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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1   Latar Belakang Penelitian 

Perekonomian Indonesia saat ini berada dalam situasi yang bergejolak, 

berubah sangat cepat dan sulit untuk diprediksi. Keadaan ini merupakan 

kelanjutan dari krisis ekonomi yang mendera Indonesia sejak beberapa tahun lalu.  

Krisis tersebut merupakan pukulan telak bagi dunia usaha Indonesia, yang dapat 

dilihat dari terjadinya kemunduran dan bahkan kebangkrutan perusahaan. 

Perusahaan yang dapat keluar lepas dari krisis berusaha untuk memulihkan 

kondisi perusahaan melalui pengelolaan perusahaan yang bijaksana, transparan, 

efektif dan efisien. 

Usaha untuk memantapkan kondisi perusahaan diperumit lagi dengan 

berlakunya era perdagangan bebas AFTA (2003) dan akan berlakunya APEC 

(2020).  Hal ini berakibat semakin banyaknya pesaing baru, disamping pesaing 

lama, yang turut bermain di bisnis untuk memperebutkan pangsa yang juga 

meluas, untuk itu perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia 

harus berbenah diri dalam menghadapi era perdagangan bebas ini.   Salah satu 

cara yang dapat ditempuh perusahaan untuk dapat mempertahankan dan 

memperluas pangsa pasarnya adalah dengan mempunyai keunggulan bersaing 

(competitive advantage).  

Strategi bisnis yang dapat dilakukan adalah dengan memberi perhatian 

pada kepuasan konsumen, hal ini berarti setiap perusahaan harus mampu 

menghasilkan produk atau jasa yang semakin berkualitas tinggi (better quality), 

dengan biaya produksi yang ditekan serendah mungkin (lower cost), dengan harga 

produk atau jasa yang layak (reasonable price), memiliki keunggulan terhadap 

mutu yang diminta (quality in demand), kegiatan promosi yang lebih efektif (more 

effective), serta proses pendistribusian produk atau jasa yang semakin cepat 

kepada pelanggan. 

Upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas, produktivitas, 

efisiensi dan efektivitas perlu dilakukan secara terencana dan melibatkan 
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partisipasi aktif dari semua unsur terkait dalam perusahaan, agar pelaksanaannya 

dapat berjalan dengan lancar. Salah satu usaha yang harus dilakukan oleh 

manajemen dalam meningkatkan efektivitas adalah menentukan arah dan tujuan 

dari perbaikan produktivitas dan kualitas. Dimana hal tersebut dilaksanakan 

selaras dengan arah jangka panjang perusahaan. 

Arah perbaikan tersebut diformulasikan oleh manajemen ke dalam suatu 

sistem pengendalian mutu yang sesuai dengan permasalahan diatas yaitu Total 

Quality Management atau manajemen mutu terpadu.  Dasar pemikiran manajemen 

mutu terpadu sangatlah sederhana, yakni bahwa cara terbaik agar dapat bersaing 

dan unggul dalam persaingan global adalah dengan menghasilkan kualitas terbaik.   

Untuk menghasilkan kualitas terbaik diperlukan upaya perbaikan 

berkesinambungan terhadap kemampuan manusia, proses dan lingkungan. Agar 

dapat memperbaiki kemampuan komponen-komponen tersebut secara 

berkesinambungan adalah dengan menerapkan manajemen mutu terpadu. 

Vincent Gaspersz ( 2001 ; 56 ) mendefinisikan Total Quality Management 

atau Manajemen Mutu Terpadu adalah sebagai berikut : 

 
“ Suatu cara meningkatkan performansi secara terus menerus 
(Continuous performance improvemen) pada setiap level operasi atau 
proses dalam setiap area fungsional dari suatu organisasi, dengan 
menggunakan semua sumber daya manusia dan modal yang tersedia. 
Focus utama manajemen mutu terpadu adalah kepuasan pelanggan 
terhadap mutu atau jasa perusahaan “. 
 
