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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
 
2.1 Produktivitas 
 
2.1.1 Pengertian Produktivitas 

 

Perbaikan yang berkelanjutan memiliki implikasi bahwa efisiensi meningkat 

sepanjang waktu. Pada kenyataannya, untuk dapat bersaing setiap organisasi harus 

meningkatkan efisiensinya. Sebuah organisasi harus sama baiknya dengan para 

pesaingnya dalam menangani bahan baku, tenaga kerja, mesin-mesin bahan bakar, 

dan input lainnya dan menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas tinggi. Sebuah 

perusahaan dapat menciptakan kelebihan kompetitif dengan menggunakan input yang 

lebih sedikit untuk memproduksi output yang ditentukan atau dengan memproduksi 

lebih banyak output untuk serangkaian input yang telah ditetapkan. Pihak manajemen 

perlu untuk menilai potensi efektivitas dan aktual dari keputusan-keputusan yang 

dijalankan untuk memperbaiki efisiensi. Manajemen juga perlu mengawasi dan 

mengontrol perubahan efisiensi, pengukuran efisiensi memuaskan tujuan kinerja dan 

control tersebut. 

Beberapa pengertian mengenai produktivitas yang dikemukakan oleh para 
ahli, yaitu: 
 

Menurut Supriyono, pengertian produktivitas adalah sebagai berikut: 
 
“Produktivitas berkaitan dengan memproduksi keluaran secara efisien 

dan khususnya ditujukan pada keluaran dengan masukan yang 

digunakan untuk memproduksi keluaran tersebut.”(1994:414) 

 

Pendapat Jeff Hallet  mengenai produktivitas seperti yang dikutip oleh Dale 

Timpe adalah sebagai berikut: 

“Secara Tradisional, peningkatan produktivitas dapat dianggap dapat 

dicapai melalui penggunaan kelebihan energi secara fisik, bahan-bahan 

yang lebih baik, jalur-jalur produksi yang lebih cepat, atau organisasi 

yang lebih baik.”(2002:10) 
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Sedangkan menurut Mulyadi  pengertian produktivitas adalah: 

“Produktivitas berhubungan dengan produksi keluaran secara efisien 

dan terutama ditujukan kepada hubungan antara keluaran dan masukan 

yang digunakan untuk menghasilkan keluaran tersebut.”(1997:466) 

 
Menurut Greenberg seperti yang dikutip oleh Muchdarsyah Sinungan, 

pengertian produktivitas adalah: 

“Produktivitas merupakan perbandingan antara totali tas pengeluaran 

pada waktu tertentu dibagi totalitas masukan pada periode 

tersebut.”(2003:12) 

 

Sedangkan menurut Muchdarsyah Sinungan, dalam berbagai referensi 

banyak sekali pengertian produktivitas, yang dapat kita kelompokan menjadi tiga, 

yaitu: 

1. Rumusan tradisional bagi keseluruhan produktivitas tidak lain ialah 
rasio daripada apa yang dihasilkan (output) terhadap keseluruhan 
peralatan produksi yang digunakan (input). 

2. Produktivitas pada dasarnya adalah suatu sikap mental yang selalu 
mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini lebih baik 
daripada kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini. 

3. Produktivitas merupakan interaksi terpadu secara serasi dari tiga 
faktor esensial, yaitu: investasi termasuk penggunaan pengetahuan 
dan teknologi serta riset, manajemen, dan tenaga kerja.(2003:16)  

 

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa produktivitas merupakan 

perbandingan antara hasil yang didapat (output) dengan keseluruhan sumber daya 

yang digunakan (input) yang pada umumnya dinyatakan secara kuantitatif. 

 

2.1.2 Pengukuran Produktivitas 
 

Pengukuran produktivitas adalah penilaian kuantitatif atas produktivitas. 

Tujuan pengukuran ini adalah untuk menilai apakah efisiensi produktivitas 

perusahaan meningkat atau menurun.  
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Menurut Muchdiarsyah Sinungan secara umum pengukuran produktivitas 

berarti perbandingan yang dapat dibedakan dalam tiga jenis yang sangat berbeda: 

1. Perbandingan-perbandingan antara pelaksanaan sekarang dengan 
pelaksanaan secara historis yang dapat menunjukan apakah 
pelaksanaan sekarang ini memuaskan. Namun hanya 
mengetengahkan apakah meningkat atau berkurang serta 
tingkatannya. 

2. Perbandingan pelaksanaan antara satu unit (perorangan, seksi, 
proses) dengan lainnya. Pengukuran seperti ini menunjukan 
pencapaian relatif. 

3. Perbandingan pelaksanaan sekarang dengan targetnya. Inilah yang 
terbaik karena memusatkan perhatian pada sasaran atau 
tujuan.(2003:23) 

 

Pengukuran produktivitas dapat berupa aktual atau prospektif. Pengukuran 

produktivitas aktual memungkinkan manajer menilai, memantau, dan mengendalikan 

perubahan. Pengukuran produktivitas prospektif melihat ke masa depan dan berguna 

sebagai input bagi pengambilan keputusan strategis. Produktivitas prospektif 

memungkinkan para manajer membandingkan manfaat relatif dari berbagai kombinasi 

input, pemilihan input, dan bauran input yang memberikan manfaat terbesar. 

Pengukuran produktivitas dapat berkembang untuk masing-masing input terpisah atau 

seluruh input. Pengukuran produktivitas untuk satu input disebut pengukuran 

produktivitas parsial. Pengukuran produktivitas seluruh input disebut pengukuran 

total produktivitas. 

 

Pengukuran Produktivitas Parsial  

Produktivitas input tunggal biasanya diukur dengan menghitung rasio output 

terhadap salah satu kelas input: 

                                                     Output 
Produktivitas parsial = 

                                       Salah satu kelas input 
 

(Sumber : Akuntansi Manajemen jilid 2, Hansen dan Mowen,1999:25) 
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Karena produktivitas hanya merupakan salah satu input yang sedang diukur, 

maka ukuran itu disebut pengukuran produktivitas parsial. Apabila output dan input 

diukur dalam kualitas fisik, maka kita memperoleh ukuran produktivitas operasional. 

Apabila output dan input dinyatakan dalam uang, misalnya Rupiah, Dollar, maka 

disebut ukuran produktivitas keuangan. 

Menurut Supriyono (1994:419) ukuran-ukuran parsial sebagai ukuran 

produktivitas mempunyai beberapa keunggulan dan kelemahan, keunggulan dari 

ukuran dari produktivitas parsial sebagai berikut: 

a. Memungkinkan para manajer untuk memusatkan pada 
penggunaan masukan tertentu. 

b. Ukuran operasional parsial lebih mudah digunakan untuk menilai 
produktivitas karyawan operasional. 

 
Misalnya para karyawan dapat dihubungkan dengan jumlah unit produk yang 

dihasilkan per jam atau jumlah unit produk yang dihasikan per satuan berat bahan. 

Jadi, ukuran-ukuran operasional parsial dapat menyediakan umpan balik yang dapat 

dengan mudah dihubungkan dan dimengerti oleh karyawan operasional karena 

menggunakan ukuran-ukuran yang berkaitan dengan masukan yang dapat 

dikendalikan. 

Meskipun ukuran-ukuran parsial sebagai ukuran produktivitas mempunyai 

beberapa keunggulan, namun ukuran-ukuran ini mempunyai sekaligus mempunyai 

beberapa kelemahan sebagai berikut: 

a. Ukuran parsial yang digunakan secara terpisah atau tidak 
dihitung dengan ukuran-ukuran lainnya, dapat menyesatkan. 

b. Pengukuran produktivitas salah satu jenis masukan mungkin 
diperlukan untuk meningkatkan produktivitas masukan lainnya. 
Perubahan tingkat produktivitas masukan ini mungkin 
diharapkan oleh manajemen jika secara keseluruhan biaya 
menurun, namun akibat yang bersifat menyeluruh ini tidak dapat 
tercermin dalam pengukuran produktivitas parsial. 

