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Oleh : Zainul Muchlas, SE., MM. 

 

MANAJEMEN MUTU TERPADU. 

 Berbicara mengenai Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management), sebaiknya 
kita bahas dulu mengenani MUTU. Menurut Goetsch dan Davis (1994:4) mutu (quality) 
merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk; jasa; manusia; proses; ;dan 
lingkungan yag memenuhi atau melebihi harapan. Ada tiga elemen penting yang terkandung 
dalam definisi tersebut yaitu: 

1. Mutu meliputi usaha untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan (customers). 
2. Mutu meliputi produk; jasa; manusia; proses; dan lingkungan. 
3. Mutu merupakan kondisi yang selalu berubah (saat ini dianggap berkualitas namun di 

masa yang akan datang sudah kedaluarsa). 
 
Gravin dalam Lovelock (1994: 101-107) membagi mutu menajdi lima tahapan yaitu: 

inspeksi; pengendalian mutu secara statistic; jaminan mutu; manajemen mutu strategis dan 
obsesi mutu menyeluruh.Kesimpulan menurut Tjiptono dan Diana (1995 : 4) “Manajemen mutu 
terpadu (MMT) adalah suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk 
memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk; jasa; 
manusia; proses; dan lingkungannya.” 

 
Aspek yang harus dipertimbangkan dalam   MMT antara lain: 

1. Perhatian pada pelanggan, baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal. 
2. Memiliki obsesi yang tinggi terhadap pengembangan mutu. 
3. Menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah; 
4. Memiliki komitmen jangka panjang; 
5. Membangun kerjasama tim yang solid; 
6. Memperbaiki proses secara berkesinambungan; 
7. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan; 
8. Memberikan kebebasan yang terkendali; 
9. Memiliki kesatuan tujuan; dan 
10. Adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. 
 

Perkembangan MMT dimulai sejak F.W. Taylor tahun 1920-an (Bapak Manajemen 
Ilmiah) memperkenalkan Time and Motion Study. Aspek penting dalam manajemen ilmiah 
adalah adanya pemisahan antara perencanaan dan pelaksanaan. Untuk menjalanjan MMT harus 
dibentu departemen mutu tersendiri (Contoh Pusat Pengujian Mutu Barang (PPMB) Departemen 
Perdagangan, Lembaga Penjaminan Mutu Akademik (LPMA), Sistem Manajemen Mutu (SMM) 
Departeman Pekerjaan Umum RI dll). Sejalan dengan perkembangan produksi yang komplek, 
maka diperlukan pendekatan-pendekatan mutu misalnya Rekayasa Mutu (quality engineering) 
tahun 1920-an, Konsep bagan kendali (Control Chart); Pengendalian proses startistik ( Statistical 
process control) dan Rekayasa Andal (Reliability engineering) tahun 1950-an.  
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Agar MMT berjalan dan mampu beradaptasi secara Global, maka menurut Hensler dan 
Brunell dalam Scheuing dan Christopher, 1993: 165-166 mengemukakan empat prinsi utama 
dalam MMT yaitu: 

1. Kepuasan Pelanggan, termasuk pelanggan di sini, baik pelanggan internal maupun pelanggan 
eksternal. Dalam hal ini kebutuhan pelanggan diusahaan untuk dipuaskan dalam berbagia 
aspek yang meliputi harga, keamanan dan ketepatan waktu. Mutu yang dihasilkan sama hal 
nya dengan nilai yang diberikan untuk meningktakan mutu hidup para pelanggan. Oleh sebab 
itu semakin tinggi nilai yang diberikan kepada [ara pelanggan semakin besar pula 
kepuasannya. 

2. Menaruh rasa hormat terhadap setiap orang. Menyadari bahwa setiapindividu memiliki daya 
kreatif yang unik, karyawan dianggap sebagai sumber daya organisasi yang paling bernilai. 
Dengan demikian setiap orang dalam organisasi diperlakukan dengan baik dan diberi 
kesempatan untuk terlibat serta berpartisipasi dalam tim pengambilan keputusan. 

3. Manajemen berdasarkna fakta. Setiap keputusan hendaknya selalu didasrkan pada fakta, 
bukan didasarkan pada intuisi. Hal penting yang harus diperhatikan ialah Prioritas dan 
Variabilitas kinerja manusia. 