Keberhasilan perusahaan mencapai standar mutu tentu akan dibarengi 

dengan keberhasilan dalam meningkatkan pendapatan yang berarti mampu 

merealisasikan pendapatan yang telah dianggarkan dalam rencana kerja anggaran 

perusahaan.  Hal ini disebabkan dari sudut pandang bisnis, dengan adanya 

manajemen mutu terpadu, perusahaan dapat meningkatkan mutu produk atau jasa 

sehingga dapat memenangkan persaingan di pasar serta pengendalian 

produktivitas, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan. 

Penelitian ini dilakukan pada lima perusahaan jasa Building Management 

karena dengan pertimbangan bahwa perusahaan-perusahaan ini berfokus pada 

kepuasan pelanggan dan telah menerapkan manajemen mutu terpadu secara 
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konsisten, sehingga penulis dapat menilai seberapa besar efektivitas pendapatan 

operasi dari diterapkannya manajemen mutu terpadu. 

Berdasarkan uraian penelitian di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul  

“Pengaruh Penerapan Manajemen Mutu Terpadu Terhadap Efektivitas 

Pendapatan Operasi”  

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas maka 

permasalahan yang dibahas sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan manajemen mutu terpadu di 5 perusahaan Building 

Management. 

2. Bagaimana pengaruh penerapan manajemen mutu terpadu terhadap 

efektivitas pendapatan operasi di 5 perusahaan Building Management. 

 

1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Maksud penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih dalam mengenai 

pengetahuan yang telah diterima penulis di perkuliahan dan untuk menambah 

pengalaman penulis mengenai objek yang diteliti.  Dengan demikian, tujuan 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui penerapan manajemen mutu terpadu di 5 perusahaan 

Building Management. 

2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan manajemen mutu terpadu terhadap 

efektivitas pendapatan operasi di 5 perusahaan Building Management. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian yang dilaksanakan dalam penyusunan skripsi 

ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut : 
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1.  Kegunaan bagi kalangan Akademik. 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu 

akuntansi manajemen khususnya tentang pengaruh penerapan manajemen 

mutu terpadu terhadap efektivitas pendapatan operasi.  

2.  Kegunaan bagi kalangan Praktisi. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pengelola usaha 

untuk menentukan kebijakan perusahaan mengenai pelaksanaan manajemen 

mutu terpadu dan efektivitas pendapatan operasi, sehingga dapat memperbaiki 

kelemahan-kelemahan dalam perusahaan dan dapat mempertahankan 

kemajuan yang telah dicapai. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai 

acuan dalam penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Kerangka Penelitian dan Hipotesis 

1.5.1 Kerangka Pemikiran 

Perkembangan dunia usaha yang begitu pesat menyebabkan persaingan 

yang begitu kompetitif.  Hal ini menuntut perusahaan untuk melakukan usaha 

yang keras agar produk-produknya atau jasanya dapat diterima dan memiliki nilai 

lebih bagi penggunanya yaitu dengan memberi perhatian penuh pada mutu produk 

atau jasanya. 

Tujuan akhir dari perusahaan-perusahaan ini adalah untuk meningkatkan 

laba, peningkatan laba pada perusahaan dapat dicapai dengan meningkatkan 

kualitas di produk atau jasa yang dihasilkan. Kata mutu atau kualitas memiliki 

banyak definisi yang berbeda.  

Buddy Ibrahim (2001 ; 1) mendefinisikan mutu adalah : 

“ Mutu adalah suatu strategi dasar bisnis yang menghasilkan barang / 
jasa, yang memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen internal 
dan eksternal, secara eksplisit dan inplisit. Strategi ini menggunakan 
kemampuan sumber daya manajemen, modal, teknologi, peralatan 
material, sistem dan manusia untuk menghasilkan barang / jasa 
bernilai tambah bagi manfaat serta memberi keuntungan para 
pemegang saham”. 
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Pengertian mutu menurut Vincent Gasperz (2001 ; 43) adalah sebagai 

berikut :  

“ Mutu merupakan suatu kesesuaian terhadap spesifikasi, yang 

berarti bahwa  harapan pemakai suatu produk harus dapat dipenuhi 

seperti apa yang mereka inginkan “. 

