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e~onomi adalah terciptanya perekonomian yang mandiri berda- 

sarkan demokrasi ekonomi yang bercirikan industri maju, 

ri yang berkembang dan tumbuh dengan tingkat efesiensi 

"inggi . 
eiring dengan sasaran Pembangunan Nasional Jangka 

rg tersebut, PTP XXXI sebagai salah satu Badan Usaha 

Negara yang bergerak dalam bidang agribisnis gula, 

yang mempunyai dua unit produksi masing-masing pabrik gula 

Cinta Manis di Sumatera Selatan dan pabrik gula Bunga Mayang 

d npung Utara, dituntut pula untuk dapat berproduksi 

dengan efesien dalam usaha nya untuk memenuhi kebutuhan gula 

dalam negeri . 
Bagi perusahaan yang tolok ukur efesien atau tidak nya 

an~rvitas bisnis yang ada sangat ditentukan oleh hasil yang 

li oleh perusahaan lain yang memproduksi barang yang 

sejenis. Artinya efesiensi memerlukan komparasi, karena di 

pasar monopoli pada umumnya efesiensi menjadi terabaikan. 

Akan tetapi walaupun demikian PT. Perkebunan XXXI yang 

produknya sudah mempunyai pasar, dituntut juga supaya dapat 

beroperasi dengan efesien. 

Pencapaian dan pemeliharaan tingkat kepuasan pelanggan 

terhadap mutu produk dan jasa merupakan faktor yang turut 



uKan kesehatan, kelangsungan hidup perusahaan dan juga 

akan mempengaruhi tingkat efesiensi perusahaan. 

)ads akhirnya merupakan salah satu tolok ukur untuk 

,,,,,A yang diluncurkan tersebut diterima konsumen atau 

t idak . 
S 
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sep Pe 

E 

etelah mengetahui bahwa masalah mutu terdapat dimana- 

Ian betapa pentingnya mutu tersebut, sehingga bisa 

dl~aizakan bahwa mutu adalah urusan dan tanggung jawab setiap 

orang didalam suatu perusahaan, mulai manajemen puncak 

ketingkat yang paling bawah. 

lenyadari pentingnya mutu tersebut, maka PT. Perkebunan 

iejak berdirinya pada tahun 1990 telah menerapkan kon- 

tngendalian Mutu Terpadu. 

'enerapan Pengendalian Mutu terpadu (PMT) memerlukan 

komitmen dari seluruh jajaran dalam manajemen, dan memerlu- 

kan usaha yang konsisten terutama dalam masalah sumberdaya 

a Dengan penerapan Pengendalian Mutu Terpadu, kontri- 

busi dari semua orang di dalam perusahaan akan dapat diarah- 

kan dengan baik. Setiap orang di dalam perusahaan akan tahu 

si dan standard performance yang dituntut dari dirinya 

=an akhirnya akan terbentuk suatu jaringan yang dapat meng- 

f ungr 

2--  . 

In kekuatan dari unsur-unsur di dalam perusahaan, se- 

hingga tingkat efesiensi dan produktivitas dari perusahaan 

semakin meningkat. 

Gugus Kendali Mutu yang merupakan suatu pendekatan atau 

D U ~ ~ U  mekanisme kerja dari Pengendalian Mutu Terpadu. Gugus 



tali Mutu ini adalah merupakan sekelompok pegawai (umum- 

,,, tidak lebih dari 10 orang) yang melakukan pekerjaan yang 

secara berkala untuk mengenali, mempelajari dan menga 

tasi masalah-masalah yang berkaitan dengan pekerjaan. Misal- 

nya untuk mengurangi biaya, mempercepat produksi, meningkat- 

kan mutu dan lain sebagainya (Bambang Kussriyanto, 1991). 

Para pegawai yang tergabung dalam kelompok yang tersebar 

diseluruh perusahaan ini membantu manajemen mengatasi masa- 

lah-masalah yang menghambat pertumbuhan perusahaan. 

Pada PT.Perkebunan XXXI keberadaan Gugus Kendali Mutu 

sebagai suatu pendekatan Pengendalian Mutu Terpadu telah 

dilaksanakan se j ak tahun 1990, dan perkembangannya untuk 

dua pabrik gula masing-masing untuk pabrik gula Bunga Mayang 

dan Cinta Manis seperti terlihat di bawah ini: 

Tabel 1. Keadaan Gugus Kendali Mutu PTP XXXI 

Uraian/tahun 1991 1992 

Jumlah GKM 74 kelompok 76 kelompok 
Jumlah fasilitator 136 orang 173 orang 
Jumlah risalah yang 
telah diselesaikan 27 risalah 15 risalah 