4. Perbaikan berkesinambungan. Kegiatan ini dijalankan melalui Proses PDCA (Plan- Do – 
Check – Act) yaitu perbaikan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan rencana, 
pemeriksaaan hasil perencanaan dan tindakan perbaikan terhadap hasil yang diperoleh. 

Manajemen Mutu Terpadu yang efektif  harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
1. Komitmen dari manajemen puncak. 

Komitmen dari manajemen puncak diperlukan tidak hanyapada sumber daya yang 
diperlukan, tetapi juga waktu yang dicurahkan. Manajer puncak minimal harus 
meluangkan sepertiga waktunya untuk usaha pelaksanaan MMT. Pentingnya keterlibatan 
manajer puncak ini untuk memimpin dan menunjukkan bahwa MMT sangat penting bagi 
perusahaan (organisasi). Selain itu perubahan ke MMT merupakan pengalaman 
pembelajaran (learning experience). Dengan demikian dalam pelaksanaan sehari-hari 
manajemen puncak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan secara rasional 
sehubungan dengan perubahan yang akan dilakukan. 

2. Komitmen terhadap sumber daya yang dibutuhkan. Meskipun implementasi MMT tidak 
lepas dari biaya, namun segalanya tidak perlu mahal. Biaya yang dibutuhkan sebagain 
besar untuk pelatihan dan konsultan sehingga dana harus selalu tersedia. Hal menyulitan 
adalah sukarnya memprediksi tingkat dan waktu pengembalian nya sehingga sulit untuk 
mengetahui dengan pasti berapa keuntungan yang akan dicapai apabila investasi 
dilakukan berupa Pelatihan. 

3. Komite pengarah organisasi. Fungsi dan manfaat komite ini adalah untuk menentukan 
cara implementasi MMT dan selanjutnya bertugas untuk memantau pelaksanaannya. 
Komite pengarah yang dibentuk beroperasi sebagai suatu tim bukan hanya sebagai staf. 
Komite pengarah menetapkan Visi dan sasaran organisasi membentuk tim-tim untuk 
mencapai sasaran tersebut memantau kemajuannya, dan memberi penghargaan atas 
prestasi tim-tim tersebut. Hal yang penting adalah keterlibatan manajemen agar terdapat 
kesatuan arah, komando dan tujuan. 

4. Publikasi. Kegiatan publikasi menyangkut mulai dai perencanaan untuk menyusun visi 
lalu mempublikasikan pernyataan visi perusahaan yang memiliki pandangan jangka 
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panjang. Pemberitahuan pelaksanaan MMT, menjelaskan apa visi, sasarn dan tujuan 
perusahaan, adanya program penghargaan dan pengakuan prestasi, Seluruh kebijakan 
MMT disebarluaskan secara seefektif mungkin, agar seluruh karyawan mengetahui hal-
hal yang terjadi sepanjang waktu. 

5. Infrastruktur yang mendukung pernyebarluasan dan perbaikan berkesinambungan. Yang 
termasuk infrastruktur pendukung adalah Visi, Sasaran, Tujuan,   Program penghargaan 
dan pengakuan prestasi atas kinerja, komunikasi, prosedur dan organisasi. 

 
JUST IN TIME (JIT). 

Gagasan dasar JIT adalah berproduksi hanya apabila ada permintaan atau memproduksi 
sesuai dengan yang diminta oleh konsumen (customers), pada saat diminta dan hanya sebesar 
jumlah yang diminta. Konsep JIT ini pertama kali digunakan di Jepang oleh Toyota  
(http://www.toyota-global.com/ ; http://www.toyota.com/ ) dan selajutnya diadopsi oleh 
bebearapa perusahaan manufaktur di Jepang dan Amerika misalnya Hewlett Packard (  
http://www.hp.com/ );  IBM  (http://www.ibm.com/us/en/ )  dan Harley Davidson 
(http://www.harley-davidson.com/en_AP/Content/Pages/home.html ) 

  Menurut Taiichi Ohno (Pencetus JIT) bahwa system manufacturing tradisional 
mengasilkan pemborosan pada setiap tahap. Pemborosan tersebut meliputi over produksi, waktu 
tunggu yang terlalu lama, pemborosan dalam transformasi unit, pemborosan dalam pemrosesan; 
persediaan yang tidak perlu, gerakan yang tidak perlu dan memproduksi barang yang rusak atau 
cacat. 

