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2.4 Gambaran Mengenai Pengendalian Mutu di Amerika. 

2.5 Gambaran Mengenai Pengendalian Mutu di Jepang. 

2.6 Gambaran Mengenai Pengendalian Mutu di Indonesia (sample : PT. 

ASTRA INTERNATIONAL). 

2.7 Pendekatan  Manajemen Baru. 

I.  APA  ITU MUTU 

1.1 Mutu adalah

Karakteristik fisik atau non- fisik yang merupakan sesuatu hal atau satu 

hal yang istimewa yang membedakan dari lainnya. (Webster’s New 

World Dictionary).
Sesuatu yang dikenakan terhadap produk- produk  yang diharapkan 
oleh industri  yang berkaitan dengan karakteristik atau grup atau 
kombinasi dari kombinasi yang membedakan  satu hal dari lainnya, 
atau terhadap barang dari suatu pembuat dari yang dihasilkan 
pesaingnya, atau  satu derajat untuk produk dari suatu pabrik tertentu 
terhadap produk lain yang dihasilkan oleh pabrik yang sama. 

(Radford)
Sesuatu yang dilakukan dengan pertimbangan mutu dari suatu hal 
sebagai sebuah realitas obyektif  yang  bebas dari eksistansi  manusia 
serta yang berkenaan dengan apa yang kita pikirkan, rasakan, atau 
citra rasa sebagai sebuah hasil dari realitas obyektif di mana sisi 

subyektifitas  mutu ini berhubungan dengan nilai. (Shewart).

Cocok (fitness) untuk digunakan (Juran).

Sesuai dengan persyaratan- persyaratan (Crosby)
Berhubungan dengan produk dalam pengertian 3 fungsi yaitu : 

spesifikasi, produksi, dan inspeksi. (Grant & Leavenworth)
Harus dikenakan terhadap  keinginan- keinginan pelanggan, sekarang 

dan masa yang akan datang (Deming).
Gabungan menyeluruh dari karakteristik produk dan jasa  terhadap 
bagian pemasaran, engineering, manufacturing, dan maintenance
agar produk dan jasa  tersebut dengan harapan dari konsumen. 

(Feigenbaum).
Rugi (dari  efek gangguan dan variasi fungsi) penyebab sebuah 

produk yang terjadi dengan produk  setelah dikirim daripada rugi- rugi 

lainnya yang disebabkan oleh fungsi intrinsic. (Taguchi)
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Secara menyeluruh merupakan keistimewaan dan karakteristik dari 
sebuah produk atau jasa yang berbeda dengan kemampuannya untuk 

memuaskan keinginan  yang tercatat atau akibatnya. (ISO 9000)

Sedangkan Pengendalian Mutu Menyeluruh (TQC) adalah sebuah sistem 
yang efektif untuk mengintegrasi usaha pembangunan mutu, pemeliharaan 
mutu, dan peningkatan mutu dari berbagai macam grup dalam sebuah 
organisasi sehingga memungkinkan bagian pemasaran, engineering, 
produksi, dan pelayanan pada tingkat ekonomis untuk menjadikan kepuasan 
pelanggan secara penuh. (Feigenbaum).

Manajemen Mutu Menyeluruh (TQM) adalah sebuah filosofi dan set dari 
prinsip- prinsip  tauladan yang menggambarkan landasan dari sebuah 
organisasi yang terus- menerus meningkat.  Manajemen Mutu Terpadu 
adalah penggunaan dari metode- metode kuantitatif dan sumber daya 
manusia untuk meningkatkan material- material dan layanan- layanan 
terhadap sebuah organisasi, semua proses dalam sebuah organisasi, dan 
derajat terhadap kepuasan pelanggan saat kini dan mendatang. Manajemen 
Mutu Terpadu menggabungkan dasar teknik manajemen, usaha peningkatan 
yang ada, dan perangkat  teknik dari suatu pendekatan disiplin ilmu yang 
difokuskan untuk peningkatan menyeluruh. (US Department Defense).

1.2 Filosofi. 

1.2.1 Deming 

Deming adalah orang Amerika pertama yang mengenalkan konsep mutu 
kepada Jepang. Deming sendiri belajar konsep mutu mengenai Statistik 
Pengendalian Mutu (SQC) pada Shewart, seorang engineer Bell Labs 
yang bekerja dan mengaplikasikan penggunaan  statistik dalam 
pengecekan suatu produk. 

Adapun isi dari pemikiran Deming adalah : 

Constancy of Purposes. 

Continual Improvement

Cooperation Between Functions 

yang di  Jepang dijadikan dan diterjemahkan dalam suatu item- item untuk 
penilaian dalam perolehan penghargaan Deming menjadi : 

Create constancy of purpose towards improvement of product and 
service.

Learn the new philosophy 

Cease dependence on inspection of the product to achieve quality. 
But require statistical evidence of process control along with 
incoming critical parts. 
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Bus materials only if the supplier has a quality process. End the 
practice of awarded business on the basis  of the price tag alone. 

Use statistical methods to find trouble-spots and constantly improve
the system.

Institute modern aids to training on the job. 

Institute modern methods of supervision. 

Drive our fear. 

Breakdown barriers between departments.

Eliminate numerical goals. 

Review work standards to account for quality. 

Remove barriers that rob people of their pride of workmanship.

Institute a vigorous program for training people in new skills. 

Create a structure in top management that will push the above 13 
points everyday. 

1.2.2 Juran 

Juran adalah seorang lulusan bidang engineering tahun 1924 yang 
bekerja di Western Electric Hawthorne yang datang ke Jepang setelah 
Deming  dengan memperkenalkan Trilogy Mutu (Quality Trilogy) , yaitu : 

Quality Planning 

Quality Control 

Quality Improvement

Quality Planning : dengan mengidentifikasikan siapa konsumen  kita 
terlebih dahulu dan orang- orang yang terlibat dan terimbas dengan 
proses (termasuk konsumen internal dan eksternal) kemudian 
membangun dan membuat barang atau jasa yang sesuai untuk mereka 
serta  menetapkan goals mutu berdasarkan biaya  seminimum mungkin, 
dimulai dari proses rancang yang dibuat sedemikian rupa agar dapat 
ditransferkan dalam kondisi pembuatan secara aktual kepada operator 
beserta dengan pelatihan yang cukup. 
Quality Control: dimaksudkan pada elemen- elemen yang kritikal yang 
perlu dikendalikan. Elemen- elemen tersebut harus diidentifikasikan dan 
pengukuran ataupun metodenya harus didefinisikan, termasuk nilai kinerja 
standarnya.
Quality Improvement: dimaksudkan sebagai tindakan berkelanjutan yang 
terus menerus untuk mencapai yang lebih baik. Hal ini diikuti dengan 
membuktikan kebutuhan terhadap peningkatan dan penetapan ulang dari 
proyek- proyek peningkatan yang spesifik. 
Dalam pandangan Juran, pengendalian mutu terpadu melibatkan 
beberapa langkah yaitu: 

