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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pada 2015 mendatang, kesepakatan Masyakarat Ekonomi ASEAN atau 

ASEAN Economic Community (AEC) mulai berlaku. Daya saing domestik negara 

Asia Tenggara harus diperkuat di segala bidang jika ingin tetap bisa bersaing satu 

sama lain. Oleh karena itu, negara harus berbenah. Indonesia, harus meningkatkan 

kualitas di segala bidang, agar dapat kompetitif dalam bersaing dengan negara-

negara lain karena persaingan akan sangat terbuka (Anggia, 2014). 

Menurut Budi Darmadi (2014) ASEAN Economic Community (AEC) 

merupakan satu peluang sekaligus tantangan yang cukup mendesak dalam 

implementasinya dimana arus barang, jasa, investasi dan tenaga terampil akan 

bebas di antara negara ASEAN. Berbagai sektor yang ada di Indonesia harus 

bersiap menghadapi AEC, Handoyo (2014) menjelaskan bahwa peta persaingan 

perdagangan global menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 

2015 khususnya di sektor perikanan akan semakin ketat. Masih menurut 

Handoyo (2014) dalam hal ini pemerintah dituntut untuk terus berbenah 

melakukan berbagai upaya strategis dalam menyelamatkan produk perikanan di 

pasar dalam negeri dari ancaman masuknya produk-produk perikanan dari luar.  

Kementerian Kelautan dan Perikanan menyiapkan sejumlah strategi guna 

menyiapkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) perikanan untuk 

menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) atau pasar bebas Asean 2015. 
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Salah satu strategi untuk membendung membanjirnya produk impor masuk ke 

Indonesia serta meningkatkan daya saing produk UKM yakni dengan penerapan 

standar. SNI (Standar Nasional Indonesia) akan meningkatkan kemampuan 

industri dalam negeri di pasar global. SNI juga menjadi penjaga dalam menekan 

masuknya produk yang tidak bermutu ke pasar Indonesia (Saut P Hutagalung, 

2014). 

Menurut Mona Tobing (2014) Kementerian Pertanian (Kementan) 

mengakui selama ini belum berhasil meningkatkan mutu dan kualitas produk 

pertanian. Padahal dengan datangnya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 

produk pertanian harus dapat berkompetisi dengan negara tetangga. Selama 

lima tahun terakhir Kementerian Pertanian (Kementan) hanya mengejar 

produksi pertanian dengan menghasilkan volume sebesar-besarnya demi 

mencapai swasembada tetapi menghiraukan kualitas dan mutu yang baik.  

Dalam mempersiapkan ASEAN Economic Community (AEC) bukan hanya 

tugas pemerintah yang harus memperkuat berbagai sektor di Indonesia dan Usaha 

Kecil Menengah (UKM) saja yang harus bersiap tetapi perusahaan jasa dan 

manufaktur telah melakukan berbagai upaya. Salah satu perusahaan jasa yang 

sedang melakukan upaya perbaikan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi 

ASEAN (MEA) di tahun 2015 adalah PT Panin Bank Syariah (PBS) Tbk. Bank 

Syariah memiliki serangkaian kelemahan yang harus diperbaiki diantaranya 

rendahnya jaringan layanan dan pemanfaatan teknologi mempersempit cakupan 

layanan efektif, kurangnya ketersediaan SDM yang andal, variasi produk yang 
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belum dipasarkan secara optimal, dan kurangnya dukungan maupun koordinasi 

antar instansi pemerintah (Deny Herawati, 2014).  

Menurut Anggia (2014) perusahaan manufaktur seperti PT. Pindad juga 

melakukan upaya dalam menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) 

dengan mempromosikan produk hasil produksi PT. Pindad, tujuannya agar 

menunjukkan kepada masyarakat bahwa produk transportasi dan permesinan 

Indonesia mempunyai potensi yang tinggi, tidak tergerus dengan produk impor 

dan merupakan produk berkualitas yang dapat bersaing di pasar ASEAN.  

Seperti diketahui, program pasar bebas ASEAN mengintegrasikan seluruh 

negara di Asia. Itu memungkinkan negara lain dengan mudah bisa menembus 

pasar Indonesia baik melalui pendirian perusahaan-perusahaan maupun sumber 

daya manusia yang hendak bekerja di Indonesia. PT. Telkom selaku BUMN di 

Indonesia menyadari AEC akan sangat menguntungkan bagi Indonesia dan PT. 

Telkom menyiapkan strategi untuk proteksi terjadinya persaingan. Strategi yang 

dikerahkan Telkom seperti membuat indeks kualifikasi untuk menilai sekaligus 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di korporasi Telkom 

(Priyantono Rudito, 2014). 

Menurut Muhammad Subarkah (2014) tidak hanya strategi SDM saja yang 

harus disiapkan namun Indonesia harus meningkatkan daya saing guna 

menghadapi integrasi perekonomian dan meningkatkan potensi pasar domestik. 

Posisi daya saing Indonesia di kancah dunia khususnya ASEAN masih terbilang 

rendah. Rilis yang dilansir Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum 

(WEF) mempublikasikan peringkat daya saing global (The Global 
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Competitiveness Report/GCR) tahun 2014-2015 Indonesia menempati peringkat 

ke-34 dari 144 negara.  

Salah satu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan daya saing yaitu 

dengan dilakukannya kerja sama antara Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) 

dengan Microsoft karena Apindo menyadari masih kurangnya pemberdayaan yang 

dimiliki oleh anggota dalam hal produktivitas, efektivitas, dan efisiensi kerja. 

Kurangnya pemberdayaan tersebut berpengaruh terhadap daya saing dan 

produktivitas perusahaan (Sandra Karina, 2012). 