 
Misalnya, mengubah proses agar tenaga kerja langsung menggunakan lebih 

sedikit waktu untuk merakit sebuah produk mungkin akan meningkatkan sisa bahan 

baku dan limbah produksi, sementara output total tidak berubah. Dalam hal ini, 

produktivitas tenaga kerja meningkat, tetapi produktivitas bahan baku menurun. 

Apabila kenaikan hanya sisa bahan baku dan limbah produksi melebihi dari 

penggunaan lebih tenaga kerja, maka produktivitas secara keseluruhan menurun. 
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Pengukuran Total Produktivitas 

Pengukuran produktivitas seluruh input disebut pengukuran total 

produktivitas. Dalam praktiknya, mengukur pengaruh seluruh input mungkin tidak 

diperlukan. Banyak perusahaan hanya mengukur produktivitas faktor-faktor yang 

dianggap sebagai indikator relevan bagi keberhasilan kinerja perusahaan. Jadi, dalam 

istilah praktisi pengukuran produktivitas total bisa didefinisikan sebagai pemusatan 

perhatian pada beberapa input yang secara total mencerminkan keberhasilan 

perusahaan. Rumus umum dan produktivitas total adalah: 

                                        Total Output 
 Produktivitas total =  
                                        Total input 
 

Salah satu metode pengukuran produktivitas adalah Craigh Haris model: 

         
QRL

Ot
Pt

++
=  

Dimana: 

Pt   = Total Productivities 

Ot  = Total Output 

L = Labor Input factor 

R = Raw Material Input Factor 

Q = Other Miscellaneous goods and services input factor 

(Sumber : Productivity Engineering and Management, DJ Sumath) 

 

Output disini maksudnya adalah jumlah dari seluruh produk yang diproduksi, 

yang bisa ditunjukan dan jumlah penjualan bersih yang diperoleh, peningkatan stok 

barang jadi dan barang setengah jadi, serta dividen dari anak perusahaan, atau dari 

saham lainnya. Peningkatan stok barang jadi diperoleh dari selisih antara persediaan 

barang jadi perusahaan pada akhir periode dengan persediaan barang jadi pada awal 

periode. Demikian pula cara perhitungan peningkatan stok barang setengah jadi.  

Miscellaneous  other goods and services inputs merupakan gabungan dari 

seluruh sumber daya selain tenaga kerja, modal dan bahan baku. Termasuk 

didalamnya adalah asuransi, pajak, iklan, perlengkapan kantor, dan biaya lainnya. 
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2.1.3 Manfaat Pengukuran Produktivitas 

Suatu organisasi perusahaan perlu mengetahui pada tingkat produktivitas 

mana perusahaan itu beroprasi, agar dapat membandingkannya dengan produktivitas 

standar yang ditetapkan manajemen, mengukur tingkat perbaikan produktivitas dari 

waktu ke waktu, dan membandingkan produktivitas dengan industri sejenis yang 

menghasilkan produk serupa. Hal ini menjadi penting agar perusahaan itu dapat 

meningkatkan daya saing dari produk yang dihasilkannya di pasar global yang amat 

kompetitf. 

Menurut Gaspersz, terdapat beberapa manfaat pengukuran produktivitas 

dalam suatu organisasi perusahaan, antara lain: 

1. Perusahaan dapat memulai efisiensi konversi sumber dayanya, agar 
dapat meningkatkan produktivitas melalui efisiensi penggunaan 
sumber-sumber daya itu 

2. Perencanaan sumber-sumber daya akan menjadi lebih efektif dan 
efisien melalui pengukuran produktivitas, baik dalam perencanaan 
jangka pendek maupun jangka panjang. 

3. Tujuan ekonomis dan non ekonomis dari perusahaan dapat 
diorganisasikan kembali dengan cara memberikan prioritas tertentu 
yang dipandang dari sudut produktivitas. 

4. Perencanaan target tingkat produktivitas dimasa mendatang dapat 
dimodifikasikan kembali berdasarkan informasi pengukuran tingkat 
produktivitas sekarang. 

5. Strategi untuk meningkatkan produktivitas perusahaan dapat 
ditetapkan berdasarkan tingkat kesenjangan produktivitas 
(productivity gap) yang ada diantara tingkat produktivitas yang 
direncanakan (productivity expectations) dan tingkat produktivitas 
yang diukur, dalam hal ini pengukuran produktivitas akan 
memberikan informasi dalam mengidentifikasi masalah-masalah atau 
perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga tindakan korektif dapat 
diambil. 

6. Pengukuran produktivitas perusahaan akan menjadi informasi yang 
bermanfaat dalam membandingkan tingkat produktivitas diantara 
organisasi perusahaan dalam industri sejenis serta bermanfaat pula 
untuk informasi produktivitas industri pada skala nasional maupun 
global. 

7. Nilai-nilai produktivitas yang dihasilkan dari suat u pengukuran dapat 
menjadi informasi yang berguna untuk merencanakan tingkat 
keuntungan dari perusahaan itu. 

8. Pengukuran tingkat produktivitas akan menciptakan tindakan-
tindakan kompetitif berupa upaya-upaya peningkatan produktivitas 
terus-menerus (continuous productivity improvement). 

9. Pengukuran produktivitas terus-menerus akan memberikan 
informasi yang bermanfaat untuk menentukan dan mengevaluasi 
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kecenderungan perkembangan produktivitas perusahaan dari waktu 
ke waktu. 

10. Pengukuran produktivitas akan memberikan informasi yang 
bermanfaat dalam mengevaluasi perkembangan dan efektivitas dari 
perbaikan-perbaikan terus menerus yang dilakukan dalam 
perusahaan itu. 

11. Pengukuran produktivitas akan memberikan motivasi kepada orang-
orang untuk secara terus-menerus melakukan perbaiakan dan juga 
akan meningkatkan kepuasan kerja. Orang-orang akan memberikan 
perhatian kepada pengukuran produktivitas itu terlihat jelas dan 
dirasakan langsung oleh mereka. 

12. Aktivitas perundingan bisnis secara (kegiatan tawar-menawar) secara 
kolektif dapat diselesaikan secara rasional apabila telah tersedia 
ukuran ukuran produktivitas.  

(Gaspersz, 2000:24-25)  
2.1.4 Manfaat Peningkatan Produktivitas  

Peningkatan produktivitas dapat memberikan manfaat, baik terhadap 

organisasi atau perusahaan itu sendiri maupun karyawannya. Manfaat peningkatan 

produktivitas terhadap organisasi atau perusahaan adalah sebagai berikut: 

1. Memperkuat daya saing perusahaan karena dapat memproduksi dengan 

biaya yang rendah dan mutu yang baik. 

2. Menunjang kelestarian dan pengembangan organisasi atau perusahaan. 

Karena peningktan produktivitas memungkinkan organisasi atau 

perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang dapat dimanfaatkan 

untuk investasi yang baru. 

3. Menunjang terwujudnya hubungan industri yang lebih baik apabila nilai 

tambah dapat dinikmati oleh karyawan, pengusaha, maupun pemegang 

saham. 

4. Mendorong perlusan lapangan kerja yang terjadi karena keuntungan yang 

diperoleh dapat dimanfaatkan untuk ekspansi perusahaan, yang berarti 

adanya kebutuhan akan tenaga kerja baru. 

