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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Total Quality Management (TQM) 

Total Quality Management merupakan suatu konsep manajemen modern 

yang berusaha untuk memberikan respon secara tepat terhadap setiap perubahan 

yang ada, baik yang didorong oleh kekuatan eksternal maupun internal organisasi. 

TQM merupakan dasar pemikiran agar dapat bersaing unggul dalam persaingan 

global dengan menghasilkan kualitas atau mutu terbaik. 

 Menurut Vincent Gaspersz (2003:4) kata mutu atau kualitas memiliki 

banyak definisi yang berbeda dan bervariasi antara lain: 

“1. Definisi konvensional dari mutu atau kualitas adalah menggambarkan 
karakteristik langsung berbeda dari suatu produk seperti penampilan 
(performance), keandalan (reability), mudah dalam penggunaan (easy 
to use), estetika (esthetics). 

2. Definisi strategi dari mutu adalah segala sesuatu yang mampu 
memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (meeting the needs of 
costumer). 

3. Definisi berdasarkan ISO 8402 (quality Vocabulary) dimana mutu atau 
kualitas adalah totalitas dari karakteristik suatu produk yang 
menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang 
dispesifikasikan atau ditetapkan, dan mutu juga sering diartikan 
sebagai kepuasan pelanggan (costumer satisfaction) atau konformasi 
terhadap kebutuhan atau persyaratan (conformance to the 
requirements).” 

Menurut Garvin dan Darvis dalam Nasution (2005), mutu adalah suatu 

kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia atau tenaga kerja, 

proses atau tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan 

pelanggan atau konsumen. Selera atau harapan konsumen pada suatu produk 

selalu berubah, sehingga mutu produk tersebut, maka diperlukan perubahan atau 
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peningkatan keterampilan tenaga kerja, perubahan proses produksi dan tugas, 

serta perubahan lingkungan perusahaan agar produk dapat memenuhi atau 

melebihi harapan konsumen. 

Menurut Crosby dalam Nasution (2005) berpendapat bahwa mutu adalah 

conference to requirement, yaitu sesuai yang diisyaratkan atau distandarkan. 

Suatu produk memiliki mutu, apabila sesuai dengan standar mutu yang telah 

ditentukan. Standar mutu meliputi bahan baku, proses produksi dan produk jadi. 

Menurut Crosby dalam Nasutio (2005), kurang sedikit dari persyaratan-

persyaratan yang ditentukan, maka suatu barang atau jasa dikatakan tidak 

bermutu. Persyaratan itu sendiri dapat berubah sesuai dengan keinginan 

pelanggan, kebutuhan organisasi pemasok sumber, pemerintah, teknologi dan 

pasar atau persaingan. Sedangkan menurut Deming dalam Nasution (2005), mutu 

adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar, yaitu perusahaan harus benar-benar 

dapat memahami apa yang dibutuhkan konsumen atas suatu produk yang akan 

dihasilkannya. 

Sedangkan mutu menurut ISO 9000 : 2000 adalah “Derajat yang dicapai 

oleh karakteristik yang inheren dalam memenuhi persyaratan (degree to which a 

set of inherent characteristics fulfills requirements)”, jadi dapat dikatakan bahwa 

mutu itu bukan hanya berhubungan dengan mutu produk saja tetapi juga dengan 

persyaratan lain seperti : ketepatan pengiriman, biaya yang rendah, pelayanan 

yang memuaskan pelanggan dan bisa dipenuhinya peraturan pemerintah yang 

berhubungan dengan produk yang dipasarkan. Usaha untuk meningkatan kualitas 

agar produk sesuai dengan standar kualitas dari masyarakat maka organisasi perlu 
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menerapkan pendekatan manajemen fungsional yaitu Total Quality Management 

(TQM) (Nawawi, 2005:46). 

Penulis dapat menyimpulkan bahwa mutu atau kualitas merupakan ciri 

atau karakter menyeluruh dari suatu produk yang mempengaruhi kemampuan 

produk tersebut untuk memuaskan kebutuhan tertentu, dan untuk memperbaiki 

agar sesuai dengan standar kualitas dari konsumen maka organisasi perlu 

menerapkan Total Quality Management (TQM). 

2.1.1 Pengertian Total Quality Management  (TQM) 

Total Quality Manajemen (TQM) merupakan suatu sistem perbaikan 

terus-menerus tentang kualitas atau mutu.  Definisi TQM juga ada bermacam-

macam, berikut ini beberapa definisi menurut para ahli, yaitu : 

1. Tjiptono dan Anastasia Diana (2003:4) 

“TQM merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha untuk 
mencoba memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan 
terus-menerus atas produk, jasa, proses dan lingkungan.” 

2. Mulyadi dan Johny (1998:181)

“TQM merupakan suatu sistem manajemen yang berfokus kepada 
orang yang tujuannya untuk meningkatkan secara berkelanjutan 
kepuasan pelanggan pada biaya yang sesungguhnya secara 
berkelanjutan terus-menerus.” 

3. Nasution (2005:22) 

“TQM diartikan sebagai perpaduan semua fungsi manajemen, semua 
bagian dari perusahaan dan semua orang ke dalan falsafah holistik 
yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, teamwork, produktivitas, 
dan kepuasan konsumen.” 
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4. Heizer dan Render (2001:98)

“TQM menggambarkan penekanan mutu yang memacu seluruh 
organisasi mulai dari pemasok sampai konsumen. TQM menekankan 
pada komitmen manajemen untuk memiliki keinginan yang 
berkesinambungan bagi perusahaan untuk mencapai kesempurnaan di 
segala aspek barang dan jasa yang penting bagi konsumen.” 

5. Quality Vocabulary (ISO 900:2005) 

“TQM sebagai semua aktivitas dari fungsi manajemen secara 
keseluruhan yang menentukan kebijakan kualitas, tujuan-tujuan dan 
tanggung jawab, serta mengimplementasikan melalui alat-alat seperti 
perencanaan kualitas (quality planning), pengendalian kualitas (quality 
control), jaminan kualitas (quality assurance), dan peningkatan 
kualitas (quality improvement)”. 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat penulis jelaskan bahwa TQM 

adalah suatu alat manajemen dalam meningkatkan kualitas dalam suatu 

perusahaan yang bertujuan memaksimalkan daya saing organisasi melalui 

perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, proses dan lingkungan di segala barang 

dan jasa yang penting bagi konsumen. Untuk menunjang TQM agar lebih baik, 

terdapat beberapa unsur-unsur yang ada dalam Total Quality Management

(TQM). 