PT. Pindad (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang melaksanakan 

usaha terpadu dibidang peralatan pertahanan dan keamanan serta peralatan 

industrial yang mendukung pembangunan nasional. Perusahaan ini didirikan 

bertujuan untuk dapat menyediakan kebutuhan Alutsista (Alat Utama Sistem 

Persenjataan) secara mandiri, untuk mendukung penyelenggaraan pertahanan dan 

keamanan Negara Republik Indonesia. Bidang usaha yang dijalankan oleh PT. 

Pindad (Persero) tidak hanya memproduksi alat pertahanan tetapi terdiri dari 

beberapa bidang yaitu, produksi/manufaktur, jasa, perdagangan, produk dan jasa 

lainnya dalam rangka memanfaatkan sisa kapasitas yang telah dimiliki 

perusahaan
1
. 

PT. Pindad (Persero) salah satu perusahaan manufaktur yang memiliki 

sistem mutu yaitu Total Quality Management (TQM) dan memiliki beberapa 

sasaran yaitu (1) Memiliki dedikasi yang tinggi untuk menghasilkan produk dan 

menyediakan jasa, yang konsisten dalam hal mutu, pengiriman tepat waktu, harga 

kompetitif dan pelayanan terbaik. (2) Menerapkan dan mengembangkan Sistem 
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Manajemen Mutu dan K3LH secara benar, tepat dan konsisten dengan komitmen 

mematuhi peraturan, perundangan dan persyaratan mutu & K3LH yang berlaku, 

baik dari pelanggan, pemerintah dan pihak terkait yang diikuti perusahaan. (3) 

Meningkatkan kepuasan kepada pelanggan
1
.  

Dalam praktiknya TQM sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

suatu perusahaan. Semakin baiknya penerapan TQM maka akan berpengaruh 

positif terhadap kinerja keuangan karena di dalam unsur-unsur TQM diantaranya 

fokus pada pelanggan, obsesi terhadap kualitas, pendekatan ilmiah, komitmen 

jangka panjang, kerja sama tim, perbaikan sistem secara berkesinambungan, 

pendidikan dan pelatihan, kebebasan yang terkendali, kesatuan tujuan dan adanya 

keterlibatan dan pemberdayaan karyawan, jika semua unsur itu dilaksanakan 

secara harmonis maka tujuan perusahaan mendapatkan laba akan tercapai 

sehingga dapat dilihat bahwa kinerja keuangan perusahaan berjalan dengan baik 

Rini Herano (2006) dalam (Lengga Vyatama, 2013). 

Dengan meningkatkan kualitas suatu produk yang dihasilkan maka 

perusahaan akan memiliki keunggulan kompetitif dan menikmati profitabilitas 

yang tinggi. Meningkatnya kualitas produk tentu dapat menurunkan tingkat 

pengembalian produk (retur) dari pelanggan, sehingga dengan itu akan berdampak 

pada menurunnya biaya garansi dan perbaikan (Blocher et al., 2002:200).  

Terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa Total Quality Management 

berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan sebesar 1,56%, hal ini menunjukkan 

bahwa Total Quality Management memberikan konstribusi terhadap Kinerja 

Perusahaan sebesar 1,56% (Siti Maryam, 2013). Adapun penelitian yang telah 
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dilakukan memiliki kesimpulan bahwa sistem penghargaan berpengaruh positif 

tetapi tidak signifikan terhadap hubungan Total Quality Management dengan 

kinerja perusahaan. Artinya, sistem penghargaan bukan merupakan variabel 

moderating (Nanda Eka Nurjannah, 2013). Lalu penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Minggu Sahat Tua Sirait (2011) dengan menggunakan analisis 

regeresi sederhana dapat disimpulkan bahwa Total Quality Management secara 

signifikan mampu menjelaskan variasi kinerja. 

Berdasarkan uraian dan fenomena yang telah diungkapkan, maka penulis 

akan meneliti lebih lanjut mengenai Total Quality Management dengan judul: 

“Pengaruh Penerapan Total Quality Management (TQM) Terhadap Kinerja 

Perusahaan Pada PT. Pindad (Persero)” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis 

akan mengidentifikasikan masalah dan sekaligus membatasi permasalahan yang 

akan dibahas yaitu seberapa besar pengaruh Total Quality Management (TQM) 

terhadap kinerja perusahaan.  

 

1.3  Maksud dan tujuan Penelitian 

Adapun maksud dan tujuan penelitian sesuai identifikasi masalah di atas, 

yaitu untuk mengetahui berapa besar pengaruh Total Quality Management (TQM) 

terhadap kinerja perusahaan. 
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1.4  Kegunaan Penelitian 

Penelitian diharapkan dapat memiliki kegunaan yaitu: 

 1. Kegunaan pengembangan ilmu 

 Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti 

empiris dan untuk mengembangkan ilmu akuntansi khususnya ilmu 

akuntansi manajemen mengenai pengaruh Total Quality Management 

(TQM) terhadap kinerja perusahaan.  

 2. Kegunaan operasional/pemecahan masalah 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah mengenai 

hubungan pengaruh Total Quality Management (TQM) terhadap kinerja 

perusahaan dengan cara memberikan masukkan yang berguna kepada PT. 

Pindad mengenai pentingnya penerapan Total Quality Management 

(TQM) yang baik agar dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan 

menggunakan pengukuran kinerja yaitu Balanced Scorecard. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di PT. Pindad (Persero), Jl. Jend. Gatot 

Subroto No.517 Bandung-Jawa Barat. Waktu penelitian akan dilakukan 

pada bulan Oktober 2014 sampai dengan selesai. 

 


