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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Bab ini berisi pendahuluan penelitian yang terdiri dari latar belakang, 

pokok permasalahan, tujuan penelitian, batasan yang digunakan, dan sistematika 

penulisan laporan tugas akhir. 

 

1.1 Latar Belakang 

 Industri makanan dan minuman merupakan subsektor industri terbesar di 

Indonesia. Menurut catatan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman 

Indonesia (GAPMMI), hingga tahun 2009, terdapat 1.159.983 perusahaan yang 

menggeluti usaha di sektor makanan dan minuman di Indonesia. Berdasarkan 

jumlah tersebut, 6.316 merupakan industri besar dan menengah, 66.178 industri 

kecil dan sebagian besar sisanya, 1.087.489 merupakan industri rumah tangga. 

 Kementerian Perindustrian memproyeksikan pertumbuhan industri 

makanan dan minuman pada tahun 2010 sebesar 7%-8%, lebih tinggi dari 

pertumbuhan ekonomi nasional. Di sisi ekspor, industri makanan olahan 

Indonesia selama tahun 2005 hingga 2009 juga selalu mengalami peningkatan. 

Rata-rata pertumbuhan ekspor dari kurun tahun 2005 hingga 2009 mencapai 16% 

per tahun (BSN 2010). Selama periode Januari-Mei 2011, terjadi peningkatan 

ekspor makanan dan minuman sebesar 17,02% dibandingkan periode yang sama 

pada tahun sebelumnya (GAPMMI 2011). 
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 Peningkatan ekspor ini mengindikasikan produk makanan dan minuman 

dalam negeri sudah dapat diterima oleh pasar internasional. Pemberlakuan 

CAFTA-China Asean Free Trade Area sejak tahun 2010 juga semakin 

memperluas pasar ekspor Indonesia. Di sisi lain, hal ini juga menimbulkan 

ancaman apabila produk-produk dalam negeri gagal bersaing dengan produk-

produk Cina. Salah satu tantangan yang dihadapi perusahaan, menurut Ditjen 

Kerjasama Perdagangan Internasional Departemen Perdagangan adalah 

bagaimana perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi. 

Selain itu, kemampuan perusahaan dalam penguasaan teknologi informasi dan 

komunikasi juga menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah juga menghadapi 

tantangan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif serta regulasi yang 

transparan, efisien dan ramah dunia usaha. 

 Untuk menjawab tantangan tersebut, perusahaan perlu menerapkan 

manajemen kualitas (quality management), yang juga sering disebut total quality 

management (TQM). TQM melibatkan setiap divisi maupun departemen, serta 

semua karyawan yang ada di perusahaan. Manajemen kualitas merupakan 

perkembangan dari penjaminan kualitas (quality assurance). Quality assurance 

berawal dari ditetapkannya suatu standar yang saat ini telah diterima oleh lebih 

dari 100 negara di dunia, yakni ISO. Di Indonesia, pemerintah mengadopsi sistem 

ISO dengan menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI). Selain SNI, 

pemerintah juga membentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk 

mengawasi mutu produk makanan, minuman, kosmetik serta obat-obatan.  
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 Perkembangan manajemen kualitas juga didukung dengan program 

ataupun tools untuk peningkatan kualitas yang berkelanjutan, seperti six sigma 

dan lean. Selain sertifikasi maupun program peningkatan kualitas, juga terdapat 

penghargaan berkenaan dengan kualitas. Berawal pada tahun 1987, hingga saat 

ini, Pemerintah Amerika Serikat melalui National Institute of Standards and 

Technology (NIST) setiap tahunnya memberi penghargaan bagi perusahaan 

maupun organisasi di beberapa bidang seperti manufaktur, jasa, pendidikan, 

kesehatan, usaha kecil, dan nirlaba yang berhasil menunjukkan kualitas serta 

peningkatan kinerja yang luar biasa. Penghargaan ini dikenal dengan Malcolm 

Baldrige National Quality Award (MBNQA). Pada tahun 2005, di Indonesia 

didirikan Indonesian Quality Award Foundation (IQAF) yang memiliki peran 

serupa dengan NIST. Setiap tahunnya IQAF menyelenggarakan Indonesian 

Quality Award, yang penilaiannya diadopsi dari MBNQA. 

 Pengukuran penerapan manajemen kualitas berdasarkan kriteria MBNQA 

pernah dilakukan oleh Lau et al. (2003). Lau meneliti perbandingan penerapan 

manajemen kualitas pada perusahaan yang terfokus pada inspeksi, pengendalian 

kualitas (QC), dan manajemen mutu terpadu (TQM). Hasil penelitiannya 

menunjukkan perusahaan yang berfokus pada TQM memiliki kinerja yang lebih 

superior dibandingkan perusahaan yang berfokus pada inspeksi maupun QC. Wali 

(2007) meneliti faktor-faktor yang mungkin berpengaruh dalam penerapan 

manajemen kualitas, di antaranya skala perusahaan, kepemilikan, kerja sama, 

lingkup perdagangan, persaingan, dan sebagainya. Prybutok et al. (2010) 

melakukan penelitian untuk menguji aplikasi kriteria MBNQA 2002 di sektor 



4 
 

organisasi pemerintah. Hasil penelitiannya menunjukkan model kriteria MBNQA 

2002 dapat digunakan untuk meninjau dan mengukur kinerja organisasi.  

 

1.2 Pokok Permasalahan 

 Belum ada penelitian yang berkenaan dengan pengukuran manajemen 

kualitas pada perusahaan-perusahaan makanan dan minuman di Indonesia. 

Pengukuran penerapan manajemen kualitas diperlukan untuk mengetahui posisi 

perusahaan saat ini dari sisi manajemen kualitas.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengukur penerapan manajemen kualitas 

pada perusahaan-perusahaan makanan dan minuman di Indonesia. Berdasarkan 

hasil pengukuran, selanjutnya akan dilakukan identifikasi untuk mengetahui 

pengaruh atribut perusahaan  seperti skala usaha dan sertifikasi yang dimiliki 

terhadap hasil pengukuran penerapan manajemen kualitas. 

 

1.4 Pembatasan Masalah 

 Pembatasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penggunaan kriteria penilaian Malcolm Baldrige National Quality Award 

(MBNQA) 2011-2012 untuk perancangan kuesioner. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

 Laporan ini terdiri dari enam bab dengan deskripsi sebagai berikut. 

BAB 1 PENDAHULUAN  

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang penelitian, pokok 

permasalahan, tujuan penelitian, pembatasan masalah, dan sistematika penulisan. 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat beberapa tinjauan pustaka yang akan digunakan sebagai pedoman 

untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini. 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan dijelaskan tahap-tahap penelitian yang dilakukan serta langkah-

langkah yang ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan. Alat yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kuesioner. 

BAB 4 PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini berisikan data-data yang berhasil dikumpulkan dari kuesioner serta 

pengolahan data yang dilakukan.  

BAB 5 ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memuat analisis hasil pengolahan data serta pembahasan untuk menjawab 

tujuan penelitian. 

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini terdiri dari kesimpulan penelitian serta saran yang diberikan untuk 

penelitian selanjutnya. 