2.1.2 Unsur-unsur Total Quality Manajemen (TQM) 

Komponen-komponen yang membedakan TQM dengan pendekatan 

lainnya adalah adanya sepuluh unsur yang dikemukakan oleh Goetsch dan Davis 

yang dikutip Nasution (2005:22), yaitu : 

“1. Fokus pelanggan, 
2. Obsesi terhadap kualitas, 
3. Pendekatan ilmiah, 
4. Komitmen jangka panjang, 
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5. Kerja sama tim (teamwork), 
6. Perbaikan sistem secara berkesinambungan, 
7. Pendidikan dan pelatihan, 
8. Kesatuan tujuan, 
9. Kebebasan yang terkendali, 

10. Keterlibatan karyawan.” 

Tjiptono dan Anastasia (2003) menjelaskan tentang komitmen jangka 

panjang TQM yang merupakan suatu paradigma baru dalam melaksanakan bisnis 

sehingga dibutuhkan budaya perusahaan yang baru pula. Oleh karena itu 

komitmen jangka panjang sangat berguna dalam mengadakan perubahan budaya 

agar penerapan TQM dapat berjalan dengan sukses.  

 Tjiptono dan Anastasia (2003) menjelaskan dalam penerapan TQM harus 

memiliki kesatuan tujuan agar penerpan TQM berjalan dengan baik, sehingga 

setiap usaha dapat diarahkan pada tujuan yang sama. Akan tetapi kesatuan tujuan 

ini tidak berarti bahwa harus selalu ada persetujuan antara pihak manajemen dan 

karyawan mengenai upah dan kondisi kerja. Maka dapat ditarik kesimpulan 

dengan adanya komponen-komponen di atas dapat membantu kerja TQM pada 

perusahaan menjadi lebih baik. TQM akan lebih nampak jelas apabila diuraikan 

konsep dari TQM itu sendiri. 

2.1.3 Konsep Total Quality Manajemen (TQM) 

 TQM merupakan suatu sistem manajemen yang difokuskan pada seluruh 

orang atau tenaga kerja, yang mempunyai bagian untuk meningkatkan kepuasan 

pada pelanggan dengan memberikan kualitas atau mutu yang sesuai dengan 

standar perusahaan. Dalam konsep ini diperlukan suatu komitmen dari setiap 

anggota dalam organisasi atau perusahaan (Nasution, 2005:24). 
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 Ahli mutu Deming (2001) mengunakan 14 langkah untuk menentukan 

perbaikan mutu, dan langkah-langkah tersebut dikembangkan menjadi 5 konsep 

efektif yang dikemukakan oleh Heizer dan Render (2001:99) yang telah dialih 

bahasakan, yaitu : 

“1. Perbaikan terus-menerus, 
2. Pemberdayaan karyawan, 
3. Perbandingan kinerja (Benchmarking), 
4. Penyedia  kebutuhan yang tepat waktu (Just In Time), 
5. Pengetahuan mengenai peralatan TQM.” 

Tjiptono dan Anastasia (2003) menjelaskan perbaikan terus-menerus 

merupakan salah satu unsur TQM. Konsep perbaikan ditetapkan terhadap proses 

produk maupun orang yang melaksankannya. Wibowo (2007) menjelaskan untuk 

pemberdayaan karyawan itu sendiri dibutuhkan pengembangan target kerja yang 

akan dicapai sesuai dengan standar dan tolak ukur agar dapat mengukur kinerja 

sendiri yang disebut dengan perbandingan kerja. Gaspersz (2003) berpendapat 

bahwa pengetahuan mengenai peralatan TQM merupakan suatu aktivitas dari 

fungsi manajemen secara keseluruhan yang menentukan kebijaksanaan kualitas, 

tujuan-tujuan dan tanggung jawab. Lai dalam Purnama (2005) mengemukakan, 

untuk meningkatkan komitmen dan tanggung jawab terhadap kualitas serta dalam 

membangun pondasi TQM yang kuat bagi lingkungan perusahaan, maka 

organisasi  perlu menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM). 
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2.1.4  Pengertian Sistem Manajemen Mutu (SMM) 

 Menurut Syahu Sugian (2006:52) sistem manajemen mutu mencangkup 

unsur – unsur sebagai berikut : 

“1. Definisi sasaran, merupakan tuntutan standar dimulai dengan suatu 
komitmen tertulis terhadap kebijakan dan organisasi terdefinisi lalu 
diteruskan dengan instruksi prosedur yang rinci untuk setiap 
langkahnya, mulai dari pembelian sampai produk jadi dan pengiriman 
produk. 

2.  Standar, merupakan sistem yang terdiri dari beberapa standar : standar 
pembelian material dan komponen, kemampuan pemasok mengirim 
sesuai dengan persyaratan, standar pabrik, kesesuaian dengan tuntutan 
produk dan sebagiannya. Ini semua harus dibuatkan prosedur dan 
sistem untuk verifikasi. 

3. Sistem, merupakan definisi dan prosedur sendiri tidaklah cukup, suatu 
sistem pengukuran pembelian, material masuk, kondisi dalam proses, 
inspeksi akhir, dan pengiriman juga diperlukan. Termasuk dibutuhkan 
tes teknik pengukuran serta suatu sistem untuk melakukan tes dan 
kalibrasi peralatan dan tes itu sendiri.” 

 Sistem manajemen mutu merupakan kerangka manajemen untuk mencapai 

tujuan dan sasaran mutu, dapat membentuk pola kerja untuk perbaikan 

berkesinambungan dalam meningkatkan probabilitas peningkatan kepuasan 

pelanggan dan kepuasan pihak terkait lainnya (Iskandar, 2007:92).  Sedangkan 

Vincent Gasperz (2006) berpendapat bahwa : 

“Sistem manajemen mutu merupakan sekumpulan prosedur 
terdokumentasi dan praktek – praktek standar untuk manajemen sistem 
yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk 
(barang dan atau jasa) terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu, 
kebutuhan atau persyaratan itu ditentukan atau dispesifikasi oleh 
pelanggan atau organisasi.” 

Penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem manajemen mutu merupakan 

suatu standar atau prosedur yang bertujuan untuk membentuk pola kerja dan 

digunakan sebagai dasar perbaikan secara berkesinambungan. Dengan penerapan 

standar yang konsisten dalam proses produksi, dapat dihasilkan barang dan jasa 
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yang bermutu dan berdaya saing tinggi (BSN, 2011). Mutu barang dan jasa dapat 

tercermin dari sistem manajemen mutu (SMM) yang dijalankan oleh organisasi 

bisnis, oleh karena itu organisasi memerlukan suatu standar mutu yang 

berkualifikasi internasional, seperti ISO (Samuel, 2011). 

ISO (International Organization For Standarization) adalah organisasi 

international yang berkedudukan di Ganewa, Swiss. Organisasi ini merupakan 

organisasi non-pemerintah yang didirikan pada tahun 1974. Organisasi ini 

mengeluarkan standar yang berlaku global adalah ISO 9000 yaitu standar mutu 

(Rothery, 1996). 