Adapun menurut Mare J. Schniederjans (1993: 5) menyebutkan delapan prinsip kunci 
dalam JIT, yaitu: 

1. Memproduksi sesuai pesanan; 
2. Menyatukan produksi; 
3. Mengeliminasi pemborosan; 
4. Memproduksi secara terus-menerus sampai dengan perbaikan; 
5. Menyempurnakan kualitas produksi; 
6. Perhatian terhadap orang; 
7. Mengeliminasi kemungkinan terjelek yang akan terjadi; 
8. Pemeliharaan jangka panjang. 

   
Menurut Tjiptono dan Diana (1995: 292) bahwa prinsip dasar JIT adalah meningkatkan 

kemampuan perusahaan secara terus-menerus untuk merespons perubahan dengan 
meminimumkan pemborosan. Terdapat empat aspek pokok dalam konsep JIT adalah: 

1. Menghilangkan semua aktivitas atau sumber yang tidak memberikan nilai tambah 
terhadap produk atau jasa. 

2. Komitmen terhadap kualitas prima. 
3. Mendorong perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi. 
4. Memberikan tekanan pada penyederhanaan aktivitas dan peningkatan fisibilitas 

aktivitas yang memberikan nilai tambah. 
 
Manfaat JIT antara lain: 
a. Mengurangi biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung sebagai akibat adanya 

penghapusan kegiatan seperti penyimpanan barang. 
b. Mengurangi ruangan atau gudang untuk penyimpanan. 
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c. Mengurangi waktu set-up dan penundaan jadwal produksi, 
d. Mengurangi pemborosan barang rusak dan barang cacat dengan mendeteksi 

kesalahan pada sumbernya, 
e. Mengurangi waktu tunggu (lead time) karena ukuran lot yang kecil sehingga sel 

produksi lebih dapat memberikan umpan balik terhadap masalah mutu, 
f. Penggunaan mesin dan fasilitas secara lebih baik. 
g. Menciptakan hubungan yang lebih baik dengan pemasok, 
h. Tata letak (lay out) pabrik yang lebih baik. 
i. Integrasi dan komunikasi yang lebih baik di antar fungsi seperti pemasaran – 

pembelian – dan produksi. 
j. Pengendalian mutu dalam proses. 

 
Sasaran implementasi JIT antara lain: 

1. Persediaan, terdapat tiga jenis persediaan dalam perusahaan manufacturing, yaitu 
persediaan bahan baku ( raw material inventory);   persediaan barang dalam proses 
(goods in process inventory); dan persediaan barang jadi (finish goods inventory). 

2. Waktu siklus, atau Production cycle time adalah waktu antara bahan baku dikirm ke 
pabrik untk diproses dengan barang jadi dikirim dari pabrik ke gudang pelanggan. Dalam 
konsep JIT masalah kemacetan (bottleneck) tidak akan terjadi karena proses ke satu tidak 
akan memproduksi sebelum proses ke dua mengisyaratkan untuk memulai proses 
produksi. Bottleneck adalah terjadinya tenggang waktu karena keterlambatan proses 
sebelumnya. 

3. Perbaikan yang berkesinambungan, hal ini berbeda dengan pemeliharaan karena 
perbaikan adalah menjadikna sesuatu lebih baik daripada keadaan semula. Dalam system 
JIT perbaikan yang berkesinambungan dilakukan dengan baik sehingga apabila terjadi 
kerusakan mutu dan tingkat produksi yang tidak sesua dengan rencana akan segera 
diketahui lebih awal. 

4. Penghapusan pemborosan, antara lain: produksi berlebihan; waktu tunggu; transportasi; 
pemrosesan; persediaan yang tidak perlu; memproduksi barang cacat atau rusak dan 
underutilization bakat. 

 
ISO (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION) 
www.iso.org; http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Internasional_untuk_Standardisasi; 
http://indonesia.cert-int.com/services/iso-14001 di akses 11 Juni 2013 
 
1. ISO 9000, dikeluarkan pada tahun 1987 oleh International Organization for Standardization 

yang selanjutnya konsep ini dikenal sebagai standar manajemen mutu (Quality Management) 
atau secara lengkap disebut Standar Manajemen Mutu dan Jaminan Mutu Pedoman Seleksi 
dan Penggunaan (Suratmo, 1994:8). 