Sedangkan manfaat produktivitas bagi karyawan yang bekerja dalam 

organisasi atau perusahaan adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan pendapatan dan jaminan sosial lainnya, yang akan 

memperbesar daya beli barang dan jasa ataupun kemampuan untuk 

berinvestasi. 

2. Meningkatkan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap potensi 

individu. 

3. Meningkatkan motivasi dan prestasi kerja. 
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2.2 Sistem Pengendalian Mutu 

2.2.1 Pengertian Mutu 

Di Indonesia kualitas suatu produk tentunya didasarkan pada merek dan harga, 

sedangkan harga menjadi faktor utama dalam menentukan pembelian suatu produk. 

Disini, kita lihat bahwa karakteristik tersebut hanya menggambarkan output atau hasil 

dari suatu proses tanpa memperhatikan proses tersebut selama proses produksinya 

sehingga tidaklah heran jika menimbulkan salah persepsi terhadap mutu tersebut, 

seperti barang yang memiliki harga tinggi identik dengan bermutu tinggi. Padahal, 

harga adalah fungsi dari cost, profit margin, dan kekuatan pasar. Barang yang 

bermutu tinggi adalah barang yang memiliki spesifikasi tinggi, seperti material nomor 

satu, teknologi nomor satu. Padahal, spesifikasi yang tinggi dapat menyebabkan 

inefisiensi. 

Di samping pendapat tersebut, para pakar mutu telah mencoba mendefinisikan 

mutu. Secara umum definisi tersebut dikemukakan oleh empat ahli mutu, yaitu: 

1. Philip B. Crosby 

Crosby berpendapat bahwa mutu berarti kesesuaian terhadap persyratan, 

seperti jam tahan air, sepatu yang tahan lama, atau dokter yang ahli. Ia 

juga mengemukakan pentingnya melibatkan setiap orang pada proses 

dalam organisasi. Pendekatan Crosby merupakan proses top-down. 

2. W. Edwards Deming 

Deming berpendapat bahwa mutu berarti pemecahan masalah untuk 

mencapai penyempurnaan terus-menerus, seperti penerapan kaizen di 

Toyota dan gugus kendali mutu pada Telkom. Pendekatan Deming 

merupakan bottom-up. 

3. Joseph M. Juran 

Juran berpendapat bahwa mutu berarti kesesuaian dengan pelanggan, 

seperti sepatu yang dirancang untuk olahraga atau sepatu kulit yang 

dirancang untul ke kantor atau ke pesta. Pendekatan Juran adalah orientasi 

pada pemenuhan harapan pelanggan. 

4. K. Ishikawa 

Ishikawa berpendapat bahwa mutu berarti kepuasan pelanggan. Dengan 

demikian, setiap bagian proses dalam organisasi memiliki pelanggan. 

Kepuasan pelanggan internal akan menyebabkan kepuasan organisasi.  
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Mutu menurut ISO: 

ISO 9000:2000 yang mengatur definisi dan kosakata mendefinisikan mutu 

sebagai: 

“derajat/tingkat karakteristik yang melekat pada produk yang mencukupi 

persyaratan/keinginan” 

(Rudi Suardi 2001:2-3) 

 

Sedangkan menurut Hansen & Mowen dalam bukunya Manajemen Biaya 

(2001:963), kualitas adalah tingkat atau nilai keunggulan; dalam arti, kualitas 

merupakan merupakan tolak ukur relatif terhadap kebaikan. Kualitas produk atau jasa 

merupakan sesuatu yang memenuhi atau melampaui pengharapan pelanggan akan 

delapan dimensi berikut ini: 

1. Kinerja (performance) 
2. Estetika (esthetics) 
3. Kemampuan memberikan jasa (serviceability) 
4. Bentuk (features) 
5. Kemampuan untuk diandalkan (reliability) 
6. Daya tahan (durability) 
7. Kesesuaian (conformance) 
8. Kecocokan dengan kegunaan (fitness for use)  
 

Walaupun banyak yang menganggap bahwa mencapai produk uang bermutu 

adalah pemborosan semata, namun dapat dibuktikan bahwa membuat produk yang 

bermutu akan mendatangkan manfaat/keuntungan bagi perusahaan. Sekurang-

kurangnya ada dua keuntungan yang akan didapat, yaitu market gain dan cost saving. 

Keuntungan peningkatan pasar (market gain) dapat dijelaskan sebagai berikut: 

pertama-tama, akan terjadi peningkatan performa, feature, dan reliability. Karena 

pasar meningkat yang berarti permintaan semakin besar, perusahaan dapat menaikan 

harga produk tersebut. Peningkatan harga akan menyebabkan peningkatan 

keuntungan. Peningkatan pangsa pasar dapat diikuti peningkatan volume produksi dan 

peningkatan efisiensi produksi, yang akhirnya terjadi peningkatan keuntungan 

keuntungan. Selain itu, peningkatan pangsa pasar juga bisa langsung mengakibatkan 

peningkatan keuntungan. 

 

 



Bab II : Tinjauan Pustaka 

 

22

2.2.2  Sistem Manajemen Mutu  

Definisi dari Standar ISO untuk sistem manajemen mutu (Quality 

Management System, QMS) adalah: “struktur organisasi, tanggung jawab, 

prosedur-prosedur, proses-proses, dan sumber-sumber daya untuk penerapan 

manajemen kualitas” 

(Vincent Gaspersz, 2005:10) 

ISO (International for Standarization Organization) adalah federasi dunia dari 

badan-badan standar nasional (badan-badan anggota ISO). Pekerjaan penyiapan 

Standar Internasional biasanya dilakukan melalui komite teknik ISO. Tiap badan 

anggota berkepentingan dalam suatu bahasan dimana komite tekniknya telah dibentuk 

berhak untuk diwakili pada komite itu. Organisasi Internasional, pemerintah dan 

badan non pemerintah, dalam hubungannya dengan ISO juga melakukan kerja sama 

dalam pekerjaan ini. ISO bekerja sam dengan Komisi Elektronik Internasional (IEC) 

dalam semua masalah standarisasi elektro teknik. Standar Internasional ISO 

9001:2000 dipersiapkan oleh komite teknik ISO/TC 176, Manajemen mutu dan 

pemastian mutu, subkomite SC2, sistem mutu. 

Mengadopsi sistem manajemen mutu merupakan keputusan strategis 

organisasi. Desain dan penerapan sistem manajemen mutu dipengaruhi oleh kondisi 

yang berubah, sasaran tertentu, produk yang disediakan, dan ukuran serta struktur 

organisasi. Banyak metode yang dapat digunakan untuk menerapkan sistem 

manajemen mutu. Penerapan prinsip manajemen mutu tidak hanya menyediakan 

keuntungan secara langsung terhadap perancangan sistem manajemen mutu, tetapi 

juga memberikan kontribusi keuntungan pada pengelolaan biaya dan resiko.  

Organisasi harus menetapkan, mendokumentasikan, mengimplementasikan, 

dan meningkatan secara berkelanjutan sistem manajemen mutu menurut persyaratan 

standar internasional ini. Untuk menerapkan sistem manajemen mutu, organisasi 

harus: 

1. Mengidentifikasi proses-proses yang dibutuhkan untuk sistem 
manajemen mutu dan penerapannya pada organisasi. 

2. Menentukan rangkaian dan interaksi dari proses-proses tersebut. 
3. Menentukan kriteria dan metode yang dibutuhkan untuk memastikan 

efektifitas operasi dan pengendalian proses. 
4. Menjamin ketersediaan informasi dan sumber daya yang dibutuhkan 

untuk membantu operasi dan pemantauan proses-proses ini. 
5. Mengukur, memantau, dan menganalisa proses-proses tersebut. 
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6. Menerapkan tindakan-tindakan yang dibutuhkan untyuk mencapai 
hasil yang ditetapkan dan melakukan perbaikan berkelanjutan 
terhadap proses-proses tersebut. 

