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ABSTRACT
Globalization has made the business world is full of competition. They compete in a volatile business
nuances and ever-changing. Markets are getting smarter want maximum satisfaction on every product
bought. Businessman will race to always improve the quality of the products sold. Kaizen is a Japanese
philosophy that focuses on the development and improvement continuously or continuously in the company's
business, which includes about improving product quality. Improved product quality continuously
automatically occur if the culture of quality applied to all parts of a business organization. It is they who win
in these competitions.
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1. PENDAHULUAN
Menurut kamus dewan bahasa (1989),
budaya merupakan tamadun, peradaban, cara
berkelakuan (berpikir), dan akal budi. Malinowski
(1983) mengatakan budaya adalah peralatan, adat
dari kelompok sosial, buah pikiran manusia dan
kepercayaan atau dengan kata lain suatu cara
hidup dimana manusia berada dalam keadaan
yang lebih baik untuk mengatasi masalah nyata
dan tertentu yang dihadapinya semasa beradaptasi
dengan
lingkungan
guna
memenuhi
kebutuhannya. Goetsch dan Davis (1994)
menyatakan bahwa mutu diartikan kesesuaian
dengan tuntutan, kesesuain pemakai, perbaikan,
bebas dari kerusakan, dan sesuatu yang
menyenangkan hati stake holders.
Definisi budaya kualitas menurut Goetsch
dan Davis dalam Tjiptono dan Anastasia
(2003:75) adalah sistem nilai organisasi yang
menghasilkan suatu lingkungan yang kondusif
bagi pembentukan dan perbaikan kualitas secara
terus menerus. Budaya kualitas terdiri dari
filosofi, keyakinan, sikap, norma, tradisi,
prosedur, dan harapan yang meningkatkan
kualitas. Mengapa budaya kualitas berperan
dalam dunia bisnis?
Globalisasi
yang
terus
berkembang
memaksa dunia bisnis untuk bertahan dan tetap
hidup ditengah ketatnya persaingan. Mereka
saling berlomba demi merebut perhatian
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konsumen, bahkan menempatkan konsumen
sebagai raja dalam operasional bisnisnya.
Pebisnis akan tunduk pada apapun yang
diinginkan oleh pelanggan, termasuk pada
harapan akan kualitas barang dan jasa yang akan
dibeli oleh mereka.
Kemudahan pelanggan
dalam mengakses informasi tentang barang dan
jasa atau pelayanan
yang akan dibelinya
membuat pelanggan semakin kritis dan cerdas.
Pada akhirnya hanya produk dan pelayanan yang
berkualitas yang dapat memenuhi kepuasan
pelanggan yang akan dapat suvive dalam
persaingan global.
Total
Quality
Management
(TQM)
merupakan paradigma baru dalam menjalankan
bisnis yang berupaya memaksimumkan daya
saing organisasi melalui: fokus pada kepuasan
konsumen, keterlibatan seluruh karyawan, dan
perbaikan secara berkesinambungan atas kualitas
produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan
organisasi.
Hasil
upaya-upaya
tersebut
menjadikan
organisasi
mampu
merespon
permintaan pasar atas kualitas produk, jasa dan
proses yang telah dikembangkan secara meluas.
Untuk memahami pengertian tentang budaya
kualitas hendaknya dipahami terlebih dahulu akar
dari budaya kualitas yaitu budaya organisasi,
karena budaya kualitas merupakan subset dari
budaya organisasi Menurut Moeljono (2003:
17dan 18), budaya korporat atau budaya
manajemen atau juga dikenal dengan istilah
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budaya kerja merupakan nilai-nilai dominan yang
disebar luaskan didalam organisasi dan diacu
sebagai filosofi kerja karyawan.
Dessler (2000) mendefinisikan Budaya
organisasi
merupakan
sistem
penyebaran
kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang
dalam suatu organisasi dan mengarahkan perilaku
anggotanya. Setiap organisasi mempunyai budaya
organisasi. Budaya organisasi tercermin dalam
nilai dan kebiasaan yang berlaku dalam organisasi
setiap hari. Hal ini menunjukkan bagaimana
karyawan bekerja, apa harapan mereka terhadap
organisasi dan yang lain, serta bagaimana
karyawan melakukan pendekatan terhadap tugastugasnya. Budaya organisasi sebuah restoran
dengan sebuah toko ritail misalnya, tentu saja
tidak sama. Setiap organisasi mempunya masalah
budaya, tetapi penilaian pelanggan bukan bagian
dari budaya tersebut. Jadi bukan suatu
masalahjika sebuah organisasi mempunyai slogan
dan iklan yang berbunyi"We don’t care about
custumers”
Budaya kualitas mempunyai beberapa
elemen. Elemen- elemen yang terdapat dalam
budaya kualitas tersebut adalah:
1. Lingkungan bisnis
2. Nilai-nilai perusahaan
3. Model peran budaya
4. Tata cara perusahaan, ritual dan
kebiasaan
5. Transmiter budaya
Lingkungan bisnis adalah lokasi dimana
perusahaan mengoperasikan faktor kritis pada
budayanya. Perusahaan yang beroperasi pada
lingkungan bisnis yang berkompetisi tinggi yang
berubah secara cepat dan terus menerus harus
mengembangkan
budaya”change
oriented”.
Perusahaan yanh beroperasi pada pasar yang
stabil dimana persaingan dibatasi termasuk dalam
budaya”don’t rock the boat” karena perubahan
justru dapat menenggelamkan bisnis.
Nilai perusahaan menggambarkan apa
yang dianggap penting oleh perusahaan.
Kesetiaan atau konsekuensi pada nilai perusahaan
adalah cara dalam menuju keberhasilan
perusahaan.
Konsekuensinya,
nilai-nilai
perusahaan ibarat jantung dan jiwa daeri budaya
perusahaan.
Model peran budaya adalah tenaga kerja,
atau karyawan senior yang mewujudkan nilainilai perusahaan.
Mereka mengabdikan
kehidupannya untuk memberikan contoh tentang
bagaimana menjadi karyawan yang diinginkan
oleh perusahaan. Mereka juga akan menjadi
legenda pada saat mereka sudah tidak ada lagi
dalam perusahaan tersebut.
Tatacara perusahaan, ritual dan kebiasaan
mengekspresikan aturan-aturan tidak tertulis