Tujuan ISO adalah mengembangkan dan mempromosikan standar-standar 

untuk umum yang berlaku secara international. ISO bekerja melalui ratusan 

komite dan ribuan sub komite, salah satu standar internasional yang sangat 

terkenal adalah ISO 9000, yang merupakan hasil kerja dari komite teknik 176 (TC 

176). Manfaat dari sertifikasi ISO dikelompokan ke dalam manfaat yang bersifat 

internal dan eksternal (Purnama, 2005), berikut : 

“1. Manfaat Internal 
Manfaat internal merupakan manfaat yang dirasakan dan bisa dilihat 
di dalam lingkup internal organisasi, meliputi : 
a. Kesadaran terhadap kualitas semakin besar. 
b. Prosedur dokumentasi lebih baik. 
c. Instruksi dan prosedur kerja lebih jelas. 
d. Pertanggungjawaban pekerjaan semakin jelas. 
e. Membantu perbaikan yang kontinyu. 
f. Meningkatkan profitabilitas. 

2. Manfaat Eksternal 
Manfaat eksternal merupakan manfaat yang berkaitan dengan kondisi 
faktor eksternal, meliputi : 
a. Citra (image) perusahaan lebih baik. 
b. Layanan konsumen lebih baik. 
c. Kepuasan konsumen meningkat. 
d. Keunggulan bersaing lebih besar. 
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e. Memperbesar pangsa pasar. 
f. Peluang ekspor lebih besar. 
g. Ekspansi ke pasar internasional.” 

2.1.5 ISO 9000 Sebagai Standar Sistem Manajemen Mutu (SMM) 

 Menurut Rothery (1996) pengertian ISO 9000 adalah : 

“Seri ISO 9000 adalah suatu sistem manajemen mutu yang pertama dan 
terpenting, sistem global untuk mengoptimalkan efektifitas mutu suatu 
organisasi atau perusahaan, dengan menciptakan sebuah kerangka kerja 
untuk peningkatan yang berkesinambungan.” 

Terdapat 3 (tiga) unsur fundamental dalam menerapkan ISO 9000 adalah 

sebagai berikut  (Ariani, 2002) :  

“1.    Penerapan falsafah ISO 9000 sebagai standar perusahaan;  
2. Penilaian oleh pihak lain yang masih berhubungan dengan    

organisasi/perusahaan, misalnya pelanggan, pemasok dan 
sebagiannya dimana hasil penilaian diakui sebagai standar bagi 
kedua belah pihak; 

3. Mendapatkan persetujuan pihak ketiga atau sertifikasi yang 
memungkinkan suatu perusahaan mendemokrasikan status ISO 9000 
kepada pembeli dan calon pembeli.” 

Tujuan dari penerapan ISO 9000 menurut Nasution (2005) adalah : 

“1.   Organisasi harus mencapai dan mempertahankan mutu produk atau 
jasa yang dihasilkan, sehingga secara berkesinambungan dapat 
memenuhi kebutuhan para pembeli. 

2.  Organisasi harus memberikan keyakinan kepada pihak manajemennya 
sendiri bahwa mutu yang dimaksud itu telah dicapai dan dapat 
dipertahankan. 

3.  Organisasi harus memberikan keyakinan kepada pihak pembeli bahwa 
mutu yang dimaksud itu telah dicapai dalam produk atau jasa yang 
dijual.” 

Semakin luasnya berbagai hal yang berkaitan dengan wilayah yang harus 

distandarisasi, maka semakin banyak pula jenis-jenis standar baru yang ada dan 
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diimplementasikan pada berbagai negara. Standar-standar ISO yang berkaitan 

dengan berbagai bidang pada table 2.1, berikut : 

Tabel 2.1 
Jenis –jenis ISO 

No. Jenis Standar ISO  Nama Standar 
1 ISO 9001 Quality Managemen System 
2 ISO 14000 Environmental Management System 
3 ISO 22000 Food Safety Management System 
4 ISO 27001 Information Security Management System 

5 OHSAS 18001 
Occuptional Health & Safety Management 
System  

6 SA8000 social Accountability Management System 

7 ISO/TS 16949 Quality Management System - Quality Particular 
to Automative Industry 

Sumber: bsn.go.id, 2011 

Seri standar ISO 9000 mempunyai 5 (lima) bagian menurut Gaspersz dalam 

Nasution (2005), yaitu : 

“1. ISO 9000 : 2005 : SMM, konsep dan kosa kata. Standar ISO 9000 
berisi pedoman yang digunakan untuk bersamaan dengan keempat 
satandar lainnya. 

2. ISO 9001 : 2000 : Model ini digunakan bila kesesuaian dengan 
SMM dan persyaratan tertentu dijamin oleh pemasok untuk seluruh 
alur proses produksi mulai dari desain, produksi, instalasi dan 
pelayan jasa. Model ini mencangkup organisasi seperti perusahaan 
rekayasa dan konstruksi dan perusahaan-perusahaan yang 
mendesain, mengembangkan, memproduksi, memasang / 
menginstalasi produk dan memberikan pelayanan jasanya. Standar 
ini merupakan standar terlengkap dan dituntut untuk bias 
diaplikasikan dalam situasi kontraktual. Standar ini cocok 
digunakan khususnya oleh perusahaan manufaktur yang merancang 
dan membuat produk sendiri. 

3. ISO 9003 : Model ini digunakan untuk situasi dimana kemampuan 
pemasok hanya dijamin pada penilaian dan uji akhir. Model ini 
cocok untuk bengkel-bengkel keci, bagian di dalam suatu 
perusahaan, laboratorium, atau distributor peralatan yang 
memeriksa dan menguji produk-produk yang dipasoknya. Dengan 
demikian, fokus ISO 9003 terletak pada service.

4. ISO 9004 : 2000 : Unsur-unsur manajemen mutu dan sistem mutu 
pemandu atau pedoman. Model ini memberikan pengertian atau 
wawasan mengenai berbagai unsur yang termasuk dalam SMM dan 
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struktur yang diharapkan dalam sistem tersebut. ISO 9004 berisi 
pemandu dalam hal-hal yang berkaitan dengan faktor teknis, 
administratif dan SDM yang dapat mempengaruhi mutu produk 
dan jasa. Selain itu, berguna untuk pemandu dalam pengembangan 
dan implementasi suatu sistem mutu. 

5. ISO 19011 : 2005 : Model ini digunakan untuk kesesuaian SMM 
dan sebagai panduan untuk audit SMM dan/atau lingkungan.” 

2.1.6 ISO 9001 : 2008 - Sistem Manajemen Mutu (SMM) 

Menurut Badan Standarisasi Nasional (bsn.go.id, 2011), terdapat 4 

(empat) unsur penting harus dipenuhi dalam rangka melaksanakan penerapan 

Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001 : 2008, yaitu : Sistem manajemen 

mutu, tanggung jawab manajemen, pengelolaan sumber daya, realisasi produk, 

serta pengukuran, analisis dan perbaikan. Dalam pelaksanaannya setiap 

perusahaan harus memiliki dokumen SMM, karena dokumen SMM merupakan 

instrumen/acuan untuk melaksanakan seluruh kegiatan agar terkendali, dapat 

dimonitori, dievaluasi dalam upaya untuk melakukan perbaikan/peningkatan mutu 

secara berkelanjutan. Selain itu juga didukung oleh adanya kebijakan mutu, 

sasaran mutu, audit mutu, audit internal dan tinjauan manajemen. 