Sebuah  komisi perencanaan mutu terdiri dari manager- manager 
senior yang menetapkan kebijakan- kebijakan, menetapkan goals
mutu, menyediakan sumber- sumber untuk melaksanakan 
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perencanaan,  dan mengubah sistem ulas kinerja  dalam hal 
mempertahankan goal mutu. 
Goal  tidak didasarkan pada histori kinerja namun  berdasarkan 
benchmarks (goal konsumen eksternal) dan ‘rid of waste’ (goal
konsumen internal). 
Infrastruktur organisasi mungkin dapat dirubah agar sesuai dengan 
goal mutu organisasi. 
Sumber- sumber perlu dibuat untuk melaksanakan rencana, di mana 
salah satu contohnya adalah pelatihan. Biaya pelatihan adalah 
substantial.

Gambar : The Quality Trilogy

Gambar : Juran’s Cost of Quality Curves

1.2.3 Crosby 

Crosby adalah  seorang realibility engineer pada perusahaan Crosley dan 
kemudian bergabung dengan Martin Marrieta sebuah perusahaan yang 
membuat rudal Pershing.  Pada tahun 1965, dia menjadi wakil presiden 
perusahaan ITT dan pada tahun 1979 dia menjadi seorang konsultan. 
Crosby mengungkapkann bahwa mutu adalah sesuatu yang ‘bebas’ dan 
‘nol cacat’ sebagai sesuatu yang dapat diharapkan dan dapat dicapai. 
Pandangannya tentang mutu adalah sebagai 4 manajemen mutu absolut, 
yaitu : 

Mutu berarti kesesuaian terhadap persyaratan- pesyaratan. 
Persyaratan-persyaratan perlu dispesifisikan secara jelas sehingga 
semua orang tahu apa yang diharapkannya. 
Mutu datang dari pencegahan dan pencegahan adalah sebuah 
hasil dari pelatihan, disiplin,  contoh, kepemimpinan, dll. 
Standar kinerja mutu adalah ‘nol cacat’. Error tak dapat ditoleransi. 
Pengukuran mutu adalah harga dari ketaksesuaian. 

Untuk meningkatkan mutu, Crosby mengajukan 14 poin program, yaitu : 

Mendemonstrasikan komitmen manajemen dengan berkeyakinan 
bahwa peningkatan mutu diperlukan dan  berhubungan dengan 
sebuah kebijakan mutu yang tertulis. Kebijakan tersebut harus 
menspesifikasikan secara jelas setiap orang yang diharapkan 
untuk melakukan  secara pasti seperti dispesifikasikan agar sesuai 
dengan kebutuhan perusahaan atau konsumen. 

Bentuk tim- tim mutu yang harus merupakan antar fungsi (cross-
functional) dan termasuk kepala departemen untuk menilai proses 
peningkatan mutu. Tim dari masing- masing kepala departemen 
bertanggungjawab untuk mempromosikan mutu terhadap seluruh 
karyawan.
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Menetapkan pengukuran untuk mutu di semua aktifitas sekalipun 
hasil pengukuran tersebut mungkin bernilai error namun 
menyangkut penilaian hal- hal lain. 

Evaluasi biaya dari mutu dan gunakan informasi ini untuk 
mengidentifikasikan di mana peningkatan mutu dapat 
meningkatkan keuntungan. 

Dapatkan kesadaran mutu melalui organisasi dengan melibatkan 
pekerja  agar sadar akan biaya. 

Ambil tindakan perbaikan untuk meningkatkan mutu di area yang 
diidentifikasikan dalam step sebelumnya. 

Rancang ‘nol’ kesalahan. Gunakan anggota- anggota dari tim 
peningkatan mutu, rancang program ‘nol cacat’ yang sesuai 
dengan perusahaan dan kebudayaannya. 

Latih semua karyawan agar ambil bagian dari program 
peningkatan mutu. 

Buat ‘Hari Nol Cacat’ sebagai sinyal kepada semua karyawan 
bahwa perusahaan telah menetapkan standar kinerja baru. 

Dorong karyawan untuk menetapkan goal untuk mereka sendiri 
dan grupnya. Goal tersebut harus dispesifikasikan dan dapat 
diukur serta progress-nya dapat diukur. 

Hilangkan hambatan- hambatan yang menghalangi karyawan 
untuk mencapai goal  tadi dengan melaporkan hambatan- 
hambatan tadi ke pihak manajemen. 

Berikan suatu bentuk penghargaan kepada yang terlibat dan 
dipublikasikan walaupun tidak berbentuk uang. 

Tetapkan komisi mutu yang terdiri dari ketua dan professional di 
bidang mutu. Mereka harus rapat secara berkala, berbagi 
pengalaman, dan mengeluarkan saran- saran. 

Lakukan semua hal di atas kembali untuk terus menekankan 
bahwa peningkatan mutu adalah proses berkelanjutan. 

1.2.4 Feigenbaum 

Armand Feigenbaum bekerja sebagai engineer di General Electric tahun 
1944  di mana dia menemukan bahwa teknik statistik membantu dia dalam 
meningkatkan kinerjanya sehingga kemudian di MIT dia membangun 
konsep Pengendalian Mutu Terpadu. Feigenbaum mendefinisikan Mutu 
Terpadu (Total Quality)  sebagai  konsep ‘excellence-drive’ daripada 
sebagai ‘defect-driven’ di mana menurut pandangannya bahwa mutu 
didefinisikan oleh konsumen (sesuai teori Juran) dan juga bahwa filosofi 
mutu tidak hanya urusan area produksi namun semua fungsi dalam 
sebuah organisasi (sesuai dengan pandangan Crosby dalam cakupan luas 
untuk TQM) . 

1.2.5 Ishikawa 
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Ishikawa menciptakan sebuah alat yang dinamakan diagram ‘cause-effect’
atau  diagram tulang ikan (fish-bone) yang digunakan dalam 
penanggulangan dan peningkatan mutu.
Dia juga yang menciptakan konsep bahwa konsumen adalah hal utama 
dalam penentuan mutu dan ternyata bahwa konsumen adalah juga 
berlaku terhadap langkah berikutnya dari sebuah line produksi. 
Selain itu dia mengemukakan mengenai keterlibatan karyawan dalam 
masalah mutu bukan hanya terbatas untuk menghasilkan namun juga 
dalam menganalisa, menanggulangi, memecahkan, dan menerapkannya 
secara bersama melalui konsep  Gugus Kendali Mutu (Quality Control 
Circle).
Secara filosofi, konsep Ishikawa tadi dapat disimpulkan sebagai 
pemberdayaan/ pendidikan  tenaga kerja. 

