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ABSTRACT
A total quality management system is a set of documented procedures and standard practies for the
management system aimed at ensuring the suitability of a process and product to the needs or spesific
requirements. The term total quality management today and is the method commonly used by managers to
provide evidence of controls needed to satisfy customer needs and business leaders. A fundamental element
in total quality management is solving the problem, whose existence is to be taken seriously, along with
continuous improvement efforts. There are several tools that can measure the quality of product or services
ranging from raw materials, processes and outcomes. One system on the quality of products or services that
are widely used by leading companies, even in the adoption several UKM is a total quality management
(TQM), which outlines an approach to doing business to maximize organizations competitiveness through
continuos improvement efforts on the product. The focus of work on a ongoing basis and continuously push
to always perform product development starting from the organization and will provide benefits to company.
Research studies using the concept of literature, through books, internet, accompanied by
observation or direct observation to some UKM, and eventually got the final conclusion as hope can give
input on how to optimize sales of UKM products by applying the concept of TQM in UKM based company.
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1.

PENDAHULUAN

Perkembangan yang sangat pesat di bidang
teknologi informasi, dibuktikan dengan semakin
mewabahnya pengguna atau user menggunakan
alat hasil dari perkembangan teknologi informasi
ditambah pekermbangan moda transportasi
semakin maju memicu terjadinya proses
globalisasi.
Globalisasi
mengakibatkan
terjadinya pergesekan kekuasaan pasar, dimana
produsen lebih mengendalikan pasar. Dilihat
semakin banyaknya pasar modern di sudut-sudut
kota, bahkan pasar tradisional yang hanya
mengandalkan lahan kosong untuk berdagang, ini
terbukti produsen mengendalikan trend pasar saat
ini. Tetapi saat ini konsumen yang menentukan
produk dan jasa untuk kebutuhan mereka. Ahli
berpendapat arus globalisasi tersusun dari sebuah
lingkungan bisnis kompetitif. Kopetisi global
telah memberikan banyak pilihan kepada
konsumen untuk lebih kritis dalam memilih

produk dan jasa berkualitas tinggi. Kualitas
produk atau jasa menjadi hal terpenting yang
harus diperhatikan oleh perusahaan. Produk dan
jasa yang berkualitas saja yang dapat diterima
pasar,
diharapkan
memberikan
kepuasan
pelanggan dengan nilai penuh karena produk atau
jasa yang mereka gunakan sesuai desain atau
spesifikasi mereka harapkan. Konsumen tidak
masalah untuk membayat lebih “mahal” dari
harga rata-rata, jika produk atau jasa yang mereka
terima dapat “terpuaskan” dan bermanfaat lebih
dari mereka harapkan.
Saat ini produsen atau pelaku pasar, bisa
disebut juga kompetitor belum bisa maksimal
memberikan pelayanan atau kepuasan pelanggan,
dimana pelaku pasar atau produsen hanya
mementingkan bisnis dan untung semata. Tetapi
tidak mengoptimalkan proses yang dikerjakan di
dalam lingkup organisasi. Ada beberapa tools
yang bisa mengukur kualitas produk atau jasa
mulai dari bahan baku, proses dan hasil akhir.
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Salah satu sistem yang mengutamakan kualitas
produk atau jasa yang banyak digunakan oleh
perusahaan-perusahaan terkemuka, bahkan sudah
di adopsi di beberapa Usaha Kecil dan Menengah
(UKM) adalah Total Quality Management
(TQM), dimana secara garis besar suatu
pendekatan dalam menjalankan usaha untuk
memaksimumkan daya saing organisasi melalui
usaha perbaikan terus menerus terhadap produk.
Fokus pekerjaan secara berkesinambungan dan
terus menerus memacu untuk selalu melakukan
pengembangan produk dimulai dari organisasinya
dan nantinya memberikan manfaat untuk
perusahaan.
Kajian terhadap bagaimana optimalisasi
penjualan produk UKM melalui total quality
management ditilik dari keinginan pelaku UKM
untuk memahami, memenuhi, dan
melebihi
harapan dari konsumen akan produk yang di
belinya, bukan hanya produk fisik saja tetapi
kepuasan tersendiri yang di raih konsumen dari
segi pelayanan. TQM menjalankan usaha untuk
memaksimumkan daya saing organisasi melalui
perbaikan terus menerus terhadap produk, jasa
pelayanan, manusia, lingkungan, dan managerial
dalam organisasi. TQM dalam UKM diharapkan
mengoptimalkan dalam penjualan produk melalui
pendekatan sistem secara menyeluruh karena
bagian dari strategi perusahaan, termasuk
hambatan-hambatan apa saja yang dialami dalam
proses penjualan produk UKM.
2.
2.1.

TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian TQM Secara Detail

2.1.1

Pengertian Total
Total adalah menunjukkan bahwa TQM
merupakan strategi organisasional menyeluruh
yang melibatkan semua jenjang dan jajaran
manajemen dan karyawan. Setiap orang terlibat
dalam proses TQM. TQM mencakup tidak hanya
pengguna akhir dan pembeli eksternal saja, tetapi
juga pelanggan internal, pemasok bahkan
personalia yang mendukung.
2.1.2

Pengertian Kualitas
Bukan berarti sekedar produk bebas
cacat, tetapi TQM lebih menekankan pelayanan
kualitas. Kualitas didefinisikan oleh pelanggan,
bukan organisasi atau manajer departemen
pengendalian
kualitas.
Kenyataan
bahwa
ekspektasi
pelanggan
bersifat
individual,
tergantung pada latar belakang sosial ekonomis
dan karakteristik demografis, mempunyai
implikasi penting untuk kualitas bagi seorang
pelanggan mungkin tidak sama bagi pelanggan
lain dan tantangan TQM adalah menyajikan
kualitas bagi pelanggan.
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2.1.3

Pengertian Manajemen
TQM
merupakan
pendekatan
manajemen,
bukan
pendekatan
teknis
pengendalian kualitas yang sempit. Pendekatan
TQM sangat berorientasi pada manajemen orang.
Implementasi TQM mensyaratkan berbagai
perubahan organisasional dan manajerial total dan
fundamental, yang mencakup misi, visi, orientasi
strategi, dan berbagai praktek manajemen.

2.2. Pengertian TQM
Total Quality Management merupakan
upaya yang dilakukan terus-menerus oleh setiap
orang dalam organisasi untuk memahami,
memenuhi dan melebihi harapan dari pelanggan.
Kemudian suatu pendekatan dalam menjalankan
usaha yang mencoba untuk memaksimumkan
daya saing organisasi melalui perbaikan terusmenerus atas produk, jasa, manusia proses dan
lingkungan. Dimana merupakan suatu sistem
manajemen yang mengutamakan kualitas sebagai
strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan
pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota
organisasi. Sebagai suatu kumpulan aktivitas yang
berkaitan dengan kualitas tertentu yang memiliki
karakteristik :
1. Kualitas menjadi bagian dari tiap agenda
manajemen atas
2. Sasaran kualitas di maksud ken untuk
rencana bisnis
3. Jangkauan sasaran di turunkan dari fokus
pada pelanggan dan pada sesuaian kompetisi di
sana adalah sasaran untuk meningkatan
kualitas
4. Sasaran disebarkan ke tingkat yang
mengmbil tindakan
5. Pelatihan yang dilaksanakan di semua
tingkat
6. Pengukuran ditetapkan seluruhnya
7. Manajer puncak secara teratur meninjau
kembali kemajuan dibandingkan dengan
sasaran
8. Penghargaan diberikan untuk performansi
terbaik
9. Sistem imbalan diperbaiki.
Total quality management merupakan pendekatan
sistem secara menyeluruh dan merupakan bagian
terpadu strategi tingkat tinggi. Sistem ini bekerja
secara horizontal menembus fungsi dan
departemen melibatkan semua karyawan dari atas
sampai bawah, meluas ke hulu dan hilir,
mencakup mata rantai pemasok dan customer.
Sebagai suatu pendekatan sistem secara
menyeluruh total quality management memiliki 4
prinsip utama :
1. Kepuasan pelanggan
2. Respon terhadap setiap orang
3. Manajemen berdasarkan fakta
4. Perbaikan bersinambungan
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Gambar 1. TQM Model

Sedangkan unsur-unsur total quality management
yang harus diperhatikan dalam jalan program
dapat berhasil dengan baik:
1. Fokus pada pelanggan
2. Obsesi terhadap kualitas
3. Pendekatan ilmiah
4. Komitmen jangka panjang
5. Kerja sama tim
6. Perbaikan sistem secara berkesinambungan
7. Pendidikan dan pelatihan
8. Kebebasan yang terkendali
9. Kesatuan tujuan
10. Adanya keterlibatan dan pemberdayaan
karyawan.

7.

