
Garis-garis besar Haluan Negara telah menegaskan bahwa Pembangunan 

Nasional yang dilaksanakan sebagai pengamalan Pancasila, antara lain bertujuan 

untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Indonesia sebagai sumberdaya 

pembangunan. 

Pada PELITA VI, peran sumberdaya manusia utamanya para pelaku 

ekonomi sangat besar, terutama untuk mendukung sektor indushi sebagai penggerak 

utama pembangunan. Oleh sebab itu untuk kepentingan pertumbuhan suatu 

pembangunan di bidang apapun, maka peningkatan kualitas sumberdaya manusia 

merupakan suatu persyaratan utama. 

Organisasilperusahaan yang memiliki produktivitas kerja yang tinggi 

cenderung menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas tinggi, karena untuk 

menunjang kemajuan dan perkembangan perusahaan adalah harus dapat 

memenuhi kepuasan pelanggan. Pelanggan akan puas untuk membeli produk 

atau jasa jika mutunya baik. Selanjutnya, pencapaian dan pemeliharaan tingkat 

kepuasan pelanggan terhadap mutu produk dan jasa merupakan faktor yang 

menentukan pertumbuhan dan kelangsungan hidup perusahaan. Dengan 

demikian, mutu menjadi pedoman yang utama dalam pengembangan dan 

keberhasilan implementasi program manajerial dan kerekayasaan untuk 

mewujudkan tujuan bisnis yang utama. 

Dalam menghadapi era globalisasi, dimana persaingan internasional 

sangat  ketat  maka tantangan dan kebutuhan untuk memasyarakatkan 



Pengendalian Mutu Terpadu (PMT) atau Quality Control Circle (QCC) dalam 

dunia usaha khususnya usaha industri sangatlah mendesak. Hal ini tidak saja 

karena tuntutan konsumen yang makin meningkat, tetapi juga karena kita telah 

memasuki era industi dan informasi yang menekankan pentingnya kualitas, baik 

kualitas produk maupun kualitas pelayanannya, dengan demikian pemantapan 

daya saing merupakan langkah yang berkesinambungan dan berkelanjutan bagi 

peningkatan produktivitas. 

Untuk mencapai produktivitas kerja yang tinggi diperlukan suatu 

pendekatan yang dapat meningkatkan motivasi kerja, disiplin kerja dan ethos 

kerja. Selain faktor motivasi, disiplin kerja, dan ethos kerja maka produktivitas 

tenaga kerja juga akan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya yang 

saling berkaitan satu sama lain seperti; pendidikan dan latihan, gizi dan 

pelayanan kesehatan, peralatan atau sarana ke rja, lingkungan keluarga, tradisi dan 

latar belakang kebudayaan, tingkat upah minimum, kondisi ekonomi, tingkat 

teknologi yang dipakai, perjanjian kerja, kesempatan dan lain-lain. Dengan 

demikian, hal-ha1 yang spesifik yang berpengaruh terhadap manusia sebagai tenaga 

kerja akan menjadi faktor yang mempengaruhi hasil kerjanya. 

Dalam upaya ini, beberapa negara telah membuktikan bahwa dengan 

manajemen partisipatif, khususnya PMT dengan Gugus Kendali Mutu (GKM) 

atau euality Control Circle (QCC) yang telah teruji kemampuannya &pat digunakan 

sebagai suatu pendekatan. 

Pengendalian Mutu Terpadu (PMT) selain memberikan jaminan mutu 

yang sesungguhnya, memungkinkan desain produk dan bagian pabrikasi 

mengikuti perubahan selera konsumen. Tetapi, yang lebih penting adalah PMT 



dapat membuka saluran komunikasi di dalam sebuah perusahaan, mengisinya 

dengan nafas yang segar. PMT memungkinkan perusahaan untuk menemukan 

satu kegagalan sebelum berubah menjadi sebuah bencana, sebab setiap orang 

dibiasakan berbicara kepada yang lain dengan penuh kejujuran, terbuka dan 

barsikap saling membantu. Situasi ini ditempuh dengan melibatkan karyawan 

dalam setiap tahap penciptaan, implementasi, penyempurnaan sistem dan 

prosedur mutu. Penyempurnaan mutu dilakukan dimana-mana, dengan 

memberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan penyempurnaan kecil- 

kecilan yang dimulai dari pekerja. 

Kesadaran akan pentingnya aspek sumberdaya manusia untuk didudukkan 

pada posisi yang paling tinggi inilah sebenarnya yang sangat mendorong 

tercapainya konsep PMT, karena dalam pengimplementasian PMT setiap 

sumberdaya manusia (tenaga kerja) diberikan kebebasan untuk mengemukakan 

pendapat maupun saran khusunya dalam perbaikan terhadap proses produksi 

maupun dalam peningkatan mutu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

sumberdaya manusia merupakan harta yang selalu dapat mengalami peningkatan 

nilai, sedangkan sumberdaya yang lain mengalami depresiasi, dengan kata lain 

sumberdaya manusia merupakan kekayaan yang berpotensi besar dalam 

berkonhibusi bagi peningkatan produktivitas. 