1.2.6 Taguchi 

Taguhi pernah bekerja di perusahan NTT  dan fokusnya adalah 
pembuatan statistik praktis yang memberikan pengaruh yang kuat pada 
pergerakan mutu  di Jepang. Dia memperoleh penghargaan Deming pada 
tahun 1960. Konsepnya adalah : 

o The loss function 
o Design characteristic and ‘noise’

di mana ‘Noise’ tadi terdiri dari : 

‘Outer noise’ yang merupakan hasil dari  variasi- variasi 
dalam lingkungan operasi dan ‘human error’ yang umumnya 
merupakan faktor yang tidak dapat dikendalikan 

‘Inner noise’ yang merupakan variasi dikarenakan faktor-
faktor yang dapat dikendalikan. 

Kedua ‘noise’ tadi secara kuat dipengaruhi oleh : 

o System Design 
o Parameter Design 
o Tolerance Design

Seperti halnya Crosby, Taguchi memandang bahwa mutu sebagai 
kesesuaian terhadap persyaratan. 

II.  PENDEKATAN MUTU DALAM PENGENDALIAN MUTU 

TERPADU

2.1 Pendahuluan 
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Secara umum konsep operasi TQC (Pengendalian Mutu Terpadu) menurut 
Ichiro Miyauchi (konselor JUSE) dijelaskan dengan pengungkapan sebagai 
berikut : 

Don’t  get mad

Don’t shout 

Don’t exit 

Speak with data, consider with data, and take action with data 

QC means nothing but dispersion control 

Customer is not God, but a king or a queen 

Don’t fight with customer who is a king or a queen. 

Listen first, instruct later. 

Not appreciate happy-ending report or story. 

Control  not by result, but by In-process. 

Any action and report must be followed by QC story. 

If only in-process is fully controlled, no need for any final inspection 
(Inspector).

QC is not conforming to spec nor drawing, but to customer demands
(needs)

Don’t make any same mistakes.

2.1.1 “Market-In” (Customer Oriented Action)
Konsep “market-in” dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 

perilaku yang berorientasi pada ‘emphaty’  (anda tempatkan diri 
anda di tempatnya). 
Sediakan hanya produk atau jasa yang dapat diterima dan layak 

bagi konsumen. 
Tidak berikan layanan atau produk ‘product-out’.
Konsumen bukan tuhan, tapi raja atau ratu. 

2.1.2 “Quality First”  (Customer Full Satisfaction)
Konsep ini diinterpretasikan sebagai berikut : 

Mutu jasa/ produk merupakan prioritas tertiggi dalam 
manajemen bisnis yang memiliki dominasi lebih tinggi daripada 
peningkatan sales, pengurangan biaya, peningkatan 
produktifitas dan perolehan pasar, dsb. 

Mutu merupakan perpaduan bukan hanya dari mutu jasa/ 
produk namun juga harga, biaya, waktu, keselamatan, moral 
pekerja dan output setiap karyawan dalam pekerjaan rutin. 

‘Customer Voice’ harus dihargai  sebagai informasi ‘emas’. 

2.1.3 “Vital-Few”  (Oriented Action – Brain, Time & Fond Constraint)
Konsep ini diinterpretasikan sebagai berikut : 
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Manusia hanya memiliki 1 otak, di mana tidak ada ruang otak 
yang tersedia untuk lebih dari 1 konsentrasi pada 1 saat, 
terkecuali jenius. 

Seseorang yang  pengeluh/ pengomel dalam pekerjaan 
membangun lebih banyak  bukan untuk  ‘Vital-Few’  tapi hanya 
‘Trivial Many’ (bukan untuk hal- hal yang penting tapi hal- hal 
yang sepele). 

Identifikasi dan pisahkan apa isu atau item yang cukup pantas 
untuk mendapat perhatian pada saat kini dengan keterbatasan 
akan  kerja pikiran, waktu, dan dana yang ada. 

2.1.4 “Fact & Data Appreciation”  (Scientific Approach)
Konsep ini diinterpretasikan sebagai berikut : 

Kejar ke tempat di mana terjadi.  Periksa  bukti (kegagalan, 
cacat, klaim atau keluhan). Ambil tindakan untuk setiap 
kemungkian ‘counter-measures’ pada saat itu juga. 

Bicara, pertimbangkan, ambil tindakan dengan dasar data. 

Kumpulkan data secara spesifik yang menjelaskan bukti yang 
ada berdasarkan diagram berikut : 

Gambar : Data Source 

2.1.5 “Process Control”  (Prevention Plan & Implementation)
Pengendalian proses berarti jika hanya setiap pekerja pada setiap 

tingkatan dari setiap organisasi melakukan pekerjaan dengan benar pada 
pertama kali dan setiap saat sesuai dengan spesifik sistem prosedur 
operasi (SOP), gambar, spesifikasi dan proses standar dengan metodelogi 
‘self-checking’ atau ‘self controlling’.

Pada konsep produk ‘life-cycle’, setiap tahapan dinamakan 
sebagai ‘in-process’ untuk konsumen yang  diartikan  untuk 
pemenuhan kesesuaian terhadap konsumen ‘in-house’ dan 
konsumen sebenarnya. 

Pada saat  bersamaan, masing- masing tahapan memiliki  sub-
prosesnya sendiri untuk melakukan tanggungjawabnya. 

Gambar : Product Life Cycle 

2.1.6 “Dispersion Control”
Dewasa ini pengendalian mutu  tidak memiliki  arti  bila  tidak 

mengendalikan penyebaran yang terjadi  pada beberapa kasus seperti 
manusia, mesin, material, metode, dan lingkungan. 

Gambar:  Dispesion Control 
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2.1.7 “Next Down-Stream Shops are Customer”
Konsumen adalah raja atau ratu. Namun demikian, terkecuali 

orang- orang sales atau marketing, banyak karyawan tidak memiliki kontak 
secara langsung dengan konsumen di mana konsep ini menjadi agak tidak 
mungkin untuk dimengerti dan diikuti oleh orang- orang di ‘in-process’.
Untuk menjawab masalah ini, maka proses tahapan lebih lanjut dari suatu 
proses dianggap sebagai konsumen yang dikatakan di sini sebagai ‘in-
house’ konsumen. Oleh karena itu maka karyawan ‘in-process’
sebelumnya harus memastikan mutu terhadap pekerjaannya sebelum 
dilanjutkan karyawan ‘in-proses’ pada tahapan proses berikutnya. 