Negosiasi adalah kemampuan manajer
dalam negosiasi meliputi kemampuan
dalam melakukan pembelian, penjualan
dan melakukan kontak untuk barang atau
jasa.
8. Perwakilan adalah kinerja manajer dalam
perwakilan mencerminkan kemampuan
manajer dalam mewakili perusahaan di
pertemukan dengan perusahaan lain.
Gerakan mutu total memiliki akar dalam
studi waktu dan studi gerakan yang dilakukan
oleh

Menurut Arman (2005:7), kinerja manajerial
adalah kinerja para individu dalam kegiatankegiatan manajerial ada 8 dimensi:
1. Perencanaan
adalah
kinerja
dalam
perencanaan mencerminkan kemampuan
manajer dalam menentukan tujuan,
kebijakan,
penjadwalan
kerja,
penganggaran, merancang produser.
2. Investigasi adalah kinerja manajer di
bidang ini mencerminkan kemampuan
manajer dalam mengumpulkan dan
menyampaikan informasi untuk di catatan,
laporan, dan rekening, pengukuran hasil.
3. Pengkoordinasian
adalah meliputi
pertukaran informasi dengan pihak-pihak
lain dibagian organisasi yang lain untuk
mengkaitkan dan menyesuaikan program,
hubungan dengan manajer lain.
4. Evaluasi adalah kinerja manajer dalam
melakukan
evaluasi
mencerminkan
kemampuan manajer dalam menilai dan
mengukur proposal atau usulan kegiatan
yang ada, kinerja yang diamati atau
dilaporkan, penilaian pegawai.
5. Pengawasan adalah pengawasan kinerja
manajer mencerminkan kemampuannya
dalam mengarahkan, memimpin dan
mengembangkan bawahan, membimbing,
pelatihan.
6. Pengaturan staff adalah kinerja manjaer
dalam staffing mencerminkan kemampuan
manajer dalam merekrut, mewawancarai
dan memilih pegawai baru, menempatkan
mempromosikan.

Menurut Cung (2007), Total Quality bukan
hanya satu konsep yang berdiri sendiri. Konsep
itu merupakan sejumlah konsep terkait yang
diikat untuk menciptakan satu pendekatan
komprehensif terhadap pelaksanaan bisnis.
Banyak orang yang menumbang cara-cara yang
berarti bagi perkembangan berbagai konsep yang
umum dikenal sebagai Total Quality, ahlinya
adalah :

2.3. Perintis Total Quality

1.

W. Edwards Deming

Daur Deming, dikembangkan untuk
menghubungkan produksi dari sebuah produk
dengan kebutuhan konsumen dan memfokuskan
sumber daya semua departemen (riset, rancangan,
produksi, pemasaran) dalam sebuah usaha
kooperatif untuk mencapai tujuan tersebut. Daur
Deming mengemukakan hal-hal berikut :
1. Lakukanlah
riset
konsumen
dan
gunakanlah
riset
tersebut
dalam
merencanakan produk (perencanaan)
2. Hasilkanlah produk (lakukan)
3. Periksalah produk untuk memastikan
bahwa produk tersebut dibuat sesuai
dengan
rencana
(periksalah)
Pasarkan produk (bertindaklah)
4. Analisislah bagaimana produk diterima
pasar dilihat dari segi mutu, biaya, dan
kriteria analisis lain (analisislah).
Dr. Deming mengembangkan 14 poin yang
menggambarkan apa yang perlu bagi sebuah
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bisnis untuk bertahan hidup dan mampu bersaing.
Poin-poin tersebut adalah sebagai berikut :
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.

Ciptakanlah konstanta tujuan kea rah
perbaikan produk dan jasa untuk bersaing,
tetaplah dalam bisnis, dan berikanlah
pekerjaan
Ambilah filosofi baru. Manajemen harus
belajar bahwa itu merupakan satu ekonomi
baru dan siap untuk menantang, pelajarilah
tanggung jawab mereka, dan ambilah
kepemimpinan untuk perubahan.
Berhentilah bergantung pada inspeksi
untuk mencapai mutu. Bangunlah mutu
dari awal.
Berhentilah
mengimbali
kontrak
berdasarkan permintaan yang rendah.
Perbaikilah terus-menerus dan selalu
sistem
produk
dan
jasa,
untuk
meningkatkan mutu dan produktivitas, dan
demikian secara konstan mengurangi
biaya.
Adakanlah pelatihan ditempat kerja
Adakanlah
kepemimpinan.
Tujuan
kepemimpinan hendaknya membantu
orang dan teknologi untuk bekerja lebih
baik.
Buanglah ketakutan agar setiap orang bisa
bekerja secara efektif.
Uraikanlah hambatan-hambatan antara
departemen sehingga orang bisa bekerja
secara kelompok.
Hilangkanlah slogan, desakan dan target
untuk angkatan kerja. Karena semua itu
menciptakan hubungan adversarial.
Hapuskan
kuota
dan
manajemen
berdasarkan
sasaran.
Gantikanlah
kepemimpinan.
Hilangkanlah hambatan-hambata yang
mengganggu kebanyakan karyawan akan
pekerjaan.
Adakanlah suatu program pendidikan dan
perbaikan diri yang giat.
Lakukanlah transformasi atas pekerjaan
setiap orang dan tempatkan setiap orang
untuk bekerja berdasarkan itu.