Dalam ISO 9001 : 2008 perusahaan harus memiliki beberapa tahapan 

proses untuk mensukseskan implementasi ISO 9001 : 2008 ini, maka ditetapkan 8 

(delapan) prinsip manajemen mutu menurut Djatmiko (2011) yaitu: 

“1. Fokus pelanggan, 
2. Kepemimpinan, 
3. Keterlibatan personil, 
4. Pendekatan proses, 
5. Pendekatan sistem ke manajemen, 
6. Perbaikan berkelanjutan, 
7. Pendekatan fakta sebagai dasar pengambilan keputusan, 
8. Hubungan dengan pemasok yang saling menguntungkan.” 



20

tujuannya adalah sebagai pedoman dalam memimpin organisasi kearah perbaikan 

komitmen dan untuk mengimprovisasi komitmen organisasi sistem agar proses 

yang berlangsung sesuai dengan fokus utama, yaitu effectivity continual 

improvement. Penjelasan 8 (delapan) prinsip manajemen yang dimaksud adalah 

sebagai berikut : 

1. Fokus Pelanggan 

Suatu perusahaan atau organisasi harus memahami kebutuhan pelanggan 

karena pelanggan adalah kunci meraih kesuksesan dalam mencapai tujuan 

akhir perusahaan (meraih keuntungan). Oleh karena itu, organisasi harus 

memahami kebutuhan atau keinginan pelanggan pada saat ini maupun di masa 

mendatang, agar dapat memenuhi persyaratan pelanggan dan mampu melebihi 

harapan pelanggan serta secara proaktif mampu menetapkan level kepuasan 

pelanggan. Semua aktivitas perencanaan dan implementasi sistem digunakan 

untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Manfaat penerapan fokus pelanggan, 

yaitu : 

a. Meningkatkan penerimaan dan pangsa pasar, 

b. Meningkatkan efektivitas, 

c. Meningkatkan loyalitas pelanggan melalui pengulangan transaksi. 

2. Kepemimpinan 

Setiap pimpinan harus menunjukkan kepemimpinannya atau 

ketauladannya dengan komitmen yang konsisten bagi penerapan SMM dalam 

organisasi. Pimpinan harus dapat menciptakan suatu lingkungan yang 

kondusif dan serasi dengan melibatkan semua karyawan dalam mencapai 
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sasaran mutu organisasi. Ketauladanan untuk konsisten menerapkan SMM 

akan meningkatkan kinerja organisasi, sehingga semua karyawannya 

termotivasi untuk selalu bekerja efektif dan efisien dengan SMM. 

Manfaat menerapkan kepemimpinan mengawali implementasi sistem 

bahwa semua gerak organisasi selalu terkontrol dalam satu komando dengan 

komitmen yang sama dan gerak dari sinergi pada setiap unsur. Penerapan 

prinsip kepemimpinan dalam hal ini lebih mengarah pada : 

a. Menetapkan kebijakan mutu, struktur organisasi, mengidentifikasi dan 

menyediakan sumber daya. 

b. Menciptakan lingkungan kerja dimana semua personel ambil bagian 

dalam pencapian target atau sasaran organisasi. 

c. Tetap berkomitmen “continual improvement”  

d. Seluruh anggota akan memahami dan termotivasi menuju sasaran dan 

tujuan organisasi. 

e. Aktivitas akan dievaluasi, disesuaikan dan diterapkan dalam satu 

kesatuan cara. 

f. Meminimumkan kesalahan komunikasi diantara tingkatan dalam 

organisasi. 

3. Keterlibatan Personel 

SMM tidak dapat dilaksanakan secara sendiri tanpa peran personel-

personel yang terlibat dalam organisasi. Karyawan yang melaksanakan 

kegiatan proses produksi pada semua tingkatan harus dilibatkan dalam SMM 

agar penerapannya efektif. Karyawan akan merasa terlibat dan termotivasi 
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melaksnakan SMM sebagai kepatuhan strategik dalam mencapai kinerja prima 

dan mampu memuaskan pelanggannya. Karyawan merupakan esensi dari 

organisasi dalam rangka kebutuhan bagi penerapan SMM yang harus 

ditingkatkan kesejahteraannya. Seluruh personel dalam semua level adalah inti 

organisasi, sehingga diharapkan mampu : 

a. mengidentifikasi tanggungjawab dan wewenang 

b. mengidentifikasi kompetensi,kebutuhan, penyediaan dan mengevaluasi 

pelatihan, serta memelihara catatan pelatihan. 

c. Mengidentifikasi dan mengendalikan faktor manusia dan area kerja 

untuk mencapai kesesuaian produk. 

d. Menumbuh kembangkan inovasi dan kreativitas dalam mencapai 

tujuan-tujuan organisasi. 

e. Personel (karyawan) giat untuk berpartisipasi dalam perbaikan 

berkesinambungan. 

4. Pendekatan Proses 

Penerapan SMM diawali dengan mengidentifikasi dan menetapkan proses 

kerja yang harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Rencana 

dan kendali proses harus ditetapkan secara efektif untuk mencegah 

penyimpangan dan ketidaksesuaian yang akan terjadi. Pendekatam proses 

merupakan urutan untuk mengubah masukan menjadi bentuk keluaran yang 

sesuai dengan yang diinginkan atau direncanakan. Tujuan pendekatan proses 

adalah sumber data cukup sesuai menurut spesifikasi yang ditetapkan secara 

efektif dan efisien. 
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Hal ini menurut setiap bagian atau fungsi untuk memilih visi terhadap 

kepuasan pelanggan melalui : orientasi hasil efektif, sumber daya dan aktivitas 

dikendalikan sebagai proses, secara sistematis dapat mengidentifikasi dan 

mengendalikan proses yang digunakan untuk memastikan kesesuaian produk. 

Aktivitas implementasi sistem selalu mengikuti alur proses yang terjadi dalam 

organisasi. Manfaat dari penerapan pendekatan proses, yaitu : 

a. Efektivitas penggunaan sumber daya, 

b. Waktu siklus produksi lebih pendek, 

c. Hasil-hasil menjadi meningkat, konsisten dan dapat diperkirakan, 

d. Kesempatan perbaikan menjadi prioritas dan terfokus. 