2.1.8 “Upper Stream Control”
Bagian pemasaran disituasikan pada gerbang mutu, namun 

demikian tanggungjawab itu tidak hanya dipikul oleh mereka tetapi juga 
oleh bagian design dan perencanaan. Untuk melaksanakan hal ini, maka 
dibutuhkan pertimbangan dan persiapan untuk : 

Tetapkan pembangunan diagram aliir  produk baru dan sistem 
pemastian mutu untuk pengendalian secara terpadu dari atas 
hingga bawah. 

Tetapkan sistem penyebaran mutu dan identifikasi “Real
Quality’” untuk kepuasan pelanggan.

Evaluasi hasil pada setiap ‘station’ yang ditentukan untuk 
pengindentifikasian bila ‘goal’ untuk setiap ‘station’ tercapai atau 
tidak. Jika tidak tercapai, jangan abaikan hingga perbaikan 
dilakukan.

Perkirakan setiap kesulitan atau masalah pada tahapan 
Perencanaan,  Litbang,  dan Design maupun Produksi untuk 
mencegah kesulitan yang bakal timbul di ‘down-streams’

Tingkatkan alir proses dengan meningkatkan tiap proses untuk 
fase pembangunan. 

Identifikasi akar masalah dari kesulitan atau masalah dengan 
‘chasing-up’ organisasi ‘upper-stream’.

Persiapkan berbagai prosedur sistem operasi (SOP), diagram 
alir, standar proses, aturan- aturan atau lembar periksa (check-
sheet) untuk menghindarkan kegagalan dan memastikan 
kepuasan pelanggan. 

2.1.9 “Recurrent Preventive Action ”  (Repetitive Failure is Shame)
Pada proses PDCA, berikut ini adalah alir yang harus diikuti oleh 

setiap karyawan  di mana pada saat ditemukan sesuatu yang salah pada 
tahapan pemeriksaan. “Recurrent Preventive Action” adalah suatu 
keharusan untuk tahapan “Plan” dan “Do” untuk tidak terulang kembali 
dengan penyebab yang sama. 

Gambar:  Recurrent Preventive Action
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2.1.10 “Respect Employees as Human Being ”  (Employees are 
Precious Assets)
Untuk menangani dan memperlakukan karyawan sebagai manusia 

dewasa maka perlakuan manajemen puncak  adalah sebagai  berikut : 

Sediakan varitas kerja untuk mencegah kejenuhan. 

Perluas pekerjaan untuk mendapatkan keterampilan dan 
kemampuan pekerja. 

Sediakan umpan balik  terhadap kinerja. 

Sediakan aturan kerja atau identifikasi kerja 

‘Self-Control’ merupakan aspek yang penting dari pekerjaan. 

Kesempatan untuk  belajar keterampilan yang baru. 

Partisipasi dalam menyelesaikan masalah, perencanaan dan 
pengendalian.

2.1.11 “Top  Management  Commitment ”  (Employees Full 
Participation)

Manajemen puncak perlu mengumumkan secara  pasti mengapa 
Pengendalian Mutu Terpadu (TQC) adalah sebuah keharusan yang perlu 
dilaksanakan pada saat menjelaskan tentang : 

Situasi  Perusahaan. 

Visi  dan  Strategi Perusahaan. 

Pesaing (competitors). 

Status inovasi  teknikal atau teknologikal 

2.2 Persepsi Mutu

2.2.1 Pendekatan Transenden
Pendekatan Transenden dinyatakan oleh Barbara Tuchman (1980) 
dengan definisi : “ a condition of excellence implying fine quality as distinct 
from poor quality…Quality is achieving or reaching for the highest standard 
as against being satisfied with the sloppy or  fraudulent.”.  namun 
demikian, hal ini tidak mewakili gambaran mutu untuk setiap  orang dan 
‘lack’ obyektifitas terhadap  hal ini menimbulkan suatu masalah bagi 
pekerja dalam sebuah lingkungan bisnis  yang diupayakan untuk mutu. 
Manakala pekerja sebuah manufaktur menghasilkan sebuah item, definisi 
ini tidak membolehkan orang tersebut untuk menyatakan bahwa secara 
definitif bahwa item tadi adalah lebih bermutu mutu. 

2.2.2 Pendekatan  Atas Produk

 PMT-1.Doc 
Pengendalian Mutu Terpadu hal 11



Ir. Hasoloan Haery , MSIE. 
Pendahuluan

Pendekatan Atas Produk  mengidentifikasikan gambaran dan atribut 
spesifik yang dapat diukur untuk menentukan mutu yang lebih tinggi. 
Misalkan, jok mobil yang terbuat dari kulit  dinyatakan lebih bermutu 
daripada yang terbuat dari vinyl bila dengan menggunakan kaca pembesar 
dalam hal melihat cacatnya. Pendekatan ini  menggunakan pengukuran 
yang obyektif terhadap  mutu. Namun ini berdasarkan ada atau tidak 
adanya atribut yang berakibat pada penentuan mutu yang lebih baik, 
jikalau penutup kulit tadi tidak memandang warna atau bentuk yang akan 
digunakan untuk mobil. 
2.2.3 Pendekatan  Atas Pengguna
Penggunna menentukan mutu dari produk.  Produk atau jasa yang 
memuaskan pengguna adalah produk yang bermutu  lebih baik. Juran 
merujuk pada pendekatan ‘user-based’ sebagai ‘fitness for use’.  Ini 
mengartikan bahwa bagaimana penggunna merencanakan penggunaan 
produk dan membuat produk sesuai  dengan yang mereka butuhkan. 
Definisi ‘atas-pengguna’ menyamakan  kepuasan pelanggan dengan 
mutu. Kepuasan pelanggan mencerminkan ‘atttitudes’  pelanggan. Sebuah 
organisasi yang mengadopsi pandangan mutu ini membutuhkan secara 
tepat identifikasi target pasar,  menemukan kebutuhan dan designnya, 
serta mengkonstruksikan dan menyediakannya dalam bentuk produk yang 
sesuai. Agar sukses maka semua  fungsi yang memberikan nilai terhadap 
unsur tadi harus dilibatkan. Namun demikian kepuasan pelanggan 
mungkin tak dapat dicapai untuk  suatu keadaan karena tidak adanya 
sesuatu yang dilakukan dengan mutu dari produk. Misal : konsumen 
mungkin tidak mengerti atau menghargai suatu keuntungan dari sebuah 
produk baru secara langsung namun dibutuhkan beberapa waktu hingga 
konsumen mengatakan suatu  produk tersebut baik. 