3.

4.
5.

6.
7.

2.

Joseph M. Juran
Tiga langkah dasar untuk maju menurut
Juran adalah langkah-langkah luas yang menurut
pandangan Juran harus diambil jika perusahaan
mau mencapai mutu kualitas dunia.
Langkah-langkahnya yaitu:
1. Capailah perbaikan serstruktur berdasarkan
suatu
basis
bersinambung
yang
dikombinasikan dengan dedikasi dan rasa
urgensi.
2. Tetapkalah suatu program pelatihan yang
ekstensif
3. Tetapkalah komitmen dan kepemimpinan
pada pihak manajemen yang lebih tinggi.

1.

2.
3.
4.

Tujuh Penyakit yang mematikan dan
menurut Deming, pandangan Deming tentang
faktor-faktor yang dapat menghambat suatu
transformasi yaitu:
1.

2.

Kurang
konstannya
tujuan
untuk
merencanakan produk dan jasa yang
mempunyai pasar cukup untuk menjaga
perusahaan tetap berada dalam bisnis dan
menyediakan pekerjaan.
Tekankan pada laba jangka pendek,
pemikiran jangka pendek yang didorong
oleh ketakutan akan usaha dan tekanan
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pengambil alihan yang tidak bersahabat
dari para banker dan pemegang saham
untuk menghasilkan deviden.
Sistem tinjauan pribadi bagi para manajer
dan manajemen berdasarkan sasaran tanpa
memberikan metode atau sumber daya
untuk merampungkan sasaran. Evaluasi
kinerja, pemeringkatan keuntungan, dan
penilaian setiap tahun adalah semua bagian
dari penyakit ini.
Harapan pekerjaan oleh manajer.
Menggunakan hanya data dan informasi
yang kelihatan dalam pengambilan
keputusan dengan sedikit atau tanpa
pertimbangan yang diberikan terhadap apa
yang tidak diketahui atau tidak dapat
diketahui.
Biaya medis yang berlebihan.
Biaya liabilitas yang berlebihan yang
didorong oleh para ahli hukum yang
bekerja
berdasarkan
pada
biaya
kontingensi. (Nainggolan, 2005)

5.
6.
7.
8.
9.

3.

10 langkah untuk memperbaiki mutu, yaitu:
Bangunlah kesadaran baik dari kebutuhan
akan perbaikan, maupun peluang untuk
perbaikan.
Tetapkalah tujuan untuk perbaikan
Organisasikan untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan.
Berikanlah pelatihan.
Implementasikan proyek yang diarahkan
pada memecahkan masalah.
Laporkan kemajuan
Berikanlah pengakuan
Komunikasikan hasil
Jagalah skor
Pertahankan
momentum
dengan
membangun perbaikan pada sistem regular
perusahaan

Prinsip Pareto
yaitu prinsip ini kadang-kadang disebut
kaidah 80/20: 80% dari kekacauan berasal dari
20% masalah. Walaupun namanya diambil dari
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nama ahli ekonom peralihan abad Vilfredo
Pareto,
Dr. Juran lah yang menerapkan
gagasan ini pada manajemen. Dr. Juran
menasihatkan kita untuk berkonsentrasi pada
beberapa sumber masalah dan tidak dialihkan
oleh masalah-masalah yang kurang penting.
Trilogi Juran, meringkaskan tiga fungsi
manajerial utama yaitu :
1. Perancangan mutu,
2. Kendali mutu
3. Perbaikan mutu
3.

Philip B. Crosby
Vaksin Mutu, vaksin mutu Crosby terdiri
dari tiga unsur yaitu:
1. Determinasi
2. Pendidikan
3. Implementasi
14 Langkah Menuju Perbaikan Mutu, langkahlangkahnya adalah:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.