 
Tujuan utama ISO 9000 adalah sebagai berikut: 
a. Organisasi harus mencapai dan mempertahankan mutu produk atau jasa yang 

dihasilkan secara berkesinambungan dapat memenuhi kebutuhan para pelanggan 
(customers). 

b. Organisasi harus memberikan keyakinan kepada pihka manajemen bahwa mutu yang 
dimaksudkan telah dicapai dan dapat dipertahankan. 
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c. Organisasi harus memberikan keyakinan kepada pihak pelanggan (customers) bahwa 
mutu yang dimaksudkan telah atau akan dicapai dalam produk atau jasa yang dijual. 

Isi pedoman ISO 9000 meliputi lima standar mutu internasional adalah sebagai berikut: 
  
1. ISO 9000 merupakan suatu peta jaringan yang memberikan definisi dasar dan konsep-konsep 

serta menjelaskan bagaimana suatu perusahaan memilih dan menggunakan standar yang lain 
dalam seri tersebut. 

2. ISO 9001 merupakan standar yan paling konprehensif dan digunakan untuk menjamin mutu 
pada tahap desain, pengembangan, produksi, instalasi, dan pelayanan jasa. ISO 9001 
biasanya digunakan oleh perusahaan manufaktur yang mendesain dan membuat produk 
sendiri. 

3. ISO 9002 digunakan untuk memenuhi persyaratan produksi dan instalasi yang memerlukan 
jaminan. 

4. ISO 9003 merupakan standar yang kurang rinci karena hanya dibutuhkan untuk menjamin 
pemeriksaan dan uji akhir. Biasanya digunakan pada laboratorium pengujian, pusat kalibrasi 
dan distributor peralatan yang melakukan pemeriksaan dan pengujian produk yang dipasok. 
Tujuan dari ISO 9000; ISO 9001; ISO 9002; ISO 9003 adalah untuk memberikan jaminan 
mutu dalam kontraktual dengan pihak luar. 

5. ISO 9004 digunakan untuk kepentingan internal dan bukan untuk situasi kontraktual. 
 
Persyaratan Sertifikasi ISO 9000 meliputi: 
1. Tanggung jawab manajenem (management responsibility). 
2. Dokumen system mutu (quality system documentation); 
3. Peninjauan ulang kontrak (contract review) 
4. Penegndalian dasain (design control) 
5. Pembelian (purchasing); 
6. Pengendalian proses (process control); 
7. Inspeksi dan Pengujiam (inspection and testing) 
8. Kalibrasi (calibration). 
9. Pemeriksaan  intern (internal auditing) 
10. Penanganan produk yang rusak (handling of rejected product). 
11. Tindakan perbaikan ( corrective action). 
  
Di Indonesia di bentuk Dewan Standarisasi Nasional (DSN) mengeluarkan standar mutu dengan 
kode SNI 199000; SNI 199001; SNI 199002; SNI 199003; dan SNI 199004, (penggunakan 
kode disamakan dengan ISO yang ada). SNI akronim dari Standar Nasional Indonesia. 
 
ISO 14000.  (ECO Labeling)  ISO ini adalah standar pengelolaan lingkungan yang sifatnya 
sukarela dan merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar perusahaan.  
 
Manfaat ISO 14000: 

1. Perlindungan terhadap lingkungan. 
2. Dasar persamaan kompetitif. 
3. Menunjukkan kesesuaian dengan peraturan; 
4. Pembetukan sistemm pengelolaan yang efektif; 
5. Penuruan biaya; 
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6. Penurunan kecelakaan kerja; 
7. Peningkatan hubungan masyarakat; 
8. Peningkatan kepercayaan dan kepuasan konsumen; 
9. Peningkatan perhatian manajemen puncak; 

 
1. ISO 14001 adalah system pengelolaan lingkungan (environmental  management system) ini 

digunakan untuk mengelola lingkungan agar terjaga lingkungan yang sehat bagi masyarakat. 
 
2. ISO 140010 -140015 adalah Audit Lingkungan (Enviromental Auditing) . 
3. ISO 140020 – 140024 adalah Pemberian Label Lingkungan ( Environmental Labeling). 

Rekomendasi pemberian label mencakup 3 jenis yaitu: 
a. Produk yang dihasilkan ramah lingkungan. 
b. Persyaratan spesifik produsen seperti dapat di daur ulang. 
c. Dampak lingkungan atas produk. 

4. ISO 140031 adalah Evaluasi Kinerja ( Environmental Performance Evaluation ) 
5. ISO 140041 – 140044 adalah Analisis Siklus Hidup ( Life Cycle Analysis ) 
6. ISO 140060 adalah Aspek Lingkungan dan Standar Produk ( Environmental aspects of 

product standard ). 
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