tentang bagaimana segala sesuatu dilakukan,
misalnya: bagaimana cara berpakaian,ketertarikan
karyawan, dan pendekatan kerja karyawan pada
semua bagian dan elemen budaya perusahaan.
Transmiter budaya adalah sarana budaya
perusahaan untuk turun kebawah melalui generasi
karyawan secara turun temurun. Transmiterini
bisa melalui simbol, slogan dan pengukuhan.
Jika budaya perusahaan adalah nilai
sistem yang diwujudkan melalui tingkah laku
perusahaan, maka apakah budaya kualitas?
Budaya kualitas adalah sistem nlai perusahaan
yang menghasilkan suatu lingkungan yang
berguna untuk pembentukan dan perbaikan
kualitas terus menerus, terdiri dari nilai-nilai,
tradisi, prosedur, dan harapan yang mengangkat
kualitas.
Beberapa penelitian terdahulu telah
membuktikan bahwa implemetasi TQM secara
efektif berpengaruh positif terhadap: motivasi
kerja karyawan (Bey, Nimran, dan Kertahadi,
1998); meningkatkan kepuasan karyawan dan
menurunkan minat untuk pindah kerja (Boselie
dan Wiele, 2001); pengurangan biaya dan
meningkatkan kinerja bisnis (Huarng dan Yao,
2002); kinerja manajerial (Laily (2003); dan
peningkatan kualitas sumber daya manusia
(Sularso dan Murdijanto, 2004).
Beberapa pakar berpendapat menurut
Hardjosoedarmo (2004) TQM merupakan
pendekatan yang seharusnya dilakukan organisasi
masa kini untuk memperbaiki kualitas produknya,
menekan biaya produksi dan meningkatkan
produktivitasnya. Implementasi TQM juga
berdampak positif terhadap biaya produksi dan
terhadap pendapatan.
Ataupun berapa pakar bependapat bahwa
keberhasilan maupun kegagalan implementasi
TQM tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh
faktor budaya (Kekale, 1999:1; Parncharoen,
Girardi, dan Entrekin, 2005:597; Jabnoun dan
Sedrani, 2005:8; Kujala dan Ullarank, 2004:1),
karena TQM pada hakekatnya adalah program
perubahan
organisasi
yang
memerlukan
transformasi budaya organisasi, proses, dan
keyakinan (Parncharoen, Girardi, dan Entrekin,
2005).
Keterkaitan antara implementasi TQM
dengan budaya dikemukakan oleh Cortada
(1993:180), Goetsch dan Davis dalam Tjiptono
dan Anastasia (2003:75), dan Hardjosoedarmo
(2005:91), bahwa implementasi TQM dapat
merubah orientasi budaya suatu organisasi
menuju budaya kualitas yang pada akhirnya dapat
meningkatkan kompetensi organisasi. Menurut
Metri (2005:65) dalam implementasi TQM,
budaya lebih berperan daripada yang lainnya, oleh
karena itu budaya kualitas dipertimbangkan
sebagai salah satu hal yang terpenting sebagai
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indikator keberhasilan implementasi TQM. Oleh
karena ini maka dapat dikatakan bahwa budaya
kualitas cukup berperan untuk mencapai tujuan
perusahaan. Makalah ini akan membahas tentang
budaya kualitas yang dimaksud.