Untuk menghasilkan kualitas terbaik diperlukan upaya perbaikan 

berkesinambungan terhadap kemampuan manusia, proses dan lingkungan. Agar 

dapat memperbaiki kemampuan komponen-komponen tersebut secara 

berkesinambungan adalah dengan menerapkan manajemen mutu terpadu. 

Menurut Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana (2003 ; 4), TQM 

didefinisikan sebagai berikut  

“ Manajemen Mutu Terpadu merupakan suatu pendekatan dalam 
menjalankan usaha yang mencoba memaksimumkan daya saing 
organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, 
manusia, proses dan lingkungannya “. 

 
Vincent Gaspersz ( 2001 ; 56 ) mendefinisikan Total Quality Management 

atau Manajement Mutu Terpadu adalah sebagai berikut : 

“ Suatu cara meningkatkan performansi secara terus menerus 
(Continuous performance improvement) pada setiap level operasi atau 
proses dalam setiap area fungsional dari suatu organisasi, dengan 
menggunakan semua sumber daya manusia dan modal yang tersedia. 
Focus utama manajemen mutu terpadu adalah kepuasan pelanggan 
terhadap mutu atau jasa perusahaan “. 

 

Manajemen mutu terpadu merupakan suatu konsep yang berupaya 

melaksanakan sistem manajemen kualitas kelas dunia. Untuk itu diperlukan 

perubahan besar dalam budaya dan sistem nilai suatu organisasi. Ada empat 

prinsip utama dalam manajemen mutu terpadu menurut Fandy Tjiptono dan 

Anastasia Diana (2003 ; 14)  yaitu: 

1. Kepuasan pelanggan 

Kebutuhan pelanggan diusahakan untuk dipuaskan dalam segala aspek, 

termasuk di  dalamnya harga, keamanan, dan ketepatan waktu.  Oleh karena 

itu segala aktivitas perusahaan harus dikoordinasikan untuk memuaskan para 

pelanggan. 
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2. Respek terhadap setiap orang 

Karyawan merupakan sumber daya organisasi yang paling bernilai. Oleh 

karena itu setiap orang dalam organisasi diperlakukan dengan baik dan diberi 

kesempatan untuk terlibat dan berpartisipasi dalam tim pengambilan 

keputusan. 

3. Manajemen berdasarkan fakta 

Setiap keputusan selalu didasarkan pada data, bukan sekedar pada perasaan 

(feeling).  Yakni bahwa perbaikan tidak dapat dilakukan pada semua aspek 

pada saat yang bersamaan, dan manajemen dapat memprediksi hasil dari 

setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan. 

4. Perbaikan berkesinambungan 

Setiap perusahaan perlu melakukan proses secara sistematis dalam 

melaksanakan perbaikan berkesinambungan. 

 Dengan melaksanakan kendali mutu, kita dapat mencari dan 

menanggulangi faktor-faktor yang menyebabkan penyimpangan-penyimpangan 

yang terjadi, sehingga diharapkan presentase produksi yang menyimpang jauh 

dari standar atau spesifikasi jauh lebih kecil. 

 Berdasarkan hal tersebut, perusahaan perlu merumuskan kebijakan dalam 

hal kualitas melalui tahap PDCA (Plan, Do, Check, Action).  Siklus PDCA adalah 

pendekatan yang sistematik dan mendasarkan pada fakta untuk melakukan 

perbaikan berkelanjutan. Pada tahap Plan tim pemecah masalah menganalisis data 

untuk mengidentifikasi potensi penyebab dan mengusulkan solusi. Tahap Do 

dilakukan eksperimen. Tahap Check hasil eksperimen dianalisis. Tahap Action 

jika hasil eksperimen menguntungkan, maka rencana tersebut diterapkan, namun 

bila hasil eksperimen tidak menguntungkan, maka tim akan kembali ke data awal 

dan memulai proses awal. 