2.2.4 Pendekatan  Atas Manufaktur
Crosby menjelaskan bahwa pendekatan atas manufaktur adalah sebagai 
“persyaratan ketaksesuaian” .Engineering menspesifikasikan karakteristik 
produk dan agar secara lebih baik maka pihak manufakturing dapat 
menyesuaikan terhadap persyaratan- persyaratan yang ada sehinggga 
mutu produk lebih baik. Misalnya walaupun suatu komponen telah dibuat 
dengan karakteristik toleransi yang ditentukan pihak engineering, maka 
seharusnya produk tersebut dapat dirangkaian dengan komponen- 
komponen lainnya tanpa mengalami kesulitan.

2.2.5 Pendekatan  Atas Nilai
Definisi dari mutu menyangkut elemen harga. Broh (1982) menyatakan 
sebuah ekspresi dari pendekatannya : “Quality is the degree of excellence 
at an acceptable expression price and the control of variability at an 
acceptable cost.” Pendekatan atas nilai mengasumsikan bahwa keputusan 
membeli konsumen didasarkan pada model yang sama dengan sebuah 
ajuan oleh konsultan pemasaran yang terkenal. Di  mana salah satu 
atributnya adalah mutu. Keputusan membeli melibatkan perdagangan 
mutu terhadap harga. Karena banyak atribut mutu adalah penilaian 
subyektif, maka pendekatan ini tidak efektif dalam memperkenalkan 
kriteria obyektif. 
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Garvin (1988) mendefinisikan 8 dimensi dari mutu sebagai : performance,
features, reliability, conformance, durability, serviceability, aesthetics, 
perceived quality. 

Performance : merujuk pada karakteristik operasi utama dari produk 
atau jasa yang biasanya dapat diukur. Jikalau misalkan rumah, 
maka termasuk jumlah kamar, ukurannya , jumlah kamar mandi, dll. 

Features: adalah karakteristik tambahan yang meningkatkan 
produk/ jasa terhadap konsumen. Misalkan lampu pada handset
telefon sehingga memudahkan pengguna untuk melihat angka pada 
saat gelap. 

Reliability : Produk tidak  akan rusak pada periode waktu tertentu. 
Ini merupakan elemen utama untuk pengguna yang memerlukan 
produk dapat bekerja tanpa pernah gagal. Misalkan konsumen akan 
marah-  marah dan jengkel bila lampu sering mati atau padam. 

Conformance : ketepatan produk atau jasa terhadap  standar yang 
ditentukan.

Durability : pengukuran lama dari suatu siklus produk. Untuk 
misalkan produk bohlam lampu, maka pengukurannya adalah  pada 
berapa lama bohlam menyala dan perlu diganti. 

Serviceability : kecepatan suatu produk diperbaiki bilamana rusak 
termasuk  kompetensi dan perilaku  tukang servisnya. Kecepatan 
dapat diukur dengan waktu respons dan waktu  rata- rata untuk 
memperbaiki.

Aesthetics : Dimensi  subyektif untuk mengindikasikan bentuk  dari 
respon pengguna yang memiliki produk. Ini merepresentasikan 
bagaimana respon seorang individu untuk melihat, merasakan, 
menyuarakan, dan mencium. Misalkan pada saat penilaian mutu 
rasa minuman  anggur terhadap produk lainnya. 

Perceived Quality :  Dimensi  obyektif di mana atribut mutu 
terhadap  produk atau layanan didasarkan pengukuran tidak 
langsung. Misalkan  ketika suatu perusahaan menciptakan suatu 
produk, maka nama perusahaan tersebut mempengaruhi penilaian 
terhadap pandangan mutu konsumen untuk  membelinya. 

Sedangkan  study yang dilakukan oleh Berry, Zeithami, dan 
Parasuraman (1990) menyatakan bahwa terdapat 5 dimensi yang 
berhubungan dengan mutu, yakni: reliability, responsiveness, 
assurance,empathy, tangibles. 

Realibiliity of Services : adalah kemampuan untuk membuat suatu 
layanan yang baik dan benar yang berarti sesuai harapan 
konsumen secara konsisten.

Responsiveness : adalah kemauan untuk membantu  konsumen 
dan menyediakan layanan yang tepat.

Assurance : adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan 
konsumen pada satu level yang kompeten  dan menyediakan 
layanan yang  sesuai. Komunikasi level kompeten seperti dokter 
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atau pengacara menunjukkan derajat  yang  memberikan 
pengaruh pada dinding kantorny,a oleh karenanya mereka 
menyewa kantor pada lokasi yang bereputasi.

Empathy : adalah suatu pendekatan dan kemampuan untuk 
berkomunikasi dengan (dan dapat mengerti kebutuhan) 
konsumen.

Tangibles : adalah penampilan dari fasilitas fisik, peralatan, 
personil, dan material komunikasi. 

2.3 Pelaksanaan  Mutu 

Secara logika, pengendalian mutu terpadu harus di set sebagai 
pelaksanaan yang memungkinkan sebuah organisasi menyerahkan 
produk dan jasa yang bermutu. 

2.3.1 ISO Standar
Pada tahun  1987, ECS (European Committee for Standardization) 
mengadopsi ISO 9000. ISO  adalah suatu singkatan untuk International
Organizatiion for Standardization yang merupakan suatu organisasi 
internasional yang dibuat sebagai perwakilan standar dari  91  negara 
termasuk Amerika Serikat. 
Standar ini dibuat sebagai ‘basic generic’ dari persyaratan untuk semua 
Sistem Manajemen Mutu  Terpadu. 

2.3.2 Penghargaan Mutu Nasional Malcom Baldrige
Penghargaan ini dibuat oleh pemerintah federal Amerika Serikat untuk 
mempromosikan pelaksanaan Manajemen Mutu Terpadu. Tujuh krteria 
yang menjadi penilaian tersebut adalah : 

Senior Executive Leadership : Bagaimana senior eksekutif suatu 
perusahaan mempromosikan nilai mutu dalam perusahaannya 
maupun pada khalayak umum. 

Information dan Analysis : Manajemen data mutu, bagimana 
benchmark dilakukan, analisa data, dan pengaksesan data oleh 
orang- orang di perusahaan. 

Strategic Quality Planning : Proses yang digunakan untuk 
menetapkan goal mutu dan perencanaan serta keefektifannya. 