2. BUDAYA PERUSAHAAN
A. Bagaimana Budaya Perusahaan Tercipta
Banyak faktor yang berperan dalam
menciptakan budaya perusahaan. Salah satu
fsaktor yang sangat berpengaruh dalam
pembentukan budaya perusahaan adalah sistem
nilai dari pengambil keputusan tingkat eksekuif
perusahaannya.
Bagaimana
manajer
memperlakukan tenaga kerjanya, dan bagaimana
tenaga kerja pada semua tingkat berkomunikasi
juga berpengaruh pada budaya perusahaan.
Selain itu harapan juga merupakan faktor penentu
yang penting dari budaya perusahaan.
Ibarat pepatah yang mengatakan: “Guru
kencing berdiri, murid kencing berlari”. Dalam
hal ini, Manajer adalah guru, sedangkan karyawan
berperan sebagai murid. Apabila manajer
menciptakan tenaga kerja dengan kepercayaan,
bermartabat dan menghargai, tenaga kerja yang
lain dalam interaksi mereka sehari-hari, maka hal
ini akan menjadi budaya perusahaan. Sebaliknya
jika manajer memperlakukan tenaga kerja dengan
semena-mena maka tenaga kerja akan mengikuti
langkah mereka. Jika situasi ini dibiarkan maka
akan menjadi tradisi dan akan berlangsung
terusmenerus. Alasan inilah yang mendasari
petingna budaya kualitas. Jika kecurigaan menjadi
bagian dari budaya perusahaan, maka akan sulit
membangun kemitraan internal dan eksternal,
serta akan sulit menciptakan lingkungan yang
menguntungkan pada terja tim. Perusahaan yang
memiliki masalah demikian akan sulit menjadi
pesaing tingkat dunia.
B. Budaya Kualitas vs Budaya Tradisional
Terdapat beberapa perbedaan antara
budaya kualitas dengan budaya tradisional,
diantaranya dalam hal sebagai berikut:
1. Filosifi operasiil
Filosofi
operasi
jangka
pendek
merupakan alasan oraganisasi tradisional
mengalami turnover
yang tinggi.
Sedangkan dalam budaya kualitas
organisasi,
filosofi
operasi
yang
mendasar adalah customer satisfaction.
2. Objektif (Short-term vs ongterm.)
Budaya tradisional lebih menekankan
pada objek jangka pendek, sedangkan
budaya kualitas lebih menekankan pada
objek jangka panjang
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3.

Pendekatan manajemen (Bosses vs
coaches.)
Pada perusahaan dengan budaya
tradisional, manajer berfikir, karyawan
melaksanakannya.
Sedang pada
perusahaan dengan budaya kualitas,
manajer tampak sebagai partner dalam
satu tim kerja. Mereka mendisikusikan
tentang visi, misi, dan tujuan perusahaan
Perilaku terhadap consumer (Focus
pada kebutuhan sendiri vs focus
pada kostumer.)
Budaya
tradisional
lebih
memperhatikan kebutuhan sendiri,
sedang budaya kualitas lebih
memperhatikan
kepuasan
pelanggan
5.
Hubungan
dengan
supplier
(Adversial vs partner)
Budaya tradisional menganggap
supplier hanya sekedar rekan kerja,
sedang
budaya
kualitas
menganggap
supllier
sebagai
partner dalam bisnisnya.
6. Pendekatan
performa
perkembangan.
Budaya tradisional lebih cenderung
memicu masalah, sedang budaya
kualitas lebih mengembangkan
faktor pengaruh
Dari perbedaan-perbedaan antara budaya
tradisional dan budaya kualitas tersebut di atas,
jelas terlihat bahwa budaya berkualitas lebih tepat
untuk diterapkan pada situasi bisnis saat ini,
dimana budaya kualitas lebih menekankan
keberhasilan jangka panjang dan berorientasi pada
kepuasan konsumen.
Ketatnya persaingan bisnis, menuntut
perusahaan untuk menjadikan dirinya sebagai
pemenangnya.
Hanya
perusahaan
yang
berkualitas yang mampu menyingkirkan pesaing.
Perusahaan yang berkualitas itu adalah
perusahaan yang selalu menerapkan budaya
kualitas dalam lingkungan bisnisnya. Bagaimana
karakteristik perusahaan yang memiliki budaya
kualitas? Goets dan Davis merumuskan
karakteristik perusahaan yang memiliki budaya
kualitas sebagai berikut:
1. Perilaku perusahaan sesuai dengan
slogan perusahaan
Aktif memperhatikan masukan yang
digunakan untuk memperbaiki kualitas
secara terus menerus
2. Karyawan dilibatkan dan diberi kuasa
3. Pekerjaan dilakukan dalam yim
4. Manajer eksekutif menjalankan dan
dilibatkan
5. Sumber daya yang cukuptersedia
dimanapun
dan
kapanpun
saat
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6.

7.

8.
9.

dibutuhkan untuk menjamin perbaikan
kualitas terus menerus
Pendidikan dan pelatihan disediakan
untuk menjamin tenaga kerja pada setiap
level sehingga memiliki pengetahuan dan
ketrampilan yang dibutuhkan untuk
perbaikan kualitas terus menerus
Memberikan bonus dan promosi pada
kontribusi tenaga kerja dalam rangka
perbaikan kualitas perbaikan kualitas
terus menerus
Suasana kerja dipandang konsumen
internal
Suplier diperlakukan sebagai partner