5. Pendekatan sistem ke manajemen 

Setiap pimpinan harus merencanakan dan mengembangkan sistem yang 

sesuai untuk memenuhi persyaratan. Setiap aktivitas dalam organisasi harus 

dilandasi dengan sistem yang harus dikomunikasikan kepada semua karyawan 

pada organisasi. Pendekatan sistem pada manajemen didefinisikan sebagai 

identifikasi pemahaman dan pengelolaan sistem dari proses yang saling terkait 

untuk pencapaian dan peningkatan sasaran perusahaan atau organisasi dengan 

efektif dan efisien. 

Mengidentifikasikan, memahami dan mengendalikan sistem dan interaksi 

antar proses untuk memberikan kontribusi pada efektivitas dan efisiensi 

organisasi, sehingga suatu organisasi mampu menetapkan sasaran mutu tiap 

proses, menetapkan interaksi dan rangkaian proses, memantau dan mengukur 

efektivitas tiap proses. 
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6. Perbaikan Berkelanjutan 

Perbaikan berkelanjutan merupakan bagian dari peningkatan kinerja 

organisasi untuk mencapai sasaran mutu. Peningkatan berkelanjutan harus 

dijadikan sasaran dan tujuan tetap organisasi, sehingga sasaran tetap 

organisasi dapat diketahui dan ditetapkan. Kemudian organisasi memantau 

kinerja melalui sasaran mutu yang terukur setiap fungsi terkait dari tingkatan 

dengan cara: audit internal, tinjauan manajemen, corrective and preventive. 

Manfaat penerapan perbaikan berkelanjutan, adalah : 

a. Meningkatkan keunggulan kinerja melalui perbaikan kemampuan 

organisasi. 

b. Kesesuaian dari aktivitas-aktivitas perbaikan pada semua tingkat 

terhadap tujuan strategic organisasi. 

c. Fleksibelitas bereaksi secara cepat terhadap kesempatan yang ada. 

7. Pendekatan fakta sebagai dasar pengambilan keputusan 

Keputusan efektif harus didasarkan pada analisis data pengukuran dan 

informasi obyektif sesuai fakta yang valid, jelas dan tidak bias. Analisis data 

dari berbagai sumber yang jelas dan terdokumentasikan untuk menentukan 

kinerja organisasi sesuai rencana, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, 

disamping menetapkan keputusan dan tindak lanjut yang diperlukan. Data dan 

informasi tersebut harus dapat diolah dengan metode statistik yang sesuai. 

Pengambilan keputusan yang efektif didasarkan pada analisa data, informasi 

yang tepat harus didasarkan pada tahap logika, analisa data, informasi yang 
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tepat dan dapat dipertanggung jawabkan. Manfaat dari penerapan pendekatan 

fakta sebagai dasar pengambilan keputusan, yaitu: 

a. keputusan-keputusan berdasarkan informasi akurat. 

b. meningkatkan kemampuan untuk menunjukkan efektivitas dari 

keputusan melalui referensi terhadap catatan-catatan faktual. 

c. Meningkatkan kemampuan untuk meninjau ulang, mengubah opini 

dan keputusan. 

8. Hubungan dengan pemasok yang saling menguntungkan 

Pemasok atau penyedia jasa merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan 

dalam kegiatan suatu organisasi. Pemasok merupakan bagian dari SMM 

organisasi yang harus dikendalikan untuk mencapai suatu nilai hubungan yang 

saling bermanfaat dan saling menguntungkan dalam menghasilkan produk 

atau jasa bermutu. Komunikasi yang jelas dengan penyedia jasa agar selalu 

konsisten menerapkan SMM. Kerjasama strategik antara pengguna dan 

penyedia jasa akan menjamin kehandalan proses kerja dengan hasil produk 

atau jasa secara tepat waktu, biaya yang murah dan memenuhi standar 

spesifikasi yang ditetapkan. 

Organisasi dan pemasoknya saling ketergantungan dan sudah selayaknya 

merupakan hubungan yang saling menguntungkan dalam rangka 

meningkatkan kemampuan keduanya dalam menciptakan nilai, hubungan 

yang saling menguntungkan itu didasari pada tahap menetapkan dan 

mendokumentasikan persyaratan kemampuan kedua organisasi untuk 
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mengendalikan produk yang dipasok. Manfaat penerapan hubungan dengan 

pemasok yang saling menguntungkan adalah : 

a. meningkatkan kemampuan untuk menciptakan nilai bagi kedua pihak, 

b. meningkatakan fleksibilitas dan kecepatan bersama untuk menanggapi 

perubahan pasar atau kebutuhan dan harapan pelanggan, 

c. Mengoptimalkan biaya dan penggunaan sumber daya. 

2.1.7 Manfaat Penerapan ISO 9001 : 2008 (Sistem Manajemen Mutu) 

 ISO 9001 : 2008 (Sistem Manajemen Mutu - SMM) dipandang sangat 

penting dalam dunia bisnis. Termasuk pelatihan, karena SMM memberikan 

pedoman bagi organisasi tentang bagaimana mengelola mutu, sehingga dengan 

sertifikat yang diperoleh kemudahan untuk memberikan hasil kinerja kepada 

perusahaan. Manfaat dari penerapan ISO 9001 : 2008 (SMM) telah diperoleh 

banyak perusahaan menurut Djatmiko (2011) adalah : 

“1. Meningkatkan kepercayaan pelanggan, 
2. Jaminan mutu produk dan proses, 
3. Meningkatkan produktivitas perusahaan dan market gain, 
4. Meningkatkan motivasi, moral dan kinerja karyawan, 
5. Sebagai alat analisa persaingan perusahaan, 
6. Meningkatkan hubungan saling menguntungkan dengan pemasok, 
7. Meningkatkan cost efficiency dan keamanan produk, 
8. Meningktakan komunikasi internal, 
9. Meningkatkan citra positif perusahaan, 

10. Sistem terdokumentasi, 
11. Media untuk pelatihan dan pendidikan.” 

Adanya penerapan ISO 9001 : 2008 tentunya memberikan manfaat besar 

bagi suatu organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya penerapan ISO 

9001 : 2008 dalam suatu organisasi, terutama dalam dunia bisnis. Implementasi 
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dari pelaksanaan ISO 9001 : 2008 dapat menjadi salah satu cara untuk bertahan 

dan berkembang dalam situasi sulit, karena dengan menerapkan ISO 9001 : 2008 

berarti sistem manajemen mutu yang digunakan dalam suatu organisasi sama 

dengan pesaing di negara-negara maju (Wahyu Budhayani, 2011).  