Menyadari pentingnya aspek sumberdaya manusia dalam berkontribusi 

untuk penyempurnaan mutu dan penyempurnaan sistem, maka PT Mul t i  

Bintang Indonesia-Tangerang, yang merupakan Perusahaan Multi Nasional 

di sektor agroindustri dengan produk keluaran berupa minuman yang berkadar 

alkohol rendah (Bir) dan dibawah perusahaan induk yang berkedudukan 



d i  Belanda, sejak 31 September 1992 telah memperkenalkan dan siap 

menerapkan konsep KAIZEN untuk mengantisipasi keadaan tersebut. 

KAIZEN adalah konsep payung yang sebagian besar praktis "khas 

Jepang" . Konsep ini menerapkan cara berpikir yang berorientasi pada proses dan 

mengembangkan strategi yang menjamin penyempurnaan berkesinambungan, 

melibatkan unsur manusia dari segala tingkatan hirarki organisasilperusahaan. 

Sistem manajemen ini mampu membuat semua insan dalam perusahaan menjalin 

hubungan harmonis, dari top manajer sampai karyawan terendah, karena pada 

sistem ini lebih menekankan pada aspek manusianya. Hal ini berarti bahwa 

setiap karyawan dihargai sebagai suatu individu yang dapat memberikan 

sumbangsih yang berarti bagi perusahaan, demikian pula sebaliknya sehingga 

dalam keadaan demikian akan dapat menimbulkan rasa tenang dalam bekerja, 

yang selanjutnya diarapkan akan memberikan produktivitas keja  yang optimal. 

Dari  hasil audit maka dapat dirumuskan suatu permasalahan utama 

kepegawaian pabrik adalah sebagai berikut : 

(1) Rendahnya tingkat ketrampilan karyawan, hal ini dapat dilihat dari waktu 

yang hilang akibat kesalahan yang dibuat selama proses produksi 

berlangsung. 

(2) Tingkat disiplin karyawan selama bekerja masih rendah, terlihat dari 

absensi kehadiran waktu masuk dan pulang keja ,  dan waktu yang hilang 

akibat kesalahan yang terjadi selama melaksanakan pekerjaan, serta 

pengamatan langsung dilapangan (pabrik) dalam kaitannya dengan kesela- 

matan kerja selama proses produksi berlangsung. 



(3) Motivasi dan ethos kerja belum tercipta dengan baik, ini dapat dilihat dari 

kegiatan mereka selama melakukan proses produksi, dimana waktu yang 

hilang atau loss time selarna berlangsung proses produksi. 

(4) Manajemen partisipatif belum nampak (perpaduan gaya manajemen 

" Top down dan  Bottom Up management " dalam bentuk PMTIGKM), 

belum adanya ke rja sama yang baik dalam pelaksanaan peke rjaan, khusus- 

nya dalam penanganan masalah yang ada. 

1.3. Tujuan Studi 

Berdasarkan perumusan masalah, maka studi ini  bertujuan untuk 

mengkaji motivasi kerja, disiplin kerja dan ethos kerja yang dapat mempengaruhi 

kinerja karyawan pada PT. Multi Bintang Indonesia, lkngerang dan memberikan 

saran untuk pemecahan masalah sehingga kinerja yang diharapkan dapat 

ditingkatkan. 

1.4. Kegunaan Studi 

Kegiatan geladikarya ini diharapkan akan bermanfaat ganda, yakni 

memberikan manfaat baik bagi penulis maupun perusahaan PT. Multi Bintang 

Indonesia-Tangerang, dimana penulis melaksanakan geladikaqa (internship). 

1.4.1. Kegunaan Bagi Penulis 

Bagi penulis kegiatan geladikarya di suatu perusahaan pada hakekatnya 

adalah : 

(1) Merupakan peluang dan kesempatan untuk menghayati, menerapkan dan 

menggunakan konsep-konsep dan ketrampilan yang diperoleh selama 

proses belajar mengajar yang diterima sebelumnya, 



(2) Merupakan ajang latihan untuk menangani permasalahan bisnis di dunia 

nyata. 

(3) Untuk dapat mendiagnosis masalah-masalah dalam bidang manajemen 

fungsional misalnya Man4emen Sumber Daya Manusia atau permasalahan 

yang lebih khusus. 

(4) Memanfaatkan dan mengembangkan metode atau peralatan untuk 

menganalisis perrnasalahan dalam bidang manajemen fungsional tertentu. 

1.4.2. Kegunaan Bagi Pernsahaan 

Bagi perusahaan PT. Multi Bintang Indonesia, diharapkan agar hasil 

kajian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memperkenalkan rencana 

diterapkannya metode KAIZEN untuk p e m d a n  masalah yang dihadapi. 