C. Mengaktifkan Perubahan Budaya
Menerapkan kualitas total tanpa menciptakan
budaya kualitas adalah mengundang kegagalan.
Perusahaan yang menerapkan budaya yang
didasarkan pada manajemen tradisional, tidak
akan berhasil menerapkan kualitas total.
Penerapan
kualitas
total
yang
sukses
membutuhkan perubahan budaya.
Sesuai dengan filosofi Keizen, perubahan
harus selalu ada menuju keadaan yang lebih baik.
Hari ini harus lebih baik dari hari esok, dan hari
esok harus lebih baik dari hari ini. Perubahan
harus membawa keadaan yang lebih baik.
Perubahan penggunaan tekhnologi lama ke
tekhnologi baru, misalnya. Untuk saat itu
mungkin merupakan tekhnologi yang terbaik,
tetapi beberapa waktu kemudia akan usang dan
harus diganti dengan tekhnologi yang lebih baik
lagi. Demikian pula halnya dengan penerapan
perubahan dibidang lain sehingga mengarah ke
penerapan kualitas total.
Penerapan kualitas total tidak dapat dilakukan
terlebih dahulu tanpa dilakukan perubahan
budaya. Perubahan budaya harus mendahului,
atau paling tidak dilakukan secara bersamaan
dengan penerapan kualitas total karena beberapa
alasan utama berikut:
1. Perubahan tidak akan terjadi pada
lingkungan yang saling bermusuhan.
Karyawan yang terbiasa bersaing dengan
sesama karyawan yang lain untuk
memperebutkan promosi jabatan dan
kenaikan gaji tidak akan membuka
kemitraan internal dan kerja kelompok
yang menguntungkan. Situasi ini
menciptakan
lingkungan
yang
bermusuhan
terhadap
perubahan,
meskipun
mereka
menginginkan
perubahan.
Hal
ini
menjadikan
perubahan tidak mungkin terjadi pada
lingkungan yang saling bermusuhan.
2. Berpindah
pada
kualitas
total
membutuhkan waktu.

Sifat dari kualitas total adalah bahwa
perusahaan sebaiknya melihat kebelakang
sebelum memulai dan naik.
Dalam
konversi kualitas total jarang terjadi hasil
positif dalam jangka pendek. Karakteristik
ini menimbulkan ketidakpercayaan dan
orang-orang yang tidak menginginkan
perubahan mempunyai kesempatan untuk
berkata:”Saya beritahu kamu bahwa ini
tidak akan bekerja”.
3. Akan sulit untuk mengatasi masa lalu.
Karyawan yang telah bekerja untuk
beberapa periode mungkin menjumpai
beragam gaya manajemen. Promosi dari
manajemen terakhir adalah tipu muslihat,
akan dibiarkan karena tidak ada yang
tertarik, mungkin merupakan bagian dari
budaya perusahaan. Jika kasus ini terjadi,
akan sulit untuk menghadapi masa lalu dan
mereka akan memberi sikap bahwa hal ini
akan lewat. Masa lalu tidak hanya menjadi
bagian dari budaya kualitas, tetapi menjadi
bagian
yang
paling
sulit
untuk
ditanggulangi.
Dengan mempertimbangkan beberapa
alasan tersebut di atas, serta pertimbangan atas
bagaimana budaya perusahaan tercipta, maka
perlu dikaji lebih dalam apakah pemimpin
perusahaan tersebut cukup mampu membawa
perusahaan ke arah yang lebih baik? Jika tidak,
maka dapat diartikan bahwa pemimpin tersebut
telah gagal, dan jika tetap dipertahankan tanpa
ada perubahan maka perusahaan akan tetap
stage, bahkan terkesan mundur karena telah
kalah dalam berkompetisi. Perusahaan lain
dengan perubahan budayanya mungkin jauh
lebih mampu menerapkan kualitas totalnya
sehingga pelanggan lebih puas membeli produk
perusahaan tersebut. Apakah pemimpin
demikian akan tetap dipertahankan?
C.

Mengganti
kepemimpinan
mengaktifkan perubahan

untuk

Perubahan budaya adalah tantangan yang
paling sulit yang pernah dihadapi perusahaan.
Komitmen pemimpin puncak adalah penting.
Konsekuensinya
kadang-kadang
budaya
perusahaan tidak dapat dirubah tanpa mengubah
kepemimpinan. Kemungkinan hal ini lahir saat
pembelaan karyawan pada manajer yang paling
senior, dimana mereka akan bersikap sangat loyal
pada perusahaan.
Jika ini benar maka
“perusahaan adalah perpanjangan bayangan dari
satu orang”, kemudian CEO harus menjadi
pemain kunci pada perubahan budaya perusahaan.
Bagaimana cara untuk mengetahui
apakah penting mengganti pemimpin dengan
tujuan mengganti perusahaan? Berikut ini
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beberapa pertanyaan yang dapat digunakan oleh
perusahaan dalam membuat penilaian kebutuhan
akan kepemimpinan yang baru. Pertanyaan
tersebut adalah sebagai berikut:
1. Apakah pemimpin saat ini memiliki
kemampuan pengetahuan mengenai
kebutuhan untuk berubah dan alternatih
lain jika tidak berubah
2. Apakah pemimpin saat ini mampu
mengartikulasi tujuan dari perusahaan
yang baru
3. Sudahkah pemimpin saat ini mengatur
nada untuk berubah dan membangkitkan
pengertian
pentingnya
perluasan
perusahaan.
4. Apakah pemimpin saat ini mau
memindahkan semua kendala yang
merintangi perubahan budaya
5. Sudahkah pemimpin saat ini memiliki
sejarah mengikuti terus perubahan
inisiatif
6. Apakah pemimpin saat ini mau
memberdayakan karyawan pada semua
tingkat dari organisasi untuk membuat
perubahan budaya.
Pada perusahaan yang membutuhkan
perubahan budaya, jawaban dari semua
pertanyaan tersebut di atas adalah “Ya”. Senior
eksekutif yang gagal memahami kebutuhan untuk
berubah tidak dapat memimpin perusahaan untuk
merubah budaya. Eksekutif senior yang gagal
menciptakan pengertian mengenai hal-hal yang
mendesak akan melihat perubahan sebagai hal
yang akan menimbulkan korban sehingga mereka
meletakkan prioritas yang salah.
Eksekutif senior yang pernah gagal memulai
perubahan merupakan kandidat yang tidak
diunggulkan untuk memimpin perusahaan
melewati perubahan budaya. Dengan eksekutif
seperti ini karyawan akan bersikap “hal ini akan
lewat” sehingga eksekutif ini tidak mau
memberdayakan karyawan pada semua tingkat.
Akibatnya akan terjadi kegagalan. Prubahan