(Paper ISO 9001:2000) 
 

Bila organisasi mempunyai sumber yang berasal dari luar atas proses yang 

berpengaruh terhadap kesesuian produk dengan persyaratan, organisasi harus 

memastikan pengendaliaannya melalui proses yang ditetapkan. Pengendalian proses-

proses tersebut harus  diidentifikasikan di dalam sistem manajemen mutu.  

Terdapat beberapa langkah dalam menerapkan suatu sistem manajemen mutu 

yang akan diterapkan, yaitu: 

1. Memutuskan untuk mengadopsi suatu standar sistem manajemen 
mutu yang akan diterapkan. 

2. Menetapkan suatu komitmen pada tingkat pemimpin senior dari 
organisasi. 

3.  Menetapkan suatu kelompok kerja atau komite pengarah (steering 
committee) yang terdiri dari manajer-manajer senior. 

4. Menugaskan wakil manajemen. 
5. Menetapkan tujuan-tujuan kualitas dan implementasi sistem. 
6. Meninjau ulang sistem manajemen mutu yang sekarang. 
7. Mendefinisikan struktur organisasi dan tanggung jawab. 
8. Menciptakan  kesadaran  kualitas (quality awareness) pada semua 

tingkat dalam organisasi. 
9 Mengembangkan peninjauan ulang dari sistem manajemen mutu 

dalam manual kualitas. 
10. Menyepakati bahwa fungsi-fungsi dan aktivitas dikendalikan oleh 

prosedur-prosedur. 
11. Mendokumetasikan aktivitas terperinci dalam prosedur operasional 

atau prosedur terperinci. 
12. Memperkenalkan dokumentasi. 
13. Menetapkan partisipasi karyawan dan pelatihan dalam sistem. 
14. Meninjau ulang dan melakukan audit sistem manajemen kualitas.  

(Vincent Gaspersz, 2005:11-17) 

 

2.2.3    Sistem Manajemen Mutu ISO 9000 

Penerbitan besar-besaran dan pengenalan “Standard ISO 9000 Series” secara 

umum berkaitan dengan pengadopsian ISO 9000 sebagai standar nasional oleh paling 

sedikit 53 negara, dan juga oleh perusahaan industri yang paling besar. ISO 9000 

adalah satu-satunya standar sistem mutu yang diakui dunia yang bersifat global. 

Disamping itu, registrasi sistem manajemen mutu ISO 9000 yang telah ada di lebih 

dari 32 negara menunjukan bahwa ISO 9000 merupakan standar yang bersifat umum 

dan dapat diterapkan untuk berbagai jenis industri dan organisasi. 
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Masih sedikitnya organisasi di Indonesia yang mendapatkan sertifikasi ISO 

9000 dibandingkan dengan negara di Asia Tenggara lainnya menunjukan masih 

lemahnya kesadaran organisasi akan pentingnya ISO 9000. Untung bagi perusahaan 

yang menerapkannya, mungkin menjadi pertanyaan bagi pihak manajemen 

perusahaan bila disodorkan untuk mendapatkan sertifikasi ISO 9000. 

Mengadopsi sistem manajemen mutu merupakan keputusan strategis 

organisasi. Desain dan penerapan sistem manajemen mutu dipengaruhi oleh kondisi 

yang berubah, sasaran tertentu, produk yang disediakan, dan ukuran serta struktur 

organisasi. Banyak metode yang dapat digunakan untuk menerapkan sistem 

manajemen mutu. Penerapan prinsip manajemen mutu tidak hanya menyediakan 

keuntungan secara langsung terhadap perancangan sistem manajemen mutu, tetapi 

juga memberikan kontribusi keuntungan pada pengelolaan biaya dan resiko.  

Perusahaan yang menjalankan sistem manajemen yang efektif akan merasakan 

mendapatkan manfaatnya, yang merupakan suatu hasil yang bisa dirasakan dari 

implementasi ISO 9000, tetapi sulit untuk diukur, antara lain: 

1. Membuat sistem kerja dalam suatu perusahaan menjadi standar 
kerja yang   terdokumentasi. 

2. Dengan adanya ISO 9000, ada jaminan bahwa perusahaan itu 
mempunyai sistem manajemen mutu dan produk yang dihasilkan 
sesuai dengan keinginan pelanggan. 

3. Dapat berfungsi sebagai standar kerja untuk melatih karyawan yang 
baru. 

4. Menjamin bahwa proses yang dilaksanakan sesuai dengan sistem 
manajemen mutu yang ditetapkan. 

5. Semangat pegawai ditingkatkan karena mereka merasa adanya 
kejelasan kerja sehingga mereka bekerja dengan efisien.  

6. Adanya kejelasan hubungan antar bagian yang terlibat dalam 
melaksanakan suatu pekerjaan. 

7. Kepercayaan manajemen yang sangat tinggi. 
8. Dapat mengarahkan karyawan agar berwawasan mutu dalam 

memenuhi permintaan pelenggan, baik internal maupun eksternal. 
9. Dapat menstandarisasi berbagai kebijakan dan prosedur operasi yang 

berlaku di seluruh organisasi. 
10. Menetapkan suatu dasar yang kokoh dalam membangun sikap dan 

keinginan bagi setiap kemajuan atau peningkatan.   
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Sifat-sifat seperti ini akan memberikan keuntungan yang mudah diukur 

seperti: 

1. Pengambilan keputusan oleh pihak manajemen yang berwenang yang 
kemudian disebarluaskan. 

2. Biaya-biaya operasional yang berkurang sebagai akibat pemborosan 
yang dihilangkan, seperti jumlah proses pengerjaan ulang yang 
dikurangi sehingga efisisensi ditingkatkan sebagai suatu hasil dari 
penghapusan ketidaksesuaian. 

3. Adanya ukuran kerja akan mengurangi corrective action. 
4. Mengurangi biaya yang akan diperlukan untuk proses produksi. 
5. Mengurangi jumlah keluhan pelanggan karena produk yang 

dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. 
(Rudi Suardi, 2004:31-32) 

 

Family ISO 9000 Series 

Menurut Rudi Suardi, (2004:33-34) ISO 9000 memiliki standar, pedoman, 

dan laporan teknis yang terangkum di dalamnya dan dinamai ISO 9000 series, 

yang terdiri dari: 

• ISO 9000:2000, Dasar dan Kosakata Sistem Manajemen Mutu 
Dibuat sebagai langkah awal untuk memahami standar dan definisi 
istilah-istilah dasar yang digunakan dalam ISO 9000:2000 family yang 
dibutuhkan untuk membantu memahaminya ketika digunakan.   

• ISO 9001:2000, Persyaratan Sistem Manajemen Mutu 
Berisi persyaratan standar yang digunakan untuk mengakses 
kemampuan organisasi dalam memenuhi persyaratan pelanggan dan 
peraturan yang sesuai. 

• ISO 9004:2000, Pedoman untuk Kinerja Peningkatan Sistem 
Manajemen Mutu 
Pedoman standar yang menyediakan acuan dalam peningkatan 
berkelanjutan sistem manajemen mutu untuk memberikan 
keuntungan pada semua pihak, termasuk kepuasan pelanggan. 

• ISO 19011, Pedoman Audit Sistem Manajemen Mutu dan Lingkungan 
Memberikan pedoman untuk memverifikasi kemampuan sistem 
dalam mencapai sasaran mutu. Standar ini dapat digunakan untuk 
audit internal maupun mengaudit pemasok. 