Sumber: PTP XXXI 

Dari data pada Tabel 1 diatas ditinjau dari jumlah ke- 

lompok menunjukkan adanya peningkatan dari 74 kelompok men- 

jadi 76 kelompok atau mengalami peningkatan 0,02%, demikian 

juga bila dilihat dari jumlah fasilitatornya juga mengalami 

peningkatan dari 136 orang menjadi 173 orang atau meningkat 

sebesar 27%. Akan tetapi bila dilihat dari jumlah risalah 



yary  ~ ~ l a h  diselesaikan terdapat penurunan yang drastis pada 

tahun 1992, dimana pada tahun 1991 risalah yang diselesaikan 

sebanyak 27 sedangkan pada tahun 1992 hanya 15 risalah. Hal 

ini menunjukkan bahwa kegiatan Gugus Kendali Mutu pada tahun 

:elah terjadi penurunan kegiatan. 

perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan dia- 

tas, maka secara sepesifik dapat dikemukakan disini bahwa 

permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan dalam ha1 pelak- 

sanaan Gugus Kendali Mutu adalah sebagai berikut: 

Kurang tertariknya karyawan untuk berpartisipasi aktif dalam 

kegiatan Gugus Kendali Mutu sehingga menyebabkan pelaksanaan 

kegiatan Pengendalian Mutu Terpadu menjadi terhambat, yang 

pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat efesiensi dan pro- 

duktivitas perusahaan. 

Tujuan Geladikarya 

Tujuan dilakukan geladikarya adalah : 

1. Mempelajari penerapan Pengendalian Mutu Terpadu pada 

PT.Perkebunan XXXI, dengan menitik beratkan pada kegiatan 

Gugus Kendali Mutu. 

2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dari 

karyawan PT. Perkebunan XXXI terhadap pelaksanaan kegia- 

tan Gugus Kendali Mutu. 

3. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat kegiatan 

Gugus kendali Mutu dalam perusahaan. 



4 .  Memberikan alternatif pemecahan terhadap masalah kurang 

tetariknya karyawan terhadap pelaksanaan kegiatan Gugus 

Kendali Mutu. 

Metodologi 

1. Jenis Data 

Dalam Geladikarya ini jenis data yang dikumpulkan ada 

lah sebagai berikut: 

a. Data primer, yang terdiri dari : proses produksi 

gula, sikap karyawan terhadap Gugus Kendali Mutu, 

faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksa- 

naan kegiatan Gugus Kendali Mutu dan hal-ha1 laimya 

yang berhubungan dengan kegiatan Pengendalian Mutu 

Terpadu/Gugus Kendali Mutu. 

b. Data sekunder, yang terdiri dari sejarah perusahaan, 

keadaan sumberdaya manusia, perkernbangan volume pro- 

duksi, struktur organisasi perusahaan dan data lain- 

nya yang berhubungan dengan penelitian ini. 

2. Metode Pengumpulan Data 

Data primer diperoleh melalui wawancara, penyebaran 

kuesioner kepada karyawan PT. Perkebunan XXXI. Disamping itu 

juga penulis mengadakan pengamatan langsung di perusahaan 

guna memperoleh informasi-informasi tambahan yang mendukung 

data yang diperoleh. 

Data sekunder diperoleh dari dokumen- dokumen yang 

dimiliki oleh perusahaan dan dari perpustakaan MM IPB. 



2 .  P e n  

Populasi 

3 .  Pen! 
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asi  Dan Sampel 

saeluruhan karyawan PT. Perkebunan XXXI di 

.ngkat unit bisnis dan unit fungsional di 

:ingkat perusahaan. Karyawan yang dimaksud 

)erstatus tetap dan dibedakan berdasarkan 

status kepegawaian yang terdiri dari karyawan 

staf dan non staf ( =  N ) . 
Sampel : Keseluruhan karyawan PT. Perkebunan XXXI 

yang berstatus tetap ditingkat unit bisnis 

dan di tingkat perusahaan, berdasarkan status 

kepegawaian, yang etrdiri dari karyawan staf 

dan non staf (=  n ) . 
an Sampel 

erdasarkan ciri sub populasi (status kepegawaian), 

engambilan sampel dilakukan secara acak berlapis. Den- 

gan aemikian pengambilan sampel, dipakai status kepegawaian 

Dada PT. Perkebunan XXXI, dan pada geladikarya ini sampel 

iambil sebanyak 75 orang yang dibagi menjadi 30 orang 

untuk karyawan staf dan 45 orang untuk karyawan non staf. 

dan me 

. - . 

jumlah 

enentuan sampel yang dibagi berdasarkan golongan staf 

dan non staf, karena kedua golongan karyawan tersebut meru- 

pakan golongan yang terbesar dari jumlah karyawan yang ada- 

rupakan golongan karyawan tetap perusahaan. Sedangkan 

Denenman jumlah sampelnya dengan memperhatikan perbandingan 

populasi yang ada. 
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sep Y Zing Digunakan 

ntulc mengetahui sikap karyawan terhadap Pengendalian 

erpadu/Gugus Kendali Mutu dilihat dari beberapa varia- 

bel(R.Barra, 19861, yaitu: 

a. Perhatian terhadap keberadaan Gugus. 

lghargaan manajemen terhadap prestasi kerja/gagasan 

g dihasilkan oleh Gugus. 

atihan. 

aksanaan diskusi. 

. ,,,aran yang ditetapkan. 

f etapadpembagian tugas. 

g . vrrrgkungan kerj a. 