Pendukung peruba
- Menginginkan perubahan
- Keunatungan perubahan

budaya
membutuhkan
dukungan,
ide,
kepemimpinan dari karyawan di semua tingkat.
Eksekutif senior yang tidak mau memberdayakan
karyawan berpikir akan memblok perubahan
budaya.
E. Dasar –Dasar Membentuk Budaya Kualitas
Ibarat membangun sebuah gedung, yang
pertama harus dipasang dasar sebagai fondasi.
Fondasi yang kuat merupakan suatu dasar untuk
membuat suatu organisasi yang solid. Peter
Scholtes mengemukakan hukum perubahan
perusahaan sbb: (Goetsch dan Davis, 2000)
1. Mengerti sejarah dibalik budata saat ini.
2. Jangan merusak suatu sistem, tapi
perbaiki sistem
3. Bersiap untuk mendengarkan dan
mengamati
4. Melibatkan
setiap
orang
dalam
perubahan
Untuk membentuk budaya kualitas,
dibutuhkan perubahan budaya.
Meskipun
perubahan budaya mengarah ke perubahan yang
lebih baik, tetapi pelaksanaanya perubahan
tersebut akan dilawan dalam perusahaan.
Perlawanan ini adalah perilaku yang normal.
Menurut pandangan ini, ibarat organisme
biologis, perubahan adalah suatu yang asing dan
organisme adalah perusahaan yang mengalami
perubahan.
Perbaikan ters menerus berarti
perubahan terus menerus.
Untuk menjamin
perbaikan terus menerus maka harus ada sesuatu
yang memfasilitasi perubahan terus menerus
tersebut.
Kebanyakan orang ynag mengerti dan
menerima perubahan akan ditentang. Hal ini
menggambarkan
bahwa
perubahan
pada
perusahaan sebagai perbenturan antar budaya,
dimana perusahaan membedakan budaya yang
berkaitan
dengan
perubahan
yaitu:
pembela(advocate) dan penahan (resister).

Penentang perubahan
- Menginginkan status quo
- Dampak perubahan

Gambar 1.1. Penentang Perubahan Perusahaan

Pembela terfokus pada mengantisipasi
keuntungan dari perusahaan. Penahan merasakan
adanya ancaman pada status, kepercayaan ,
kebiasaan, dan keamananna. Sering perusahaan
salah dalam melakukan pendekatan. Pembela
sering salah memfokuskan secara intens pada
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keuntungan sehingga pebahan merasa tersancam
status quonya sehingga penahan mengingkari
pengakuan terhadap keuntungan. Tabel 1.1
berikut adalah tabel tentang perbedaan pandangan
antara
pembela
dengan
penahan.
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Tabel 1. Perbedaan antara Pembela dan Penahan Perubahan
Perubahan yang diajukan
Proses peroduksi otomatis

Pandangan Pembela
Perbaikan produktivitas

Melibatkan dan
memberdayakan karyawan

Fokus pada sumber daya
pikirann(mental) pada
perbaikan terus menerus
Pengetahuan bertambah,
ketrampilan kerja
lebihtinggi
Meningkatkan
persaingan,membagi
ongkos, dan membagi
sumber daya

Mengadakan program
pendidikan dan pelatihan
karyawan
Membentuk jaringan
manufaktur

Berikut ini beberapa cara manajer dalam mahami
dan menyikapi perubahan budaya:
1. Assess . memahami
2. Plan, merencanakan
3. Expect. Mengharapkan,
4. Model, membuat model
5. Orient, berorientasi
6. Mentor, memberikan materi
7. Train, training

Pandangan Penahan
Mengancam keamanan
kerja
Kehilangan otoritas

Membuang biaya

Pesaing akan mengambil
keuntungan dari apa yang
mereka pelajari dari
perusahaan kita.

8.
9.