Perjelas bahwa manajemen memang setia
kepada mutu untuk jangka panjang.
Bentuklah
kelompok
mutu
silang
departemen.
Identifikasikan dimana ada masalah terkini
dan potensial.
Taksirlah biaya mutu dan jelaskan
bagaimana itu digunakan sebagai alat
manajemen.
Tingkatkan kesadaran mutu dan komitmen
pribadi dari semua karyawan.
Lakukanlah tindakan segera untuk
memperbaiki masalah yang teridentifikasi.
Tetapkanlah program tingkat kerusakan nol
(zero defects).
Latihlah para penyedia untuk mewujudkan
tanggung jawab mereka dalam program
mutu.
Pertahankan hari tanpa kerusakan (zero
defects day) untuk memastikan bahwa
semua karyawan
Sadar akan adanya arah baru.
Doronglah para individu dan kelompok
untuk menetapkan tujuan perbaikan baik
personal maupun kelompok.
Doronglah karyawan untuk memberitahu
manajemen tentang hambatan yang mereka
hadapi dalam upaya untuk mencapai tujuan
mutu.
Kenalilah dan akuilah karyawan yang
berpartisipasi.
Implementasikan dewan mutu untuk
mempromosikan
komunikasi
yang
bersinambung.
Ulangi
segala
sesuatu
untuk
mengilustrasikan bahwa perbaikan mutu
adalah suatu proses tanpa akhir.

2.4.

Usaha Kecil Menengah

Usaha kecil berskala “one man enterprise”
(mandiri) mempunyai 5 – 20 karyawan, memiliki
kebebasan yang relatif lebih tinggi dalam memilih
“masuk ke” atau “keluar dari” pasar dibanding
dengan skala usaha yang baik. Batasan sebuah
usaha disebut sebagai usaha kecil menurut
undang-undang No. 9 tahun 1998, sebagai berikut
: (www.wikipedia.org\ukm, 2011)
a. Memiliki asset atau kekayaan paling
banyak sebesar 200 juta tidak termasuk
tanah dan bangunan usaha.
b. Memilliki omzet atau penjualan tahunan
paling banyak 1 milyar.
c. Milik warga negara Indonesia
d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak
atau cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai, atau berafiliasi baik langsung
maupun tidak langsung dengan usaha
menengah atau besar.
e. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha
yang tidak berbadan hukum, atau badan
usaha yang berbadan hukum termasuk
koperasi.

2.5.

Karakteristik Usaha Kecil Menengah

Pada dasarnya usaha kecil menengah
dibagi menjadi dua, yaitu usaha kecil menengah
penghasil barang dan usaha kecil menengah
pemghasil jasa. Beberapa pendapat tentang
karakteristik umum UKM antara lain :
• Manajemen mempunyai kebebasan dan
umumnya bertindak sebagai manager atas
usaha itu.
• Dananya berasal dari dana pribadi
• Lokasi perusahaannya lokal dan pasarnya
hanya pasar lokal

3.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah
studi pustaka, baik melalui buku dan internet,
serta melakukan pengamatan atau observasi
langsung kepada beberapa UKM yang selalu
terkendala dari sisi penjualan produk, dan
nantinya mendapat simpulan akhir hasil dari
penelitian
sebagai
harapan
dapat
mengoptimalisasi penjualan produk UKM melalui
konsep TQM. Dalam hal ini penulis melakukan
kajian terhadap keilmuan pustaka seperti teori
manajemen
industri,
manajemen
umum,
manajemen kualitas, manajemen bisnis dan kajian
ilmu mengenai usaha kecil menengah saat ini,
mempelajari aspek hukum, bisnis, strategi
pemasaran dan bank pekreditan rakyat (BPR).
Pengumpulan informasi dilakukan juga melalui
internet dimana mencari informasi produk-produk
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UKM yang selalu terhambat dari segi penjualan,
sehingga diharapkan dengan kajian ilmu total
quality management di dapat simpulan, untuk
optimalisasi penjualan produk di perusahaan.
Tidak hanya itu saja penulis juga melakukan
pembahasan dan analisa dari setiap tinjauan
pustaka yang ada sebagai komitmen ingin
mendapat simpulan yang pasti sebagai usaha
mengoptimalkan penjualan produk UKM.

4.

