm Baldrige Criteria dan kemudian 

dikolaborasikan dengan hasil observasi lapang peneliti. 

3. Kajian penelitian tidak mengukur kinerja implementasi dari rekomendasi 

langkah-langkah peningkatan kinerja implementasi TQM yang diberikan, 

karena wewenang implementasi diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan. 