Monitor
Reinforce and Maintain,
penekanan dan memelihara
F. Memfasilitasi Perubahan

memberi

Pembela
bertanggung
jawab
untuk
memfasilitasi perubahan yang dibutuhkan.
gambar 2 menunjukkan langkah-langkah global
untuk memfasilitasi perubahan.

Langkah 1 Mulai dari paradigma
baru
Langkah 2 Memahami kegelisahan
Penentang perubahan
Langkah 3 Menerapkan strategi
Promosi perubahan
Gambar 2. Langkah-langkah Mempermudah Perubahan dalam Perusahaan

Langkah 1:
Mulai dengan anjuran model (paradigma) yang
baru
Langkah pertama adalah mengadopsi model
fasilitas. Kebiasaan lama dari pendukung
perubahan yang menyebabkan perubahan sulit
antara lain :
1. Pendukung perubahan cenderung fokus
secara individu terhadap hasil dan
keuntungan yang diharapkan
2. Pendukung sering tidak menyadari
bagaimana perubahan yang diusulkan
akan ditanggapi oleh para penentang
3. Pendukung sering tidak sabar dengan
kegelisahan penentang
Jika perubahan terjadi pendukung harus
mulai dengan model pola (paradigma) yang
baru. Ketika perubahan dibela akan muncul
pertanyaansebagai berikut:
1. Siapa yang akan kena dampak
perubahan
dan
bagaimana
dampaknya?
2. Bagaimana
perubahan
akan
ditanggapi oleh yang kena akibat?
3. Bagaimana
meringankan
kegelisahan pada akibat-akibat
tersebut?

Pendukung perubahan harus dapat
menjaab semua pertanyaan tersebut agar
panentang merasa aman.
Langkah 2:
Memahami Kegelisahan Penentang
Langkah kedua adalah memahami kegelisahan
penentang perubahan dengan memposisikan diri
pendukung pada posisi penentang. Alasan
penentang perubahan sebagai berikut:
1. Takut. Mereka takut pada sesuatu yang
tidak jelas
2. Kehilangan pengendalian. Seseorang
merasa
bernilai
jika
dapat
mengendalikan hidupnya.
Terdapat
jaminan keamanan pada pengendalian.
Perubahan dapat mengancam sara aman
dan menyebabkan seseorang merasa
kehilangan kendali dalam hidupnya.
3. Ketidakyakinan. Ketidakyakinan adalah
sesuatu yang sulit. Untuk hal yang lebih
baik atau buruk, orang lebih suka berdiri
dengan nyaman.
Perubahan dapat
menyebabkan ketidakyakinan.
4. Kerja lebih. Perubahan terkadang berarti
kerja lebih, paling tidak pada awalnya.
Untuk membuat perubahan, orang harus
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belajar informasi tambahan atau
mengembangkan
ketrampilan
baru.Selama periode tak terdefinisi,
karyawan harus bekerja lebih lama.
Langkah 3:
Menerapkan
PerubahanMempromosikan
Strategi
Strategi
ini
diperhitungkan
dengan
kegelisahan orang-orang nyang berkonfrontasi
dengan perubahan. Strategi untuk mengatasi
perlawanan terhadap perubahan adalah sebagai
berikut:
1. Melibatkan para penentang potensial.
Dengan melibatkan mereka dari awal
merencanakan perubahan, perusahaan
dapat menjamin penentang potensial
memahami
dan
memiliki
cukup
kesempatan untuk mengekspresikan
dandangan dan kegelisahan mengenai
perubahan yang dilakukan. Keterlibatan
membatu penentang mengembangkan
rasa memilikiterhadap perubahan.
2. Menghindari kejutan. Sesuatu yang dapat
diperkirakan adalah penting sehingga
membuat
penentang
menentang
perubahan. Hal ini dianggap momok
yang tidak diketahui. Kejutan membuat
penentang kembali ke dalam tim
penentang utama. Hal ini harus dihindari.
3. Bergerak perlahan pada awalnya. Untuk
merekrut penentang, adalah penting
untuk membiarkan mereka mengevaluasi
perubahan,
mengekspresikan
kegelisahannya, menimbangkeuntungan
yang diharapkan, dan menemukan cara
untuk meringankan masalahnya. Hal ini
membutuhkan
waktu.
Walaupun
demikian jika pendukung merasa sibuk
dengan perubahan, penentang akan
curiga.
4. Mulai dari sesuatu yang kecil dan
bersikap fleksibel.
Perubahan akan
lebisiap diterima jika para pendukung
mulai dengan yang kecil dan cukup
fleksibel untuk direvisi. Pendekatan ini
mempunyai beberapa keuntungan, antara
lain:
a. Mulai dengan percobaan adalah lebih
tidak
mengncam
dibandingkan
didasarkan pada pendekatan global.
b. Mengadakan percobaan kecil dapat
membantu
mengidentifikasikan
masalah-masalah
yang
tidak
terantisipasi dengan perubahan.
c. Hasil dari percobaan dapat digunakan
untuk merevisi rencana perubahan
sehingga sumber daya yang tersedia
tidak terbuang sia-sia.
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5.