PEMBAHASAN

Usaha kecil dan menengah atau disingkat
UKM adalah sebuah istilah yang mengacu kepada
usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling
banyak 100 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha dan usaha yang berdidir
sendiri. Menurut keputusan Presiden RI No. 99
tahun 1998 pengertian usaha kecil adalah kegiatan
ekonomi rakyat berskala kecil dan perlu
dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha
yang tidak sehat. Bisnis UKM banyak jenisnya,
UKM Waralaba, UKM Bengkel, UKM Kerajinan
Bambu atau Rotan, UKM Bunga, dan lain
sebagainya, kesemuanya itu dibutuhkan produk
yang bermutu tinggi, bagaimana produk di nilai
bermutu?, sebagai langkah awal dimulai dari
proses pembuatan produk dan organisasi atau
manajerial dari perusahaan yang bersangkutan.
Menurut Frederick Winslow Taylor sekitar
tahun 1920. Salah satu hal yang penting untuk
menjaga mutu agar tidak jatuh melalui berbagi
celah, perlu diciptakan suatu departemen mutu
secara terpisah dan hanya bertanggung jawab
pada mutu. Konsep total quality sebagai suatu
pendekatan untuk melakukan bisnis mulai
diterima secara luas di Amerika Serikat pada
akhir tahun 1980-an dan awal 1990 di Indonesia
Akan tetapi, unsur-unsur individual dari konsep
tersebut seperti penggunaan data statistik, kerja
kelompok, dan keterlibatan karyawan telah
dimanfaatkan oleh organisasi-organisasi visioner
selama bertahun-tahun. Saat ini konsep Total
Quality Management sebagai upaya untuk
meningkatkan kinerja, kualitas dan produktivitas
organisasi perusahaan khususnya unit usaha kecil
dan menengah telah berkembang dan di
implementasikan. Total Quality Management
adalah sebuah filosofi yang melibatkan setiap
pelaku organisasi atau usaha dalam sebuah usaha
perbaikan
secara
terus
menerus
untuk
memperbaiki kualitas dan mencapai kepuasan
pelanggan, dalam hal ini bagaimana usaha
mengoptimalkan pemasaran produk UKM.
Dalam hal ini di sederhanakan 3 kunci utama
dalam pelaksanaan TQM yaitu :
1. Continous improvement (perbaikan terusmenerus),
2. Keterlibatan seluruh anggota dalam
organisasi UKM
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3.

Kepuasan
pelanggan
(usaha untuk
memenuhi atau bahkan melebihi ekspektasi
dari pelanggan).
Terdapat beberapa penelitian yang
bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi
pimpinan UKM terhadap penerapan pada kinerja
yang telah dilakukan sebelumnya. Total quality
management dilandasi oleh filsofi yang
menekankan pada proses perbaikan secara
berkelanjutan melalui eliminasi pemborosan
meningkatkan kualitas produk UKM dan
ketrampilan dari setiap pekerja pembuat produkproduk skala UKM untuk menurunkan biaya
operasional. Semua perbaikan pasti melibatkan
para pemimpin UKM sebagai ujung tombak
perbaiki yang akan dilakukan pemahaman dan
kesadaran para Pimpinan atau Owner dalam
program perbaikan secara berkelanjutan yang
telah di rumuskan perusahaan. Pelaksanaan yang
telah dirumuskan perusahaan akan menentukan
keberhasilan pelaksanaan perbaikan itu sendiri.
Pelaksanakan perbaikan yang dilakukan oleh
pimpinan akan mencerminkan dalam kegiatan
yang dilakukan, yaitu dalam pengelolaan
organisasi atau tugas-tugas pimpinan dan pekerja.
Semakin tinggi pemahaman dan kesabaran
pimpinan akan program-program perbaikan
berkelanjutan, mestinya semakin baik dalam
pelaksanaan program perbaikan berkelanjutan
yang menjadi tugas masing-masing pimpinan.
Selain tiga hal kunci pokok pelaksanaan
TQM untuk UKM perlu juga suatu sistem
pelayanan untuk konsumen secara tepat untuk
penjualan produk UKM, seperti :
1. Teknologi, dimana saat proses pembuatan
produk minimal sudah menggunakan
teknologi komputerisasi dengan akurasi,
ketepatan dan kecepatan menghemat waktu
pembuatan.
2. Aliran proses, dimana saat pimpinan
memberikan pengarahan kepada pekerja
akan produk yang sedang trend atau
diminati konsumen. Orang perorang sudah
tahu akan kemampuan dan waktu yang
diperlukan dalam pembuatannya, sehingga
di dapat waktu pembuatan yang efisien dan
aliran proses informasi mulai dari bahan
baku, proses, hasil akhir, jumlah pekerja,
pemasaran
dan
konsumen
dapat
diselaraskan dan tepat sasaran.
3. Tipe proses, dimana jumlah kontak terlibat
seperti supplier, owner, pimpinan, pekerja
dan derajat konsumen yang dilyani.
Akhirnya integritas perusahaan dapat
diukur apakah tinggi atau rendah.
4. Lokasi dan ukuran, dimana tempat proses
dilakukan tahap demi tahap sesuai dengan
pesanan atau trend market konsumen saat
ini.
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5.