2.1.8 Langkah-langkah Penerapan ISO 9001 : 2008 (SMM) 

 Menurut Gasperz (2006), langkah-langkah penerapan ISO 9001 hanya 

sebagai panduan yang dapat diterapkan secara bersamaan atau tidak berurut, 

tergantung kultur dan kematangan mutu organisasi, yaitu : 

“1. Memperoleh komitmen dari manajemen puncak, karena tanpa 
komitmennya kegiatan registrasi adalah sangat tidak mungkin, 

2. Membentuk komite pengarah arus coordinator ISO. Komite ini akan 
memantau proses agar sesuai dengan standar unsur-unsur dasar dalam 
ISO 9001 : 2008 (Sistem Manajemen Mutu), 

3.  Mempelajari persyaratan-persyaratan standar dari ISO 9001 : 2008, 
4.  Melakukan pelatihan (training) terhadap semua anggota organisasi, 
5.  Memulai pninjauanan ulang manajemen (management review), 
6. Identifikasi mutu, prosedur - prosedur dan instruksi - instruksi yang 

dibutuhkan yang tuangkan dalam dokumen-dokumen tertulis. 
7.  Implemnetasi ISO 9001 : 2008, 
8.  Memulai audit Sistem Manajemen Mutu (SMM), 
9.  Memilih registran, 
10. Registrasi.” 

2.1.9 Persyaratan Standar dari ISO 9001 : 2008  

 ISO 9001 : 2008 (Sistem Manajemen Mutu – SMM) merupakan sistem 

manajemen mutu yang berfokus pada proses dan pelanggan, maka pemahaman 

terhadap persyaratan-persyaratan standar ISO 9001 : 2008 akan membantu 

organisasi dalam menetapkan dan mengembangakan sistem manajemen secara 

sistematik untuk memenuhi kepuasan pelanggan dan peningkatan terus-menerus. 
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Klausul-klausul yang perlu diperhatikan oleh manajemen organisasi dalam 

Gazpersz (2006) adalah: 

“1. Klausul 1. Ruang lingkup, 
2. Klausul 2. Acuan normatif, 
3. Klausul 3. Istilah dan definisi, 
4. Klausul 4. Sistem Manajemen Mutu, 
5. Klausul 5. Tanggungjawab Manjemen, 
6. Kalusul 6. Manajemen Sumber Daya Manusia, 
7. Klausul 7. Realisasi Produk, 
8. Kalusul 8. Pengukuran, Analisis dan peningkatan.” 

Penjelasan dari 8 (delapan) klausul-klausul yang perlu diperhatikan oleh 

manajemen organisasi, adalah sebagai berikut : 

1. klausul 1. Ruang lingkup 

Ruang lingkup ISO 9001 : 2008 telah dikembangkan atau diperluas. 

Dalam hal ini persyaratan standar ISO 9001 : 2008 bertujuan untuk 

meningkatkan kepuasan pelanggan melalui penerapan sistem efektif, termasuk 

proses perbaikan sistem secara berkesinambungan dan jaminan kesesuaian 

dengan persyaratan pelanggan, regulasi dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

2. Klausul 2. Acuan normatif 

Kalusul ini hanya memuat referensi-referensi dari ISO 9001 : 2008. 

Dokumen yang diacu tidak dapat diabaikan untuk pemakaian dokumen ini. 

Untuk acuan bertanggal, hanya edisi yang dikutip yang dipakai. 

3. kalusul 3. Istilah dan definisi. 

Klausul ini menyatakan bahwa istilah dan definisi yang diberikan dalam 

ISO 9001 : 2008 (Quality Management System-Fundamental and 

Vocabulary). 
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4. Klausul 4. Sistem Manajemen Mutu 

Klausul ini lebih menekankan pada kebutuhan untuk peningkatan 

berkelanjutan (continual improvement). Manajemen organisasi harus 

menetapkan langkah-langkah untuk implementasi ISO 9001 : 2008. 

5. Klausul 5. Tanggungjawab Manajemen 

Klausul ini menekankan pada komitmen dari manajemen puncak menuju 

perkembangan dan peningkatan ISO 9001 : 2008. Klausul ini juga melibatkan 

manajemen puncak dengan orientasi pada fokus pelanggan, menetapkan 

kebijakan mutu, menetapkan tujuan mutu, menetapkan perencanaan dalam 

SMM, menetapkan tanggungjawab dan wewenang organisasi, mengangkat 

secara formal seseorang yang dapat mewakili manajemen yang berasal dari 

organisasi, sudah memiliki pengalaman bekerja lama dan menjamin proses 

komunikasi internal yang tepat, serta harus melakukan peninjauan ulang 

terhadap penerepan SMM. 

6. Klausul 6. Manajemen Sumber Daya Manusia 

Klausul ini menyatakan bahwa suatu organisasi harus menetapkan dan 

memberikan sumber daya yang diperlukan secara tepat, personel yang 

bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas harus didefinisikan dalam ISO 

9001 : 2008, serta memiliki kompetensi berkaitan dengan pendidikan yang 

relevan, pelatihan, keterampilan dan pengalaman. 

7. Klausul 7. Realisasi produk 

Klausul ini menyatakan bahwa organisasi harus merencanakan dan 

mengembangkan proses yang diperlukan untuk realisasi produk. Perencanaan 
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realisasi produk harus konsisten dengan persyaratan proses-proses lain dari 

SMM. 

8. Klausul 8. Pengukuran, analisis dan peningkatan 

Klausul ini menyatakan, organisasi harus merencanakan dan 

mengimplematasikan proses pemantauan, pengukuran, analisis dan perbaikan 

yang diperlukan untuk memperagakan kesesuaian terhadap persyaratan 

produk, memastikan kesesuaian SMM dan terus-menerus memperbaiki 

keefektifan SMM. 

2.1.10 ISO 9001 : 2000 dan ISO 9001 : 2008  

Menurut Gazpersz (2006:1), sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2000 

merupakan model sistem jaminan kualitas dalam desain/pengembangan produk, 

instalasi dan pelayanan. ISO 9001 : 2000 menetapkan persyaratan-persyaratan dan 

rekomendasi untuk desain dan penilaian dari suatu sistem manajemen kualitas, 

yang bertujuan untuk menjamin bahwa organisasi akan memberikan produk 

(barang/jasa) yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 

 Menurut Praxiom Research Group Limited (2009) ISO 9001 : 2008 tidak 

memperkenalkan persyaratan baru dari versi sebelumnya yaitu ISO 9001 : 2000. 

Melainkan hanya menyempurnakan dan memodifikasi persyaratan yang telah ada 

dalam ISO 9001 : 2000. Konsep dasar ISO 9001 : 2008 menurut Syukur 

(2010:65), sebagai berikut : 
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“1. Perusahaan harus memiliki standar sistem operasional yang jelas, yang 
bisa membantu karyawan untuk dapat bekerja dengan output mutu yang 
baik. 

2.  Karyawan yang bekerja harus kompeten untuk menghindari output 
ketidaksesuaian terhadap persyaratan produk. Akibat adanya pekerjaan 
yang dilakukan karyawan yang kurang kompeten. 

3.  Infrastruktur yang dimiliki perusahaan (gedung, mesin, peralatan kerja 
baik hardware maupun software) harus memadai untuk menghindari 
output mutu yang kurang baik akibat kurang memadainya infrastruktur 
perusahaan. 