Menciptakan lingkungan yang positif,
Lingkungan dimana terjadi perubahan
adalah dideterminasikan dengan sistem
pengakuan dan balasan serta contoh yang
diset oleh menajer. Sistem pengakuan
dan balasan yang tidak beresiko atau
tidak mendisiplinkan karyawan untuk
tidak bekerja akan menggerogoti
perubahan. Manajer yang bersikap apa
yangsaya
katakan
tidak
saya
kerjakanakan menggerogoti perubahan.
Manajr harus bekerja sama dengan
karyawan.
Pendekatan ini akan
menciptakan lingkungan yang positif
yang mendukung perubahan.
6. Memasukkan perubahan. Perubahan
akan lebih siap diterima jika dimasukkan
dalam budaya perusahaan yang ada.
7. Menyediakan quit pro quo. Strategi ini
disebut
membutuhkan
sesuatu,
memberikan
sesuatu.
Misalnya,
perubahan akan membutuhkan usaha
tambahan sebagai bagian dari pemilikan
karyawan yang diberikan selama periode
tertentu, menawaran upah lembur
sebelum atau segera setelah ada
perubahan. Dengan menggunakan cara
ini karyawan akan lebih merasa dihargai.
8. Respos cepat dan positif. Saat penentang
mengankat
pertanyaan
dan
mengekspresikan
kegelisahan,
pendukung perubahan harus langsung
merespon dengan cepat dan positif.
Respon yang cepat dapat menghapus
kegelisahan.
9. Bekerja dengan pemimpin-pemimpin
yang mendukung.
Pada beberapa
perusahaan, beberapa orang dihormati
sebagai pemimpin. Jadi ada pemimpin
formal, ada pemimpin secara informal.
Dukungan pemimpin informal penting
karena karyawan akan mencontoh
mereka.
10. Memperlakukan
orang
dengan
bermartabat dan menghargai. Strategi ini
merupakan dasar untuk semua aspek dari
kualitas menyeluruh.
Hal ini
membutuhkan tingkah laku yang
menyatakan sumber daya manusia dalam
perusahaan sebagai sumber daya ang
paling berharga.
11. Be constructive.
Perubahan tidak
membuat sederhana demi perubahan,
perubahan dibuat demi perbaikan ters
menerus. Konsekuensinya, seharusnya
dibicarakan kegunaannya dari perspektif
bagaimana hal ini akan membawa
perbaikan.
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4.

G. Membangun Budaya Kualitas
Membangun
budaya
kualitas
melibatkan
perencanaan dan aktivitas khusus untuk setiap
bisnis atau departemen. Manajer perlu mengakui
dan mengakomodasi perpindahan emosi yang
dibutuhkan tidak hanya oleh karyawan tetapi juga
oleh dirinya sendiri. Fase perpindahan emosi
dapat dipaparkan pada gambar 3 dengan
keterangan sebagai berikut:
1. Terkejut (shock).
Respon pertama dari perubahan adalah
shock. Seseorang yang hidup sehari-hari
dengan kenyamanan, tiba-tiba ada
perubahan akan merasa terganggu.
2. Menolak (denial).
Tipe respos shock menimbulkan
penolakan. Perubahan tidak diinginkan.
Panjangnya lama penolakan tiap orang
berbeda.
Fase ini hanya bersifat
sementara.
3. Menyadari (realization).
Pada fase ini pikiran orang mulai turun.
Depresi pada umumnya terjadi selama
fase menyadari. Orang membutuhkan
banyak dukungan selama fase ini.

5.

6.

7.

Menerima (Acceptance).
Ketika penyadaran mencapai dasar,
penerimaan terjadi. Penerimaan tidak
berarti orang stuju dengan apa yang
terjadi. Hal ini lebih berarti bahwa
seseorang siap untuk berkata”Saya
punya masalah, sekarang apa yang dapat
saya lakukan dengannya?”
Membangun kembali (rebuilding).
Sikap penerimaan mengijinkan proses
pembangunan dimulai. Selama fase ini
orang membutuhkan banyak dukungan
sebanyak selama fase realization.
Memahami (understand).
Saat fase membangun kembali selesai,
fase memahami terjadi. Orang sudah
terbiasa dengan perubahan, dan mereka
mulai menyetujui.
Pemulihan (Recovery).
Fase ini adalah fase terakhir dan orang
kembali pada kehidupannya.

State of Mind
7. Pemulihan
2. Menolak
1.Terkejut
3. Menyadari

6. Memahami
5.Membangun kembali
4. Menerima

Time (duration)

Gambar 3. Fase Perpindahan Emosi

Manajer mengharapkan dalam menerapkan
budaya kualitas seharusnya mengerti proses
transisi ini. Mengetahui dan memahami proses
transisi akan membantu manajer yang mencoba
untuk menerapkan budaya kualitas.
H. Langkah-langkah Perubahan Budaya
Berikut ini ceklist manajer yang dapat
digunakan untuk memandu perusahaan
melewati budaya menuju budaya kualitas.
1. Mengidentifikasi perubahan yang
diperlukan,
Ketentuan
budaya
perusahaan
adalah
bagaimana
karyawan harus bertingkah laku,
merspon masalah, dan berinteraksi
dengan karyawan lainnya.
2. Tulis rencana perubahan. Penilaian
secara koperhensih dari budaya