HRD and Management : Program yang dirancang untuk 
melibatkan karyawan, menyediakan pendidikan di bidang mutu, 
untuk mengetahui usaha- usaha karyawan dalam mencapai goal
mutu, dan untuk memastikan karyawan dalam keadaan baik 
begitupun moralnya. 

Management of Process Quality : Penggunaan metode Satistical
Process Control  dan  Continuous Improvement, usaha untuk 
memastikan mutu pemasok, dan dokumentasi proses- proses 
untuk memfasilitasi penilaian mutu dan dukungan layanan mutu. 

Quality and Operational Results : Hasil dari mutu pada pemasok, 
dalam prosesnya, produk dan layanan, dan dukungan layanan. 
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Customer Focus and Satisfaction : Usaha yang dilakukan untuk 
menetapkan persyaratan konsumen, mengkomunikasikan 
persyaratan- persyaratan tersebut melalui organisasi, meluaskan 
komitmen untuk memuaskan pelanggan, dan hasilnya.

Pada tahun 1989, American Quality Foundation and Ernst & Young 
mengadakan studi terhadap 580 organisasi yang secara praktikal 
menghasilkan peningkatan mutu. Dari studi tersebut, mereka melakukan 
pengukuran kinerja perusahaan dengan 3 kriteria sebagai berikut : 

Keuntungan dengan menggunakan kerangka ROA (Return on 
Asset)

Nilai tambah (value added) setiap pekerja yang dinilai dari beda 
antara hasil yang diperoleh dengan biaya pengeluaran pada 
pembelian material, komponen dan tenaga. 

Mutu diukur sebagai sebuah mutu index rata-rata relatif 
terhadap pesaing : basic dari layanan atau produk, reputasi 
kesuluruhan, dan  tambahan layanan.

Selain sertifikasi ISO 9000 yang menjadi suatu persyaratan yang 
secara umum menjadi patokan sebuah perusahaan dalam memperoleh 
material atau produk dari pemasoknya, beberapa persyaratan lainnya 
yang berkenaan dengan Test House Body juga menjadi referensi 
konsumen suatu negara dalam membeli suatu produk. Test House 
Body  tadi  merupakan acuan mutu dan seberapa baik suatu produk 
sesuai dengan iklan yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat 
berpatokan kepada label atau tanda sertifikasi dari Test House Body 
sebagai suatu badan independen yang membantu masyarakat dalam 
menilai, test, dan mengevaluasi suatu produk berdasarkan faktor 
teknikal yang obyektif. Biasanya institusi Test House Body  juga 
melihat bahwa bila suatu perusahaan yang menghasilkan suatu produk 
apakah telah disertifikasi ISO 9000 atau tidak untuk menilai masalah 
dokumentasi dan sistem yang dipakai oleh perusahaan yang akan 
dinilai tadi. Institusi Test House Body memiliki pengaruh yang begitu 
kuat daripada sertifikasi ISO 9000 itu sendiri, sebab bila suatu produk 
telah disertifikasi oleh institusi ini maka ada semacam jaminan 
psikologis dari institusi tadi dalam  menanggung akibat moril bilamana 
produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan kriteria yang diberlakukan 
oleh suatu aturan pada negara konsumen atau dengan kata lain adalah 
bahwa institusi Test House Body bekerja semacam Lembaga 
Perlindungan Konsumen yang bekerja menilai aspek teknikal suatu 
prduk yang akan dipasarkan di tempat mereka. Beberapa institusi Test
House Body misalnya :  VdS, VdMA (Germany), UL, FCC (USA), CSA 
(Canada), CNPP (France), SP (Swedia), BABT (Inggris), dll. 

2.4 Pelaksanaan Mutu di Amerika Serikat

Dengan keadaan yang nyata mengenai iklim persaingan yang makin 
kompetitif, Amerika menyadari bahwa pasar mereka semakin 
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berkurang. Hal ini dimulai pada saat mereka mengalami krisis pada 
tahun 1980. Defisit perdagangan pada tahun 1986 mencapai 170 
trilyun dollar di mana untuk beberapa sector industri mereka 
kehilangan pasar hngga melebihi 50 % sejak tahun 1960. Kesimpulan 
dari semua itu menurut komisi MIT adalah : 

Sistem produksi massal untuk jumlah yang besar dari suatu 
produk standar yang mendorong tetap adanya suatu jarak 
antara pemasok dan pelanggan. 

Parochialism, yang membuat manufaktur berkonsentrasi pada 
pasar domestik yang luas dengan mengabaikan pasar luar dan 
pesaing asing. 

Menurut hasil study yang dilakukan oleh SPI (Strategic Planning 
Institute), maka data yang diperoleh adalah : 

Kondisi pasar menggambarkan besar ukuran pasar, besar 
pertumbuhan, inflasi, dan jalur distribusi. 

Posisi saing diukur dengan jumlah bagian pasar dan relatif 
terhadap persaingan, mutu, harga, biaya, dan tingkat integrasi 
vertikal.

Kinerja operasi dan finansial. 

Yang kemudian diolah dan didapat kesimpulan sebagai berikut: Dalam
jangka panjang, faktor tunggal  yang lebih menentukan suatu kinerja 
unit- unit bisnis adalah mutu dari suatu produk dan layanan , relatif 
terhadap pesaingnya. Secara  jelas diketahui bahwa perusahaan- 
perusahaan yang  ada dalam suatu pasar yang sama namun memiliki 
mutu yang lebih baik memiliki biaya yang tidak jauh berbeda dengan 
pesaingnya. Ini dimungkinkan karena biaya untuk pengerjaan ulang, 
scrap, dan menangani keluhan pelanggan serta kegagalan di 
lapangan lebih rendah. 

Pada tahun 1920, Bell Labs mempekerjakan Walter Shewhart sebagai 
inspektor pengendalian mutu produk telepon di sebuah pabrik di 
Hawthorne dengan dengan jumlah karyawan 40.000 dengan 5200 
orang diantaranya adalah anggota departemen pengendalian mutu. 
Berdasarkan pemikiran dan temuan dia, bahwa  dengan jumlah 
inspektor yang begitu besar sekalipun tidak menjadikan semua mutu 
produk ‘lolos’ sesuai kriteria. Oleh karena itu dia mengemukakan 
dengan penggunaan metode statistik sebagai suatu cara pengurangan 
inspektor tadi sekaligus mengurangi jumlah kerja yang dikeluarkan 
dalam pengecekan tadi dengan cara pengambilan sampel. Dengan 
demikian cara ini dapat meghemat biaya produksi sekaligus 
meningkatkan daya kompetisi di pasar. Adapun cara ini adalah 
dengan penggunaan AOQL (Average Outgoing Quality Level)***. 
Selain penggunaan metode AOQL, dia juga menciptakan sistem Kartu 
Kendali (Control Chart)*** yang digunakan untuk memonitor kinerja 
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dari suatu proses secara sampling berkala pada hal- hal yang kritis 
dari suatu proses dan umumnya output. ***(Pada pertemuan berikutnya kita 
coba  lakukan praktek ini). 