4. Perusahaan harus memiliki kebijakan mutu, sasaran dan strategi untuk 
mencapai sasaran mutu. 

5. Perusahaan harus melakukan tindakan perbaikan atas penyimpangan 
yang terjadi. Mempunyai program peningkatan secara terus-menerus 
(continuous improvement).” 

2.2 Kinerja Karyawan

 Landasan yang sesungguhnya dalam suatu organisasi adalah kinerja. Jika 

tidak ada kinerja maka seluruh bagian organisasi, maka tujuan tidak dapat 

tercapai. Kinerja perlu dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pemimpin dan 

manajer. Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia kinerja seorang 

karyawan dalam sebuah perusahaan sangat dibutuhkan untuk mencapai prestasi 

kerja bagi karyawan itu sendiri dan juga untuk keberhasilan perusahaan. 

2.2.1 Pengertian Kinerja karyawan 

 Istilah kinerja berasal dari job performance atau actual performance

(prestasi kerja atau prestasu sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang), atau juga 

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang ingin dicapai oleh seorang pegawai 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya (Mangkunegara 2007:67). Menurut hasibuan (2006:94) menjelaskan 
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bahwa, kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya didasarkan atas 

kecakapan, pengalaman, kesungguhan serta waktu. Sedangkan menurut 

Prawirosentono (2008:2) kinerja atau performance adalah : 

“Perfomance adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 
sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan tanggungjawab 
masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan 
secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai moral maupun etika.” 

 Penulis dapat menyimpulkan dari beberapa pengertian di atas, bahwa 

kinerja karyawan adalah kemampuan mencapai persyaratan-persyaratan 

pekerjaan, dimana suatu target kerja dapat diselesaikan pada waktu yang tepat 

atau tidak melampaui batas waktu yang disediakan sehingga tujuannya akan 

sesuai dengan moral maupun etika perusahaan. Dengan demikian kinerja 

karyawan memberikan kontribusi bagi perusahaan atau organisasi. 

2.2.2 Faktor-faktor Kinerja Karyawan 

 Menurut Hasibuan (2006:94) mengemukakan bahwa, kinerja gabungan 

tiga faktor penting yaitu kemampuan dan minat seorang pekerja, kemampuan dan 

penerimaan atas penjelasan delegasi tugas dan peran serta tingkat motivasi 

pekerja. Apabila kinerja tiap individu atau karyawan baik, maka diharapkan 

kinerja perusahaan akan baik pula. 

 Menurut Alex. S (2001:109), terdapat berbagai faktor kinerja karyawan, 

antara lain : 

 “1. Jumlah dan komposisi dari kompensasi yang diberikan, 
 2. Penempatan kerja yang tepat, 
 3. Pelatihan dan promosi, 
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 4. Rasa aman di masa depan (dengan adanya pesangon dan sebagiannya) 
 5. Hubungan dengan rekan kerja, 
 6. Hubungan dengan pemimpin.” 

 Pendapat lain dikemukakan oleh Mangkunegara (2007:67), bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja karyawan adalah sebagai 

berikut : 

“1. Faktor kemampuan, secara psikologis kemampuan dari potensi dan 
kemampuan realita, artinya karyawan yang memiliki IQ yang rata-rata 
(IQ 110-120) dengan memadai untuk jabatannya dan terampil dalam 
mengerjakan pekerjaannya sehari-hari, maka akan terasa lebih mudah 
dalam mencapai kinerja yang diharapkan oleh karena itu karyawan 
perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. 

2. Faktor Motivasi, motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang 
karyawan dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan 
kondisi yang menggerakkan diri karyawan yang terarah untuk 
mencapai tujuan organisasi. Sikap mental merupakan kondisi mental 
yang mendorong diri karyawan untuk berusaha mencapai prestasi 
kerja secara maksimal.” 

 Dari beberapa faktor di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada banyak 

faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, faktor-faktor tersebut hendaknya 

perlu diperhatikan oleh pemimpin sehingga kinerja karyawan dapat optimal. 

2.2.3 Standar Kinerja Karyawan 

 Menurut Timpe (1999:247), menyatakan bahwa standar kerja merupakan : 

“standar kerja dianggap memuaskan bila pernyataannya menunjukkan 
beberapa bidang pokok tanggung jawab karyawan, memuat bagaimana 
suatu kegiatan kerja akan dilakukan, dan mengarahkan perhatian kepada 
mekanisme kuantitatif bagaimana hasil-hasil kinerja diukur.” 

 Menurut Wirawan (2009:67), berpendapat bahwa standar kinerja adalah : 

“Standar kinerja adalah target, sasaran, tujuan upaya kerja karyawan 
dalam kurun waktu tertentu. Dalam melaksanakan pekerjaannya, 
karyawan harus mengarahkan semua tenaga, ketrampilan, pengetahuan 



34

dan waktu kerjanya untuk mencapai apa yang ditentukan oleh standar 
kinerja.” 

 Pencapaian kinerja karyawan dapat dinilai dari tiga hal, meliputi : 

penilaian harus mempunyai hubungan dengan pekerjaan, adanya standar 

pelaksanaan kerja, praktis (Mudah dipahami atau dimengerti karyawan atau 

penilai) (Notoatmodjo, 2003:143). Kinerja dapat dinilai atau diukur dengan 

beberapa indikator (Prawirosentono, 2008:27) yaitu : 

“1. Efektifitas, meruapakan tujuan kelompok dapat dicapai dengan 
kebutuhan yang direncanakan. 

 2. Tanggung jawab, merupakan bagian yang tak terpisahkan atau sebagai 
akibat kepemilikan wewenang. 

3. Disiplin, merupakan taat hukum dan aturan yang erlaku. Disiplin 
karyawan adalah ketaatan karyawan yang bersangkutan dalam 
menghormati perjanjian kerja dengan perusahaan dimana karyawan 
bekerja. 

4. Inisiatif, merupakan daya pikir, kreatifitas dalam bentuk suatu ide 
yang berkaitan dengan tujuan perusahaan.” 

 Uraian di atas menjelaskan bahwa yang memegang peranan penting dalam 

suatu organisasi bergantung pada kinerja karyawannya. Agar karyawan dapat 

bekerja sesuai yang diharapkan, maka dalam diri karyawan harus ditumbuhkan 

motivasi bekerja untuk meraih segala sesuatu yang menjadi tujuan organisasi. 

2.2.4 Manfaat Penilaian Kinerja Karyawan 

 Manfaat penilaian kinerja karyawan yang dikemukakan oleh Dessler 

(2007) adalah sebagai berikut: 

“1. Mengelola operasional organisasi secara efektif dan efisien melalui 
pemotivasian karyawan secara maksimal. 

2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan 
karyawan, seperti promosi, transfer dan pemberhentian. 
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3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan, 
serta menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan 
karyawan. 