• ISO 10005:1995, Manajemen Mutu-Pedoman untuk Rencana Mutu 
Menyediakan pedoman untuk membantu dalam persiapan, tinjauan, 
penerimaan, dan revisi mutu. 

• ISO 10006:1997, Manajemen Mutu-Pedoman Mutu dalam 
Manajemen Proyek 
Pedoman untuk membantu dalam memastikan mutu dari proses dan 
produk proyek. 

• ISO 10007:1995, Manajemen Mutu-Pedoman untuk Susunan 
Manajemen 

• ISO/DIS 10012, Persyaratan Jaminan Mutu untuk Pengukuran 
Peralatan 
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• ISO 10013:1995, Pengembangan untuk Pengukuran Peralatan 
Memberikan pedoman untuk mengembangkan dan memelihara 
manual mutu. 

• ISO 10014:1998, Pedoman untuk Pengelolaan Ekonomi Mutu 
Memberikan pedoman bagaimana mencapai keuntungan ekonomi 
dari penerapan manajemen mutu. 

• ISO 10015:1999, Manajemen Mutu-Pedoman Pelatihan  
Memberikan pedoman dalam pengembangan, penerapan, 
pemeliharaan, dan peningkatan strategi dan sistem pelatihan yang 
mempengaruhi mutu produk. 

 

2.2.4 ISO 9001:2000 

ISO 9001:2000 adalah suatu standar internasional untuk sistem manajemen 

mutu. ISO 9001:2000 menetapkan persyaratan-persyaratan dan rekomendasi untuk 

desain dan penilaian dari suatu sistem manajemen mutu, yang bertujuan untuk 

menjamin bahwa organisasi akan memberikan produk (barang dan/ jasa) yang 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan. ISO 9001:2000 bukan merupakan suatu 

standar produk, karena tidak menyatakan persyaratan-persyaratan yang harus 

dipenuhi oleh produk. Tidak ada kriteria penerimaan produk dalam ISO 9001:2000, 

sehingga kita tidak dapat menginspeksi suatu produk terhadap standar-standar produk. 

ISO 9001:2000 hanya merupakan standar sistem manajemen kualitas. 

Persyaratan-persyaratan dan rekomendasi dalam ISO 9001:2000 diterapakan 

pada manajemen organisai yang memasok produk, sehingga akan mempengaruhi 

bagaimana produk itu didesain, diproduksi, dirakit, ditawarkan, dan lain-lain. 

The International for Standardization (ISO) Technical Committee (TC) 176 

bertanggung jawab untuk standar-standar ISO 9000. Revisi terhadap standar ISO 

9000 oleh ISO/TC 176 telah dilakukan pada tahun 1994 dan tahun 2000.Perubahan 

yang signifikan dalam ISO 9001 Versi tahun 2000(ISO 9001:2000) dibandingkan 

dengan ISO 9001 versi tahun 1994 adalah penggantian 20 elemen standar menjadi 

suatu model proses. 

Standar internasional ini mendorong pendekatan adaptasi pendekatan proses 

pada saat penysunan, penerapan dan peningkatan efektifitas sistem manajemen mutu, 

untuk mencapai kepuasan pelanggan dengan memenuhi persyaratan pelanggan. Suatu 

organisasi untuk dapat berfungsi efektif, haruslah melakukan identifikasi dan 

pengaturan terhadap beberapa aktivitas proses berkaitan. Sebuah aktivitas yang 

menggunakan sumber daya, dan melakukan pengukuran untuk merubah input menjadi 
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output dapat dianggap sebagai suatu proses. Seringkali output dari suatu proses akan 

secara langsung menjadi input proses selanjutnya. 

Penerapan dari suatu sistem di dalam organisasi, bersama dengan identifikasi 

dan interaksi antara proses-proses ini dengan manajemennya dapat dikatakan sebagai 

“pendekatan proses”. Keuntungan dalam pendekatan proses adalah pengendalian yang 

berjalan yang diberikan melalui keterkaitan antara proses-proses individu dalam 

sistem, termasuk kombinasi dan interaksinya. 

Sebagai tambahan, metodologi yang dikenal sebagai “Plan-Do-Check-Act” 

(PDCA) dapat diterapakan pada semua proses. Model PDCA secara ringkas dapat 

dijelaskan seabagai berikut: 

Plan         : Menetapkan sasaran dan proses yang dibutuhkan untuk mencapai 

hasil      sesuai persyaratan pelanggan dan organisasi. 

Do           : Menerapkan dan operasi dari proses. 

Check      : Memantau dan mengukur proses dan produk dengan kebijakan,  

dan persyaratan produk dan laporan hasil. 

Act      : Mengambil tindakan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja 

proses 

Ketika digunakan di dalam sistem manajemen mutu, beberapa pendekatan 

menekankan kepentingan dari: 

a) Pemahaman dan pemenuhan persyaratan. 
b) Keperluan unutuk memperhatikan proses-proses dalam hal 

menambah nilai 
c) Menyediakan hasil dari kinerja proses dan efektiftasnya. 
d)  Peningkatan terus-menerus dari proses berdasarkan pengukuran 

obyektif. 
(Paper ISO 9001:2000) 

 

Manfaat penerapan sistem manajemen kualitas ISO 9001:2000 menurut 

Vincent Gaspersz dalam bukunya ISO 9001:2000 and Continual Quality 

Improvement (2005: 17-18) ialah: 

1. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan melalui jaminan 
kualitas yang terorganisasi dan sistematik. Proses dokumentasi dalam 
ISO 9001:2000 menunjukan bahwa kebijakan, prosedur, dan 
instruksi yang berkaitan dengan kualitas telah direncanakan dengan 
baik. 
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2. Perusahaan yang telah bersertifikasi ISO 9001:2000 diijinkan untuk 
mengiklankan pada media masa bahwa manajemen kualitas dari 
perusahaan itu telah diakui secara internasional. Hal ini berarti 
meningkatkan image perusahaan serta daya saing dalam memasuki 
pasar global. 

3. Audit sistem manajemen mutu dari perusahaan yang telah 
memperoleh sertifikat ISO 9001:2000 dilakukan secara periodik oleh 
registrar dari lembaga registrasi sehingga pelanggan tidak perlu 
melakukan audit sistem kualitas. Hal ini akan menghemat biaya dan 
mengurangi duplikasi audit sistem kualitas oleh pelanggan. 

4. Perusahaan yang telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2000 secara 
otomatis terdaftar di lembaga registrasi, sehingga apabila pelanggan 
potensial ingin mencari pemasok bersertifikasi ISO 9001:2000, akan 
menghubungi lembaga registrasi. Jika nama perusahaan itu telah 
terdaftar pada lembaga registrasi bertaraf internasional, maka hal itu 
berarti terbuka kesempatan pasar baru. 

5. Meningkatkan kualitas dan produktivitas dari manajemen melalui 
kerjasama dan komunikasi yang lebih baik, sistem pengendalian yang 
konsisten, serta pengurangan dan pemborosan karena operasi 
internal menjadi lebih baik. 

6. Meningkatkan kesadaran kualitas dalam perusahaan. 
7. Memberikan pelatihan secara sistematik kepada seluruh karyawan 

dan manajer organisasi melalui prosedur-prosedur dan instruksi-
instruksi yang terdefinisi secara baik. 

8. Terjadi perubahan positif dalam hal kultur kualitas  dari anggota 
organisasi, karena manajemen dan karyawan terdorong untuk 
mempertahankan sertifikat ISO 9001:2000 yang umumnya hanya 
berlaku selama tiga tahun. 