Setelah perang dunia berlalu, inisiatif peningkatan mutu tinggal pada 
Departemen Pertahanan, namun karena bisnis non-pertahanan 
meningkat hingga mencapai 80% dari pasar dunia dan bertahan 
hingga 20 tahun di mana jumlah bidang bisnis lebih kecil daripada 
permintaan, maka  pebisnis tadi memperoleh untung besar, 
sedangkan pasar asing sangat kecil demikian pula pesaingnya. 
Kemudian, Departemen Pertahanan meneruskan mutu yang lebih baik 
dalam industri rudal Pershing dengan menerapkan nol cacat (zero
defect) yang mendorong pemasok untuk menghasilkan produk yang 
lebih baik pada saat penyerahan untuk masalah ‘umur’ produk yang 
ternyata menggeser pemikiran terhadap mutu yang dilakukan hanya 
terhadap produk jadi dengan jaminan layanan purna jual dan 
penyediaan komponen- komponennya sehingga pandangan mengenai 
proses pengendalian dan peningkatan manakala pembuatan produk 
menjadi terabaikan. 

Hal ini segera disadari  oleh Hewlett-Packard yang mengadakan studi 
dengan kenyataan bahwa produk Jepang lebih dominan dalam hal 
mutu, seperti misalnya dari  300 ribu RAM dari 3 manufaktur Jepang 
dan 3 manufaktur Amerika ternyata pada saat inspeksi masuk, untuk 
Jepang tidak ditemukan rusak , namun untuk Amerika antara 0,11 
hingga 0,19 persen demikian pula setelah 1000 jam digunakan, 
produk Jepang hanya rusak antara 0,01 hingga 0,019  sedangkan 
Amerika berkisar antara 0,059 ~ 0,267. 

2.5 Pelaksanaan Mutu di  Jepang 

Salah satu  temuan dari hasil studi MIT pada tahun 1987 adalah 
bahwa Jepang memiliki manajemen yang menguatkan area R&D, 
produksi, dan kerjasama dalam organisasi dengan pemasok maupun 
konsumen.

Untuk R&D mereka melakukan suatu hal agar  memudahkan bagian 
produksi untuk memanufaktur produk dengan  mengenali suatu produk 
dan prosesnya agar dapat dikerjakan dengan kemungkinan gagal 
sekecil- kecilnya. Hal ini pun berkorelasi terhadap kegagalan 
eksternal.

Jepang mengalokasikan lebih besar R&D-nya pada usaha 
meningkatkan proses teknologinya daripada Amerika. Mereka juga 
mengorganisasikan spesialis peningkatan prosesnya sehingga mereka 
lebih dekat kepada di mana peningkatan tadi dilakukan agar bila 
terjadi suatu masalah maka akan mendapat bantuan dari orang ini, 
sekaligus sebelumnya terlebih dahulu pekerja yang bekerja di area 
tersebut didorong untuk memikirkan proses bagaimana efektifnya. 
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Jepang secara dekat memonitor kinerja dari produk di tangan 
pelanggan. Produk didesain ulang untuk membuatnya menjadi mudah 
digunakan dan dipastikan kesesuaiannya menurut kebutuhan 
pelanggan. Menurut data yang diperoleh oleh Mansfield (1988), 
ternyata bahwa 2/3 proyek R&D Jepang dihasilkan dari saran- saran 
penggunanya.

2.6 Pelaksanaan Mutu di  Indonesia 

Sertifikasi ISO 9000 di Indonesia mulai ramai  pada tahun 1996 hingga 
sekarang. Sertifikasi itu terjadi karena dorongan pasar ekspor yang 
memaksa industri lokal untuk mampu bersaing dan menjual produknya 
pada pasar asing terutama Eropa dan Amerika. Bila sertifikasi tadi 
merupa bagian awal dari Pengendalian Mutu Terpadu, maka pebisnis 
ataupun perusahaan di Indonesia telah tertinggal kemampuannya 
dalam pengertian akan mutu. 

Pengendalian Mutu Terpadu pertama kali dikenalkan lewat PT. United 
Traktor dan kelompok Astra pada tahun 1980 dilanjutkan dengan 
seminar- seminar dan penelitian tentang pengendalian mutu terpadu. 
Untuk sistem manajemen Astra, Pengendalian Mutu terpadu sendiri 
dilaksanakan sebagai sistem dalam perusahaanya pada tahun 1982 
hingga kini. Salah satu event  nasional yang bercikal bakal dari 
penyebaran pengendalian mutu  terpadu tadi adalah konvensi  mutu 
yang diadakan PMMI dengan menilai dan mendiskusi beberapa hal 
tentang mutu. Adapun kompetisi yang dilakukan pada event tersebut 
adalah mengenai pelaksanaan Pengendalian Mutu Terpadu dengan 
fokus pada   Gugus Kendali Mutu (Quality Control Circle).

Hingga akhir tahun 2000, telah banyak industri dan perusahaan di 
Indonesia yang memperoleh sertifikasi ISO 9000. Ini suatu gejala yang 
baik bagi kesadaran mutu industri di Indonesia yang kemudian 
berlanjut terhadap peranan konsumen yang makin kritis dalam menilai 
dan mengkosumsi suatu produk. 

Bila dicontohkan bahwa ASTRA telah melakukan sistem Pengendalian 
Mutu Terpadu, maka hal ini dapat dirasakan dan dilihat bagaimana 
begitu besar perusahaan ini sehingga mendapat tempat yang baik 
dalam pandangan pemasok  maupun konsumennya. 