3.

perusahaan
saat
ini
akan
mengidentifikasi perubahan yang
diperlukan. Perubahan ini dibudt
daftar dengan keterangan dan
penjelasan. Contoh: jika penilaian
menyatakan
bahwa
masukan
konsumen bukan merupakan bagian
dari siklus pengembangan produk,
maka daftar perubahan seharusnya
berisi
masukan
sbb:
“Siklus
pengembangan produk perlu dirobah
dengan tidak perlu melibatkan
pengumpulan
masukan
dari
konsumen.
Mengembangkan
rencana
untuk
membuat perubahan. Rencana untuk
mengaktifkan
perubahan
adalah
mengembangkan
urutan:
“siapa,
apa,kapan, dimana, bagaimana”
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Tiap elemen mewakili tahapan
rencana sebagai berikut:
a. Siapa yang terkenaa dampak
perubahan? Siapa yang akan
terlibat dalam mensukseskan
perubahan?
Siapa
yang
menentang perubahan?
b. Tugas-tugas apa yang harus
diselesaikan? Apa yang paling
menghalangi?
Proses
dan
prosedur apa yang terkena
dampak perubahan?
c. Kapan seharusnya perubahan
diterapkan? Kapan seharusnya
kemajuan
diukur?
Kapan
seharusnya berbagai macam
tugas yang berhubungan dengan
perubahan diselesaikan? Kapan
searusnya
penerapan
diselesaikan?
d. Dimana
perubahan
akan
diterapkan? Dimana orang-orang
dan
proses
yang
terkena
akibatnya?
e. Bagaimana
seharusnya
perubahan dibuat? Bagaimana
hal ini akan berakibat fatalpada
orang dan proses yang ada
saatini? Bagaimana hal ini akan
memperbaiki
kualitas,
produktivitas, dan persaingan?
Perencanaan seharusnya terdiri dari 5
elemen tersebut diatas, dan tiap-tiap
elemen harus saling berhubungan dan
teliti.
4.
Memahami proses transisi emosi.
Pendukung perubahan adalah pemain kunci
dari penerapan ini. Kesuksesan dari
penerapan perubahan tergantung pada
sebagaimana mampu pendukung perubahan
memainkanperannya. Penting bagi mereka
untuk memahami perubahan emosi karyawan
menghadapi
perubahan.
Khususnya
perubahan yang tidak diinginkan.
5. Mengidentifikasi orang-orang kunci dan
membuat mereka sebagai pendukung
perubahan.
6. Menggunakan pendekatan hati dan pikiran.
Pendukung seharusnya sadar sebagai manusia
alami perubahan. Pada tingkat intelektual,
orang mungkin mengerti dan setuju dengan
alasan dibalik perubahan. Tetapi pemahaman
intelektual tidak cukup. Orang cenderung
untuk beraksi untuk merubah emosi
dibandingkan hanya pada tingkat pikiran.
Oleh karena itu penting untuk memberi
waktu respon emosional yang terjadi pada
awal penerapan. Caranya dengan melakukan
komunikasi terbuka dan pertemuan rutin. Hal
ini merupakan strategi yang terbaik.
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Pendukung
perubahan
seharusnya
mengijinkan komentar negatif yang keluar
berdasarkan kegelisahan karyawan penentang
perubahan pada forum terbuka tersebut.
Kemudian kegelisahan ini harus dijawab
sesuai dengan tujuan, sabar, dan bersifat tidak
menyerang.
7. Menerapkan strategi courtship. Courtship
adalah fase yang berhubungan yang
bergerak secara perlahan tetapi disengaja
untuk menghadapin keinginan akhir.
8. Dukungan, dukunagn dan dukungan.
Strategi terakhir merupakan yang paling
kritis. Dukungan moril, materiil, moral
dan emosi dibutuhkan seseorang yang
melakukan perubaham
I. Pemeliharaan Budaya Kualitas
Budaya kualitas perlu dipelihara. Beberapa
hal harus diperhatikan dalam memelihara budaya
kualitasm antara lain:
1. Memelihara ancaman kualitas dari isu
kunci budaya.
2. Meyakinkan bahwa ada bukti yang
cukup untuk manajemen
kepemimpiman.
3. Memperkuat pegawai dan mendorong
pengembangan dan inisiatif diri.
4. Menjaga keterlibatan pegawai.
5. Menyadari dan menghargai tingkah
laku alami dan pemeliharaan budaya
kualitas.

3. KESIMPULAN
Budaya kualitas merupakan bagian dari
TQM. Impementasi tekhnologi baru untuk
perbaikan produktivitas, misalnya tidaklah mudah.
Hal ini terkait dengan perubahan kebiasaan kerja
karyawan.
Agar
manajemen
dapat
mengimplementasikannya, perilaku organisasi
harus mendukung situasi dan
continous
improvement, yang tercermin dalan budaya
kualitas. Membiasakan diri menggunakan prinsip
kerja baru yang disebut dengan budaya
kualitastidaklah mudah.
Manajemen harus
memahami
kondisi
karyawan
termasuk
kekhawatirannya dalam menerima perubahan.
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