 
Biasanya, dalam merancang atau menetapkan sistem manajemen mutu 

kuranglah efektif, terutama untuk budaya bangsa Indonesia yang kurang peduli akan 

pentingnya penerapan sistem manajemen ini. Oleh karena itu, dalam penerapan sistem 

manajemen mutu, peran aktf manajemen puncak harus benar-benar dirasakan hingga 

tingkat bawah. Menurut Rudi Suardi (2004:136) hal-hal yang sering menjadi 

penghambat dalam penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2000 antara lain: 

• Kurangnya komitmen 
• Kurangnya sumber daya  
• Kurangnya partisipasi 
• Keterbasan waktu 
• Kurangnya pemahaman 
• Kurangnya pemantauan  
• Pembatasan eksternal  
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Adaptasi sistem manajemen mutu merupakan keputusan strategis dari 

organisasi. Rancangan dan penerapan dari suatu sistem manajemen mutu dipengaruhi 

oleh berbagai keperluan, tujuan tertentu, produk yang disediakan, proses yang 

ditetapkan dan ukuran serta struktur dari organisasi. Standar ini juga dapat digunakan 

baik oleh pihak internal maupun eksternal, termasuk lembaga sertifikasi untuk 

meninjau kemampuan organisasi dalam memenuhi persyaratan pelanggan  dan 

peraturan hukum yang terkait. 

Organisasi yang berkeinginan untuk menerapkan sistem manajemen mutu ISO 

9001:2000, sekaligus untuk mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2000 dapat mengikuti 

langkah langkah berikut. Langkah-langakah ini hanya sebagai panduan yang dapat 

diterapkan secara bersamaan atau tidak berurut, tergantung kultur dan kematangan 

organisasi. 

1. Memperoleh komitmen manajemen puncak. 
2. Membentuk komite pengarah (steering commite) atau koordinator 

ISO. 
3. Mempelajari persyaratan-persyaratan standar dari sistem 

manajemen mutu ISO 9001:2000. 
4. Melakukan pelatihan terhadap semua organisasi itu. 
5. Memulai peninjauan ulang manajemen (management review). 
6. Identifikasi kebijakan kualitas, prosedur-prosedur dan instruksi-

instruksi yang dibutukan yang dituangkan dalam dokumen-dokumen 
tertulis. 

7. Implementasi sistem manajemen kualitas ISO 9001:2000 itu. 
8. Memulai audit sistem manajemen kualitas perusahaan. 
9. Memilih registar. 
10. Register  

(Vincent Gaspersz, 2005:18-24) 

 

Karena sistem manajemen mutu ISO 9001:2000 merupakan sistem manajemen 

mutu yang berfokus pada proses dan pelanggan, maka pemahaman terhadap 

persyaratan-persyaratan standar ISO 9001:2000 ini akan membantu organisasi dalam 

menetapkan dan mengembangkan sistem manajemen mutu secara sistemetik untuk 

memenuhi kepuasan pelanggan dan peningkatan proses terus menerus. 
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Interpertasi  terhadap persyaratan ISO 9001:2000 didasarkan pada paper ISO 

9001:2000 yang dikeluarkan oleh lembaga ISO. Isi dari klausul-klausul ISO 

9001:2000 yang harus diperhatikan oleh manajemen organisasi adalah seperti 

dibawah ini: 

1. Ruang Lingkup 
 Umum 
 Aplikasi 

 
2. Acuan Normatif 
 
3. Istilah dan definisi 

 
4. Sistem Manajemen Mutu 

 Persyaratan Umum 
 Persyaratan Dokumen 
 Umum 
 Manual Mutu 
 Pengendalian Dokumen 
 Pengendalian Rekaman 

 
5. Tanggung jawab Manajemen 

 Komitmen Manajemen 
 Pengutamaan Pelanggan 
 Kebijakan Mutu 
 Perencanaan 
 Sasaran Mutu 
 Perencanaan Sistem Manajemen Mutu 
 Tanggung jawab, wewenang, dan komunikasi 
 Tanggung jawab dan Wewenang 
 Wakil Manajemen 
 Komunikasi Internal 
 Tinjauan Manajemen 
 Umum 
 Masukan dari tinjauan 
 Keluaran dari tinjauan 

 
6. Pengelolaan Sumber Daya 

 Ketersediaan sumber daya 
 Sumber daya manusia 
 Umum 
 Kompetensi, Kepedulian, dan Pelatihan 
 Infrastruktur 
 Lingkungan Kerja 
 

7. Realisasi Produk 
 Perencanaan Realisasi Produk 
 Proses yang Berhubungan dengan Pelanggan 
 Menentukan persyaratan yang berhubungan dengan produk 
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 Tinjauan persyaratan yang berhubungan dengan produk 
 Komunikasi dengan pelanggan 
 Desain dan Pengembangan 
 Perencanaan desain dan pengembangan 
 Masukan untuk desain dan pengembangan 
 Keluaran dari desain dan pengembangan 
 Tinjauan desain dan pengembangan 
 Verifikasi desain dan pengembangan 
 Validasi desain dan pengembangan 
 Pengendalian perubahan desain dan pengembangan 
 Pembelian  
 Proses pembelian  
 Informasi pembelian  
 Verifikasi produk yang dibeli 
 Produksi dan Penyediaan jasa 
 Pengendalian produksi dan penyediaan jasa  
 Validasi proses produksi dan penyediaan jasa 
 Identifiksi dan mampu telusur 
 Properti pelanggan  
 Pemeliharan produk 
 Pengendalian pemantauan dan pengukuran alat 

 
8. Pengukuran, analisis, dan penerapan 

 Umum 
 Pemantauan dan pengukuran  
 Kepuasan pelanggan 
 Audit Internal 
 Pemantauan dan pengukuran proses 
 Pemantauan dan pengukuran produk 
 Pengendalian produk yang tidak sesuai 
 Analisis data  
 Peningkatan  
 Peningkatan berkelanjutan  
 Tindakan perbaikan 
 Tindakan pencegahan 

 (Paper ISO 9001:2000) 
       

ISO 9001:2000 ini sejalan dengan ISO 14001:1996 (Sistem Mutu 

Lingkungan) untuk meningkatkan kesesuaian kedua standar tersebut demi manfaat 

pemakainya. Standar internasional ini tidak mencakup persyaratan khusus pada sistem 

manajemen lain, seperti pada manajemen lingkungan, manajemen kesehatan dan 

keselamatan kerja (ISO 18000), atau manajemen keuangan. Namun, standar 

internasional ini memungkinkan suatu organisasi  untuk menyelaraskan atau 

menundukan sistem manajemen mutunya sendiri dengan persyaratan sistem 

manajemen mutu yang tunduk pada persyaratan standar internasional ini. 
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ISO 9001:2000 disusun berlandaskan pada delapan prinsip manajemen mutu. 

Prinsip-prinsip ini dapat digunakanoleh manajemen senior sebagai suatu kerangka 

kerja (framework) yang membimbing organisasi menuju peningkatan kinerja. Prinsip-

prinsip ini diturunkan dari pengalaman kolektif dan pengetahuan ahli-ahli 

internasional yang berpartisipasi dalam Komite Teknik ISO TC 176, yang 

bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mempertahankan standar-standar ISO 

9000. 

Delapan prinsip menejemen kualitas itu didefinisikan dalam ISO 9001:2000 

(“Quality Management Systems-Fundamentals and vocabulary”)  dan dalam ISO 

9004:2000 (“Quality Management Systems-Guidelines for performance 

improvements”).  