2.7 Pendekatan Manajemen Baru 

Amerika Serikat kemampuannya semakin berkurang dalam bersaing 
dengan Jepang dalam merebut pasar global, yang mengindikasikan 
bahwa manajemen perlu mengambil suatu pendekatan yang berbeda. 
Pendekatan itu dinamakan Total Quality Manajemen (TQM) atau di 
Indonesia dikatakan Manajemen Mutu Terpadu yang melihat aspek : 
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(Productivity) Produktifitas yang digunakan untuk produk yang 
dikirimkan tepat waktu dan tenaga kerja yang digunakan 
secara optimal. Dengan tenaga kerja yang memiliki 
spesialisasi dalam pekerjaan- pekerjaan tertentu, maka fokus 
pada  engineer proses  untuk merancang line asembli yang 
seimbang dan perencana produksi membuat setiap stasiun 
kerja sepadan dalam kerja. Pendekatan TQM adalah untuk 
mengirimkan produk yang baik tepat waktu. Jika produk yang 
dibuat tidak sesuai dengan standar mutu, maka tidak akan 
dikirim sekalipun target pengiriman tidak tercapai, namun hal 
ini akan mendorong pekerja untuk bekerja sebaik- baiknya 
karena pekerja akan melakukan hal yang lain daripada 
sekedar membuat  produk yang hanya menjadi inventaris/ 
disimpan karena tidak ada permintaan. Pekerjaan lain 
tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan baru atau 
berpartisipasi dalam peningkatan proses atau juga bersih- 
bersih.

(Innovation) Inovasi yang digunakan bagi engineer untuk 
bekerja menciptakan desain baru yang kemudian 
ditransferkan ke bagian manufaktur dengan merancang 
prosesnya dan sejalan dengan itu berlanjut ke bagian 
pemasaran untuk menjualnya. Inovasi untuk organisasi TQM 
berawal dari pelanggan. Engineer didorong untuk  sesuai 
pelanggan melihat bagaimana suatu produk dibuat dan 
mendengar masukan- masukan pelanggan. Tim antar fungsi 
dibentuk untuk membuat spesifikasi karakteristik dari produk 
atau layanan yang terbaik yang sesuai keinginan pelanggan. 
Karena  kebutuhan pelanggan berubah- ubah dari waktu ke 
waktu, maka saran- saran tadi harus sesegera mungkin 
diwujudkan ke pasar. 

Penyelesaian Masalah di pendekatan terdahulu 
membutuhkan manajemen untuk mendeteksi masalah, 
termasuk didalamnya terdapat hukuman, perkataan 
menyalahkan, dan selesaikan masalah.Pendekatan ini 
menimbulkan pendekatan ‘trial and error’. Dengan TQM, 
penyelesaian masalah adalah tanggungjawab bersama. Pada 
saat pekerja menemukan masalah, dia didorong untuk 
menyelesaikannya atau membentuk suatu tim dengan 
kemampuan yang cukup. Pekerja juga dilatih untuk 
mengumpulkan data dan menganalisanya sedangkan  peran 
manajemen adalah memberi arahan dan menyediakan 
sumber- sumber untuk menyelesaikan masalah. Penekanan 
masalah ini berlaku di proses. Asumsi dasar dari pemikiran ini 
adalah bahwa proses yang secara konsisten yang 
dipergunakan terhadap suatu produk maka akan 
menghasilkan hasil produk yang konsisten. 
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Kepuasan Pelanggan dalam lingkungan tradisional berarti 
spesifikasi dan standar untuk suatu tugas yang dinyatakan 
satu per satu di mana bila pekerja melakukan tugasnya 
sesuai dengan hal tersebut maka akan dihargai.  Beban 
tanggungjawab ada pada tangan pekerja untuk menemukan 
kebutuhan pelanggan. Pekerja di line dilatih untuk memikirkan 
pelanggan sebagai orang pada line berikutnya. Pekerjaan 
dilakukan hanya setelah pelanggan memeriksa barang yang 
dikirimkan tersebut dan mengatakan puas. 

Perubahan dalam pendekatan terdahulu sering berupa suatu 
reaksi atas krisis yang timbul.  Manajemen menyebarkan 
metode baru dan mengorganisasi ulang untuk mencapai 
terobosan yang dibutuhkan untuk mempertahankan 
keuntungan. Perubahan biasanya secara besar- besaran dan 
dilakukan dari pihak manajemen puncak. Dengan TQM 
didorong untuk memulai perubahan dan belajar melakukan 
apa yang lebih baik mereka lakukan. Proses- proses kuncinya 
adalah benchmarking untuk mengidentifikasikan jurang 
kinerja yang ada sekaligus secara tetap mendorong agar 
tertutup. Jika jurang tadi cukup kecil, maka fokusnya ada 
pada masalah meningkatkan peningkatan yang ada. Jika 
jurangnya cukup lebar, maka diperlukan suatu proyek 
terobosan. Pekerja didorong untuk mengambil tindakan 
proaktif terhadap masalah ini. 

TQM dan Strategi Korporasi 

Kiernan (1993) membangun suatu model dari arsitektur strategis yang 
digabungkan menjadi TQM sebagai sebuah jalan dalam strategi 
tindakan/ eksekusi. Strategi tersebut didasarkan pada sebuah analisa 
pasar dan kebutuhan pelanggan, dan sumber- sumber  keunggulan 
persaingan. Aspek TQM terdiri dari : 

Pemberdayaan (Emprowement/ Diffused Leadership)

Pembelajaran (Organizational Learning)

Inovasi (Innovation/ Experimentation)

Pemberdayaan  mencakup semua karyawan perlu bekerjasama 
untuk  menghadapi tantangan  yang dihadapi perusahaan yang 
dikatakan Kiernan sebagai : poshierrachical organization.

Pembelajaran menggambarkan kemampuan organisasi untuk 
mempelajari konsep baru dan mengadaptasinya secara efektif ke 
dalam lingkungan bisnis mereka yang unik.  Hal ini dibantu dengan 
mendorong kerjasama, komunikasi antar fungsi, dan kesediaan 
untuk berkomunikasi dengan rekan bisnis untuk meningkatkan 
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kinerja.  Kiernan menjelaskan 3 pendekatan untuk memfasilitasi 
pembelajaran adalah : 

o Benchmarking yang digunakan untuk melihat hal- hal 
diluar

o Organisasi dan menemukan siapa yang mendapatkan 
kinerja yang lebih baik dari suatu proses. 

o Keluhan pelanggan, secara khusus dari orang- orang 
yang paling dekat dengan pelanggan seperti orang 
pemasaran, penjualan dan teknisi lapangan. 

o Penunjukan kerja sementara antara departemen dan juga 
partner bisnis seperti pemasok dan pelanggan. 

Penekanan  ini adalah pada dorongan orang untuk bekerja dalam tim, 
belajar satu sama lainnya, dan mengerti apa kebutuhan yang perlu 
dilakukan untuk mengajukan perubahan dan membuatnya bagian dari 
yang dilakukan sehari- hari.

 PMT-1.Doc 
Pengendalian Mutu Terpadu hal 21





14 DEMING 











JURAN



CROSBY 





TAGUCHI