6.

contoh atau sample produk. Dalam hal ini
menerapkan konsep menarik minat
konsumen secara wajar dan tidak berteletele, terlebih mengutarakan teknologi
pembuatan dan harga yang kompetitif.

Tenaga kerja, dimana dilihat dari
keterampilan,
konsep
organisasi,
pembayaran gaji, inistiatif, kreatifitas,
inovasi dan kemampuan memotivasi diri
sendiri serta teman kerja.
Pemasaran, dimana melihat aspek business
to business, konsumen terbiasa dengan

[

Gambar 2. TQM Relationship

Wujud
optimalisasi
Total
Quality
Management untuk Usaha Kecil Menengah.
Dikaji dalam empat elemen utama, yaitu :
1.

Synergistic Relationship
Hubungan yang sinergi. Prinsip ini
menekankan bahwa fokus utama organisasi yaitu
UKM adalah pada konsumen bisa dikatakan
pelanggan dan penyalur bisa dikatakan penjual.
Pelanggan utama UKM merupakan konsumen
yang menyukai produk yang di jual. Penyalurnya
bisa disebut marketing adalah penjual produk atau
owner. Pelanggan dan penjual adalah tim, dalam
arti dibutuhkan kerjasama yang sinergi keduanya.
Pelanggan adalah konsumen harus merasa puas
terhadap produk yang dijual owner penjual
produk, pimpinan harus mengarahkan pada
konsep mutu total dari produk mulai organisasi,
keterampilan pekerja, bahan baku dan waktu
pengerjaan. Diharapkan menghasilkan produk
yang sempurna dan minati semua kalangan
masyarakat. Prinsip ini ditujukan agar tercapinya
optimalisasi penjualan produk.
2. Continuous
Improvement
and
Self
Evaluation
Perbaikan terus menerus dan evaluasi diri,
artinya organisasi yang dibentuk yaitu UKM
harus terus menerus melakukan perbaikan, baik
secara individu atau keseluruhan. Pimpinan bisa
dikatakan Owner berperan penting dalam upaya
perbaikan
terus
menerus
dengan
cara
mempertegas disiplin, seperti yang dijelaskan
dalam artikel dibutuhkan pengendalian proses
dalam bekerja. Manusia umumnya mudah untuk
melakukan evaluasi pada orang lain tetapi sulit
untuk mengevaluasi diri sendiri oleh karena itu
dalam TQM yang diterapkan untuk UKM ini
dibutuhkan evaluasi diri orang perorangan
sebagai bagian upaya perbaikan terus menerus.

3.

A System of on Going Process
Suatu
sistem
dari
proses
yang
berkelanjutan TQM untuk UKM ini adalah
organisasi dianggap sebuah sistem artinya
komponen-komponen
UKM
saling
mempengaruhi dan saling ketergantungan.
Penjual dan pelanggan merupakan sistem dari
UKM, mutu ditujukan untuk mengidentifikasi,
memperbaiki dan mengoptimalkan komponenkomponen yang mengalami perubahan bentuk,
sehingga nilai ekonomis berkurang, dan hal ini
memerlukan usaha perbaikan.
4.

Leadership/ Kepemimpinan
Kepemimpinan
merupakan
elemen
keempat dari TQM untuk UKM ini. Implikasinya
adalah memandang bahwa kepemimpinan sebagai
alat dalam menerapkan manajemen mutu total
dimana harus memiliki visi dan misi atau
pandangan jauh kedepan. Aspek kepemimpinan
sangat esensial dalam perkembangan mutu total.
Kepemimpinan dilihat dari sudut formal yakni
pimpinan atau owner sebagai pimpinan puncak
wajib melakukan perbaikan-perbaikan serta
mengendalikan pelaksaanaan penjualan produk
UKM.
Optimalisasi penjualan produk bisa juga
dilakukan dengan berbagai pendekatan antara lain
meningkatkan efisiensi di bidang input atau
meningkatkan hasil per satuan unit input yang
digunakan dalam proses itu. Efisiensi input bisa
dilakukan dengan menekan biaya produksi
terutama biaya tenaga kerja. Namun pendekatan
ini diragukan keberhasilannya karena hal itu akan
berarti menurunkan standar hidup pekerja, oleh
karena itu pendekatan ini dilakukan akan
menyebabkan kontra produktif. Munculnya
berbagai persoalan tersebut pada akhirnya
membawa solusi dengan memberikan perhatian
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pada faktor manusia. Bagaimana mengarahkan
karyawan sedemikian rupa sehingga dapat
mencapai kepuasan yang lebih besar, memperoleh
motivasi yang lebih tinggi dan dengan demikian
menjadi lebih produktif? Kuncinya terletak dalam