4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan 
menilai kinerjanya. 

5. Menyediakan dasar bagi pendistribusian penghargaan.” 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Hernandez (2010) mengemukakan bahwa ISO 9001 (International 

Organization for Standarization) merupakan satu set kebijakan umum yang 

didokumentasikan untuk menjelaskan sistem dan proses serta tugas lintas 

fungsional, begitupun dengan ISO 9001 : 2000 yang telah di perbaharui menjadi 

ISO 9001 : 2008 yang merupakan bagian dari ISO 9001. Dalam penerapan SMM 

ISO, budaya lebih berperan dari pada yang lainnya, oleh karena itu budaya 

kualitas dipertimbangkan sebagai salah satu hal yang terpenting sebagai indikator 

keberhasilan penerapan SMM ISO 9001 : 2008 terhadap kinerja perusahaan yang 

terukur pada kinerja karyawan (Metri, 2005). 

Menurut Atmodiwirio (2005), selain mengukur kompetensi, organisasi 

yang menerapkan ISO 9001 : 2008 (Sistem Manajemen Mutu - SMM) juga perlu 

menyediakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Tujuan 

pelatihan itu sendiri adalah untuk memperbaiki efektivitas kerja karyawan dalam 

mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan (Handoko, 1995). Hal yang sama 

dikemukakan oleh Liesban (2006), pada klausul 6.2.2 yang membahas tentang 

kompetensi, kesadaran dan pelatihan dapat dijadikan sebagai pedoman dan acuan 

untuk mengembangkan kompetensi karyawan dengan mengadakan berbagai 
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macam pelatihan untuk melihat sejauh mana kinerja karyawan di perusahaan 

dipengaruhi oleh penerapan ISO. 

Wahyu Budhayani (2011) dalam penelitiannya menunjukkan peningkatan 

kinerja organisasi setelah adanya penerapan ISO 9001 : 2008 sebesar 19,8%.  

Demikian juga dengan penelitian Yani Iriani dan Darmawan Hadiputra (2010) 

menunjukkan bahwa secara simultan sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2008 

berpengaruh positif dan sangat signifikan terhadap kinerja karyawan.  
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Tabel 2.2 
Tinjauan Penelitian Terdahulu  

Peneliti Judul 
Penelitian 

Variabel 
Penelitiann 

Metode 
Penelitian 

Hasil 
Penelitian 

Yani Iriani 
dan 
Darmawan 
Hadiputra  
(2010)

Analisis 
Pengaruh 
Penerapan 
Sistem 
Manajemen 
Mutu ISO 9001 
: 2008 terhadap 
Kinerja 
Karyawan

Variabel 
Indpenden: 
Sistem 
Manajemen 
Mutu ISO 9001 
: 2008  

Variabel 
Dependen: 
Kinerja 
Karyawan

Regresi 
Linier 
Sederhana

Terdapat 
hubungan yang 
positif antara 
implementasi ISO 
9001 : 2008 
dengan kinerja 
karyawan. Secara 
simultan sistem 
manajemen mutu 
ISO 9001 : 2008 
berpengaruh 
positif dan sangat 
signifikan 
terhadap kinerja 
karyawan.

Rima 
Sukmawati 
(2010)

Pengaruh 
Sistem 
Manajemen 
Mutu ISO 9001 
: 2000 terhadap 
Kinerja 
Karyawan PT X

Variabel 
independen: 
Sistem 
Manajemen 
Mutu ISO 9001 
: 2000 

Variabel 
dependen : 
Kinerja 
Karyawan

Regresi 
Linier 
Sederhana

Terdapat pengaruh 
signifikan dari 
penerapan ISO 
9001 : 2000 
terhadap kinerja 
karyawan pada PT 
X

Elais 
Retnowati dan 
Sutaryat 
Trisna 
mansyah 
(2010)

Hubungan 
Penerapan ISO 
9001 : 2000 dan 
Organisasi 
Pembelajar 
terhadap Kinerja 
Staff

Variable 
Independen: 
ISO 9001 : 
2000  dan 
Organisasi 
Pembelajar 

Variable 
Dependen: 
Kinerja Staff 

Regresi 
Linier 
Berganda

Korelasi antara 
ISO 9001 : 2000 
dengan kinerja 
Staff secara 
keseluruhan 
terdapat korelasi 
yang sangat kuat. 
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Peneliti Judul 
Penelitian 

Variabel 
Penelitiann 

Metode 
Penelitian 

Hasil Penelitian 

Nikwn 
Wahyu 
Budhayani 
(2011)

Pengaruh 
Penerapan 
Sistem 
Manajamen 
Mutu ISO 
9001:2008 
terhadap Kinerja 
Organisasi

Variable 
Independen: 
Sistem 
Manajemen 
Mutu ISO 
9001:2008 

Variabel 
Dependen: 
Kinerja 
Organisasi 

Regresi 
Linier 
Sederhana

Terjadi peningkatan 
kinerja organisasi 
setelah adanya 
penerapan ISO 
9001:2008

Septantya 
Chandra 
Pamungkas 
(2012

Pengaruh 
Penerapan ISO 
9001:2008 
terhadap Kinerja 
Pegawai 
Sekretariat 
daerah 
Pemerintah 
Kota Malang

Variabel 
Independen: 
ISO 
9001:2008 

Variabel 
Dependen: 
Kinerja 
pegawai

Regresi 
Linier 
Sederhana

Penerapan ISO 
9001:2008  
berpengaruh 
signifikan terhadap 
kinerja sekretariat 
daerah Pemerintah 
Kota malang 

Iis 
Setianingru

m 
(2012)

Dampak 
Implementasi 
ISO 9001:2000 
dan Budaya 
Organisasi 
terhadap Kinerja 
Pegawai di 
LPMP Jawa 
Tengah

Variabel  
Independen: 
ISO 
9001:2000 
Dan Budaya 
Organisasi 

Variabel 
Dependen: 
Kinerja 
Pegawai 

Regresi 
Linier 
Berganda

Secara parsial 
(individu)  terdapat 
dampak yang 
signifikan dari ISO 
9001:2000 yang 
diimplementasikan 
terhadap kinerja di 
dalam persepsi 
pegawai LPMP 
Jawa Tengah 
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Berdasarkan uraian pada kerangka pemikiran dan identifikasi masalah, 

serta tinjauan penelitian terdahulu, maka dapat ditarik hipotesis di bawah ini : 

Ha : Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari penerapan ISO 9001 : 2008 

(Sistem Manajemen Mutu – SMM) terhadap Kinerja Karyawan. 

Ha 

Gambar 2.1
Pengaruh Penerapan ISO 9001 : 2008 (Sistem Manajemen Mutu – SMM) 

terhadap Kinerja Karyawan. 

Penerapan ISO 9001:2008 
(Sistem Manajemen 
Mutu – SMM)

Kinerja Karyawan 