Perhatian perusahaan kepada mutu akan memberikan dampak positif 

terhadap efektivitas pendapatan.  Dampak tersebut terjadi melalui peningkatan 

penjualan atas produk berkualitas dengan harga kompetitif, produk yang 

berkualitas akan meningkatkan kepuasan konsumen atas penggunaan produk atau 

jasanya.  
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Pengertian pendapatan menurut Sumarso S.R (2001 ; 244) adalah sebagai 

berikut : 

“ Pendapatan adalah peningkatan jumlah aktiva atau penurunan 
kewajiban yang timbul dari penyerahan barang atau jasa atau 
aktivitas lainnya. Pendapatan yang berasal dari kegiatan utama 
perusahaan disebut pendapatan usaha (operating revenue), sedangkan 
pendapatan yang diperoleh dari di luar kegiatan utama perusahaan 
disebut pendapatan lain-lain (other revenue / other income) “. 
 
Dengan demikian efektivitas pendapatan operasi bagi perusahaan dapat 

diartikan dengan tercapainya pendapatan sesuai dengan yang dianggarkan dan 

mampu untuk merealisasikan atau melebihi pendapatan yang telah direncanakan 

dalam rencana anggaran kerja perusahaan. 

Perhatian perusahaan kepada mutu akan memberikan dampak positif 

terhadap efektivitas pendapatan.  Dampak tersebut terjadi melalui peningkatan 

penjualan atas produk berkualitas dengan harga kompetitif, produk yang 

berkualitas akan meningkatkan kepuasan konsumen atas penggunaan produk atau 

jasanya. 

Berdasarkan pemikiran tersebut, penulis memiliki kesimpulan awal bahwa 

penerapan manajemen mutu terpadu dapat meningkatkan efektivitas pendapatan 

operasi. 

 

1.5.2 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka teoritis di atas, maka penulis merumuskan hipotesis 

sebagai berikut :  

“ Penerapan manajemen mutu terpadu yang memadai, berpengaruh 

signifikan terhadap efektivitas pendapatan operasi “  

 

1.6 Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Asosiatif, 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau 

lebih. Yang dimaksud dengan hubungan diatas adalah hubungan kausal dimana X 

mempengaruhi Y. jenis data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut 
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merupakan data primer dan data sekunder. Penulis menggunakan kuesioner untuk 

mengumpulkan data dengan teknik sebagai berikut : 

1. Studi Literatur  (Library Research), yaitu teknik pengumpulan data dengan 

membaca dan pempelajari teori-teori yang terdapat dalam literatur-literatur 

dan catatan tulisan yang berkaitan dengan topik permasalahan yang menjadi 

bahan penelitian lebih lanjut. 

2. Studi Lapangan (Field Research), yaitu teknik pengumpulan data dengan 

cara mengadakan kunjungan langsung ke perusahaan yang dijadikan sebagai 

objek penelitian, dengan cara : 

a. Wawancara, dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan 

pihak intern perusahaan yang terkait atau dengan memberikan daftar 

pertanyaan kepada pihak perusahaan yang kemudian akan dijawab 

pada kesempatan lain. 

b. Kuesioner, suatu cara pengumpulan data dengan menyebarkan daftar 

pertanyaan kepada responden, dengan harapan mereka akan 

memberikan respon terhadap daftar pertanyaan tersebut. 

c. Observasi, pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat 

secara langsung terhadap data yang ada di perusahaan. 

 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Perusahaan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah lima 

perusahaan yang bergerak dibidang Building Management yaitu PT GRAHA 

SARANA DUTA, KOPERASI KARYAWAN BANK JABAR, HOTEL 

PANGHEGAR, PT INTI BUMI PERKASA dan PT GRAHA BUMIPUTERA 

yang bertempat di Bandung.  Penelitian ini dimulai pada awal bulan Agustus 

sampai dengan November  2005. 