Delapan prinsip manajemen mutu yang menjadi landasan penyusunan ISO 

9001:2000 menurut Vincent Gaspersz, (2005:76-84) adalah: 

 

Prinsip  1. Fokus Pelanggan 
 
Organisasi tergantung pada pelanggan mereka. Karena itu, manajemen 
organisasi harus memahami kebutuhan pelanggan sekarang dan akan 
datang, harus memenuhi kebutuhan pelanggan dan giat berusaha 
melebihi ekspektasi pelanggan.   
Manfaat pokok apabila organisasi menerapkan prinsip fokus pada 
pelanggan ini, adalah: 

� Meningkatkan penerimaan dan pangsa pasar, yang diperoleh 
melalui tanggapan-tanggapan yang cepat dan fleksibel terhadap 
kesempatan pasar. 

� Meningkatkan efektivitas penggunaan-penggunaan sumber daya 
organisasi menuju peningkatan kepuasan pelanggan. 

� Meningkatkan loyalitas pelanggan yang akan memimpin pada 
percepatan perkembangan bisnis melalui pengulangan-
pengulangan transaksi. 

Penerapan fokus pada pelanggan akan membawa organisasi menuju: 
� Pencarian kembali dan pemahaman kebutuhan serta ekspektasi 

pelanggan. 
� Jaminan bahwa tujuan-tujuan organisasi terkait dengan 

kebutuhan dan ekspektasi pelanggan. 
� Penciptaan komunikasi tentang kebutuhan dan ekspektasi 

pelanggan ke seluruh anggota organnisasi. 
� Pengukuran kepuasan pelanggan dan tindakan pada hasil-hasil. 
� Pengelolaan sistematik berkaitan dengan hubungan pelanggan. 
� Jaminan suatu pendekatan berimbang antara memuaskan 

pelanggan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (seperti 
pemilik, karyawan, pemasok, lembaga keuangan, masyarakat 
lokal, dan masyarakat secara keseluruhan). 
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Prinsip  2.  Kepemimpinan 
 
Pemimpin organisasi menetapakan kesatuan tujuan dan arah dari 
organisasi. Mereka harus menciptakan dan memelihara lingkungan 
internal agar orang-orang dapat menjadi terlibat secara penuh dalam 
mencapai tujuan-tujuan organisasi. 
Manfaat-manfaat pokok apabila organisasi menerapkan prinsip 
kepemimpinan ini, adalah: 

� Oarang-orangn akan memahami dan termotivasi menuju sasaran 
dan tujuan organisasi. 

� Aktivitas-aktivitas akan dievaluasi, disesuaikan dan diterapkan 
dalam satu kesatuan cara. 

� Meminimumkan kesalahan komunikasi diantara tingkat dalam 
organisasi. 

Penerapan prinsip kepemimpinan akan membawa organisasi menuju: 
� Pertimbangan dari semua pihak yang berkepentingan 

(stakeholders), termasuk pelanggan, pemilik, karyawan, pemasok, 
lembaga keuangan, masyarakat lokal, dan masyarakat secara 
keseluruhan. 

� Penciptaan sasaran dan target yang menantang. 
� Penciptaan dan pemeliharaan nilai-nilai bersama, keadilan dan 

etika, pada semua tingkat dalam organisasi. 
� Penyiapan dengan orang-orang dengan sumbersumber daya yang 

diperlukan, pelatihan dan kebebasan bertindak dengan 
tanggungjawab dan akuntabilitas. 

� Penciptaan inspirasi, mendukung dan menghargai kontribusi 
orang-orang dalam organisasi. 

 
Prinsip  3. Keterlibatan Orang-orang 
 
Orang pada semua tingkat merupakan faktor yang sangat penting dari 
suatu organisasi dan keterlibatan secara penuh akan memeungkinkan 
kemapuan mereka digunakan untuk manfaat organisasi. 
Manfaat-manfaat pokok apabila organisasi menerapkan prinsip 
keterlibatan orang-orang  ini, adalah: 

� Orang-orang dalam organisasi menjadi termotivasi, memberikan 
komitmen dan terlibat. 

� Menumbuhkembangkan inovasi dan kreativitas dalam mencapai 
tujuan-tujuan organisasi. 

� Orang-orang menjadi bertanggung jawab terhadap kinerja 
mereka.  

� Orang-orang menjadi giat berpartisipasi dalam peningkatan 
terusa menerus. 

Penerapan prinsip keterlibatan orang-orang akan membawa organisasi 
menuju: 

� Orang-orang akan memaham akan pentingnya kontribusi dan 
penempatan mereka dalam organisasi. 
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� Orang-orang akan mampu mengidentifikasi kendala-kendala yang 
menghambat kinerja mereka. 

� Oaring-orang akan bertanggung jawab terhadap masalah yang 
dihadapi beserta solusi terhadap masalah itu. 

� Orang-orang akan mampu untuk mengevaluasi kinerja mereka 
dibandingkan terhadap sasaran dan tujuan pribadi. 

� Orang-orang akan secara aktif mencari kesempatan-kesempatan 
untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan dan pengalaman 
mereka. 

� Orang-orang akan secara bebas menyumbangkan pengetahuan 
dan pengalaman mereka.  

� Orang-orang akan secar terbuka akan mendiskusikan masalah-
masalah dan isu-isu yang berkembang.  

 
 

Prinsip  4. Pendekatan Proses 
 
Suatu hasil akan tercapai secara lebih efisien, apabila aktivitas dan 
sumber-sumber daya yang berkaitan dikelola sebagai suatu proses. Suatu 
proses dapat didefinisikan sebagai integrasi sekuensial dari orang, 
material, metode, mesin, dan peralatan, dalam suatu lingkungan guna 
menghasilkan nilai tambah output bagi pelanggan. Suatu proses 
mengkonversi input terukur kedalam output terukur melalui sejumlah 
langkah sekuensial yang terorganisasi. 
Manfaat-manfaat pokok apabila organisasi menerapkan prinsip 
keterlibatan orang-orang  ini, adalah: 

� Biaya menjadi lebih rendah dan waktu siklus (cycle times) menjadi 
lebih pendek, melaui efektifitas penggunaan sumber-sumber daya. 

� Kesempatan peningkatan menjadi prioritas dan terfokus. 
� Hasil-hasil menjadi meningkat, konsisiten, dan dapat 

diperkirakan. 
Penerapan prinsip keterlibatan orang-orang akan membawa organisasi 
menuju: 

� Pendefinisian secara sistematik dari aktivitas-aktivitas yang 
diperlukan untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan.  

� Penerapan tanggun-jawab dan akuntabilitas yang jelas untuk 
mengelola aktivitas-aktivitas pokok. 

� Kemampuan menganalisis dan mengatur kapabilitas dari 
aktivitas-aktivitas pokok.  

� Pengidentifikasian keterkaitan dari aktivitas-aktivitas pokok 
dalam dan diantara fungsi-fungsi organisasi. 

� Kemamapuan memfokuskan faktor-faktor seperti sumber-sumber 
daya, metode-metode, dan material, yang akan meningkatkan 
aktivitas-aktivitas pokok dan organisasi. 

� Kemampuan mengevaluasi resiko, konsekuensi dan dampak, dari 
aktivitas aktivitas pokok pada pelanggan, pemasok, dan pihak-
pihak lain yang berkepentingan. 
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Prinsip  5.  Pendekatan Sistem terhadap Manajemen 
 
Pengidentifikasian, pemahaman, dan pengelolaan, dari proses-proses 
yang berkaitan sebagai suatu sistem, akan memberikan konrtibusi pada 
efektivitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuannya. 
Manfaat-manfaat pokok apabila organisasi menerapkan prinsip 
pendekatan sistem terhadap manajemen ini, adalah: 

� Integrasi dan kesesuaian dari proses-proses yang akan paling baik 
mencapai hasil-hasil yang diinginkan. 

� Kemampuan memfokuskan usaha-usaha pada proses-proses 
kunci. 