partisipasi karyawan pada semua tingkatan dalam
organisasi dalam proses pengambilan keputusan.
Sehingga muncul
konsep total quality
management atau managemen mutu terpadu.

Gambar 3. Konsep Akhir TQM dalam UKM

5.

PENUTUP

5.1.

KESIMPULAN

Suatu sistem total quality management
merupakan sekumpulan prosedur terdokumentasi
dan praktek-praktek standar untuk manjemen
sistem yang bertujuan menjamin kesesuaian dari
suatu proses dan produk terhadap kebutuhan atau
persyaratan tertentu. Istilah total quality
management dewasa ini lazim dan merupakan
metoda yang biasa digunakan oleh manajer untuk
memberikan bukti pengendalian yang diperlukan
untuk memuaskan pelanggan dan kebutuhan
pemegang saham. Elemen yang mendasar dalam
total quality management adalah pemecahan
masalah, yang keberadaannya harus dipahami
secara sungguh-sungguh, disertai usaha perbaikan
terus menerus.
Total quality management dilandasi oleh
filsofi yang menekankan pada proses perbaikan
secara
berkelanjutan
melalui
eliminasi
pemborosan meningkatkan kualitas produk UKM
dan ketrampilan dari setiap pekerja pembuat
produk-produk skala UKM untuk menurunkan
biaya operasional. Semua perbaikan pasti
melibatkan para pemimpin UKM sebagai ujung
tombak perbaiki yang akan dilakukan pemahaman
dan kesadaran para Pimpinan atau Owner dalam
program perbaikan secara berkelanjutan yang
telah di rumuskan perusahaan. Pelaksanaan yang
telah dirumuskan perusahaan akan menentukan
keberhasilan pelaksanaan perbaikan itu sendiri.
Pelaksanakan perbaikan yang dilakukan oleh
pimpinan akan mencerminkan dalam kegiatan
yang dilakukan, yaitu dalam pengelolaan
organisasi atau tugas-tugas pimpinan dan pekerja.
Semakin tinggi pemahaman dan kesabaran
pimpinan akan program-program perbaikan
berkelanjutan, mestinya semakin baik dalam
pelaksanaan program perbaikan berkelanjutan
yang menjadi tugas masing-masing pimpinan.
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Tiga kunci pokok pelaksanaan Total
Quality Management untuk Usaha Kecil
Menengah, yaitu :
1. Continous improvement (perbaikan terusmenerus),
2. Keterlibatan seluruh anggota dalam
organisasi UKM
3. Kepuasan
pelanggan
(usaha untuk
memenuhi atau bahkan melebihi ekspektasi
dari pelanggan).
Enam sistem pelayanan untuk konsumen
secara tepat untuk optimalisasi penjualan produk
UKM, seperti :
1. Teknologi
2. Aliran Proses
3. Tipe Proses
4. Lokasi dan Ukuran
5. Tenaga Kerja
6. Pemasaran
Terdapat empat elemen wujud optimalisasi
Total Quality Management untuk Usaha Kecil
Menengah, yaitu :
1. Synergistic Relationship
2. Continuous
Improvement
and
Self
Evaluation
3. A System of on Going Process
4. Leadership / Kepemimpinan
Optimalisasi penjualan produk bisa juga
dilakukan dengan berbagai pendekatan antara lain
meningkatkan efisiensi di bidang input atau
meningkatkan hasil per satuan unit input yang
digunakan dalam proses itu. Efisiensi input bisa
dilakukan dengan menekan biaya produksi
terutama biaya tenaga kerja
5.2. SARAN
TQM memfokuskan proses atau sistem
pencapaian tujuan organisasi, dengan dimulai
dariproses perbaikan mutu, maka TQM
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diharapkan dapat mengurangi peluang membuat
kesalahan dalam menghasilkan produk, karena
produk yang baik adalah harapan pelanggan. Jadi,

rancangan produk diproses sesuai dengan
prosedur dan teknik untuk mencapai harapan
pelanggan.
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