� Memberikan kepercayaan kepada pihak yang berkepentingan 
terhadap konsistensi, efektivitas dan efisiensi dan organisasi. 

Penerapan prinsip pendekatan sistem terhadap manajemen akan 
membawa organisasi menuju: 

� Strukturisasi suatu sistem untuk mencapai tujuan-tujuan 
organisasi dengan cara yang paling efektif dan efisien. 

� Pemahaman kesalingtergantungan yang mengharmonisasikan dan 
mengintegrasikan proses-proses. 

� Pemahaman yang lebih baik tentang peranan dan tanggung jawab 
yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan bersama dan oleh 
karena itu akan mengurangi hambatan-hambatan antar-fungsi 
dalam organisasi. 

� Pemahaman kemampuan organisasi dan penetapan kendala-
kendala dari sumber-sumber daya sebelum bertindak. 

� Kemampuan menentukan target dan mendefinisikan bagaimana 
aktivitas-aktivitas dalam sistem harus beroperasi. 

� Peningkatan terus-menerus dari sistem melalui pengukuran dan 
evaluasi. 

 
Prinsip  6.  Peningkatan Terus-Menerus 
 
Peningkatan terus-menerus dari kinerja organisasi secara keseluruhan 
harus menjadi tujuan tetap dari organisasi. Peningkatan terus-menerus 
didefinisikan sebagai suatu proses yang berfokus terhadap upaya terus-
menerus meningkatkan efektivitas dan/atau efisiensi organisasi untuk 
memenuhi kebijakan dan tujuan organisasi itu. Peningkatan terus-
menerus membutuhkan langkah-langkah konsolidasi yang progresif, 
menanggapi perkembangan kebutuhan dan ekspektasi pelanggan, dan 
akan menjamin suatu evolusi dinamik dari sistem manajemen mutu. 
Manfaat-manfaat pokok apabila organisasi menerapkan prinsip 
peningkatan terus-menerus ini, adalah: 

� Meningkatkan keunggulan kinerja melalui peningkatan 
kemampuan organisasi. 

� Kesesuaian dari aktivitas-aktivitas peningkatan pada semua 
tingkat terhadap semua tujuan strategik organisasi. 

� Fleksibilitas bereaksi secara cepat menghadapi kesempatan-
kesempatan yang ada. 
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Penerapan prinsip peningkatan terus-menerus akan membawa organisasi 
menuju: 

� Penggunaan pendekatan lingkup organisasi yang konsisten 
terhadap peningkatan terus menerus dari kinerja organisasi. 

� Pemberian pelatihan kepada orang-orang tentang metode dan 
alat-alat peningkatan terus-menerus. 

� Menjadikan peningkatan terus-menerus dari produk, proses-
proses dan sistem, merupakan tujuan utama dari setiap individu 
dalam organisasi. 

� Pengakuan dan penghargaan terhadap peningkatan-peningkatan.  
 
Prinsip  7. Pendekatan Faktual dalam Pembuatan Keputusan  
 
Keputusan yang efektif adalah keputusan yang berdasarkan dari analisis 
data dan informasi untuk menghilangkan akar penyebab masalah, 
sehingga masalah-masalah kualitas dapat terselesaikan secara efektif dan 
efisien. Keputusan manajemen organisasi seyogianya ditunjukan untuk 
meningkatkan kinerja organisasi dan efektivitas implementasi sistem 
manajemen mutu. 
Manfaat-manfaat pokok apabila organisasi menerapkan prinsip 
pendekatan faktual dalam pembuatan keputusan ini, adalah: 

� Keputusan-keputusan berdasarkan informasi yang akurat. 
� Meningkatkan kemampuan untuk menunjukan efektivitas dari 

keputusan melalui referensi terhadap catatan-catatan faktual. 
� Meningkatkan kemampuan untuk meninjau-ulang serta 

mengubah opini dan keputusan-keputusan. 
Penerapan prinsip pendekatan faktual dalam pembuatan keputusan akan 
membawa organisasi menuju: 

� Jaminan bahwa data dan informasi adalah akurat dan dapat 
diandalkan. 

� Membuat data menjadi mudah diperoleh bagi mereka yang 
membutuhkannya. 

� Menganalisis data dan informasi menggunakan metode-metode 
yang sahih. 

� Keseimbangan dalam pembuatan keputusan dan pengambilan 
tindakan berdasarkan pada analisis faktual, pengalaman dan 
intuisi. 

 
Prinsip  8.  Hubungan Pemasok yang Saling Menguntungkan  
 
Suatu organisasi dan pemasoknya adalah saling tergantung, dan suatu 
hubungan yang saling menguntungkan akan meningkatkan kemampuan 
bersama dalam menciptakan nilai tambah.      
Manfaat-manfaat pokok apabila organisasi menerapkan prinsip 
hubungan pemasok yang saling menguntungkan ini, adalah: 

� Meningkatkan kemampuan untuk menciptakan nilai bagi kedua 
pihak. 

� Meningkatkan fleksibilitas dan kecepatan bersama untuk 
menaggapi perubahan pasar atau kebutuhan dan ekspektasi 
pelanggan. 
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� Mengoptimumkan biaya dan penggunaan sumber-sumber daya. 
Penerapan prinsip hubungan pemasok yang saling menguntungkan akan 
membawa organisasi menuju: 

� Penetapan hubungan yang menyeimbangkan hasil-hasil jangka 
pendek dengan pertimbangan-pertimbangan jangka panjang. 

� Pengumpilan dari keahlian dan sumber-sumber daya dengan 
mitra bisnis. 

� Mengidentifikasi dan memilih pemasok-pemasok utama yang 
dapat diandalkan. 

� Menciptakan komunikasi yang jelas dan terbuka. 
� Membagi informasi dan rencana-rencana mendatang. 
� Menentukan pertimbangan bersama dan aktivitas-aktivitas 

peningkatan terus menerus. 
� Meningkatkan inspirasi, pengakuan dan penghargaan, terhadap 

peningkatan dan pencapaian oleh pemasok. 
 

Apabila kedelapan prinsip manajemen kualitas yang merupakan filosofi dasar 

dari Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 itu diterapkan secara taat asas dan 

benar, maka berbagai manfaat bersama akan diperoleh, antara lain: 

1. Pelanggan dan pengguna produk akan menerima produk-produk 
yang sesuai dengan kebutuhan, tersedia apabila dibutuhkan, dan 
diandalkan dalam pemanfaatannya. 

2. Orang-orang dalam organisasi akan memperoleh manfaat melalui 
peningkatan: kondisi kerja, kepuasan kerja, kesehatan dan 
keselamatan kerja, semangat kerja dan jaminan kestabilan dalam 
bekerja. 

3. Pemilik dan investor akan memperoleh manfaat melauli peningkatan 
return on investmen (ROI), hasil-hasil operasional, pangsa pasar dan 
keuntungan. 

4. Pemasok dan mitra bisnis akan memperoleh manfaat melalui 
peningkatan: kestabilan, pertumbuhan, kemitraan, dan pemahaman 
bersama. 

5. Masyarakat akan memperoleh manfaat melalui: pemenuhan 
persyaratan-persyaratan hukum daan peraturan, peningkatan 
keselamatan dan kesehatan, penurunan dampak lingkungan dan 
peningkatan keamanan. 

(Vincent Gaspersz, (2005:84)   

 

Berdasarkan manfaat-manfaat diatas, organisasi yang ingin menjadi pebisnis 

kelas dunia perlu mempertimbangkan untuk mengadopsi Sistem Manajemen Mutu 

ISO 9001:2000 ke dalam pengelolaan praktik-praktik organisasi. 

 


