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Abstract: This paper focuses on the quality of a company (including 

education) are professionally managed through the integrated quality 

management. Educational institutions as a producer service sector should pay 

attention to quality; quality of managerial and academic aspects. Both of these 

aspects can be achieved through the implementation of total quality 

management concepts (TQM). TQM is a management concept that puts the 

whole person (civitas academica) institutions of higher education as a person 

who has the responsibility for quality in accordance with their duties and 

functions. TQM is an approach to doing business that attempts to maximize 

the competitiveness of the institution through continuous improvement on 

products, services, people, processes and the environment. TQM is the starting 

point for improving the quality of which will come under the jargon of "do the 

right things, first time, and every time". TQM basing his work on the Deming's 

cycle, known as the PDCA (Plan-Do-Check-Act). 

 

Keywords: Total Quality Management, Continuous Improvement, and Plan-

Do-Check-Act. 

 

PENDAHULUAN 

Total Quality Management (TQM) atau disebut Manajemen Mutu Terpadu 

(MMT) hadir sebagai jawaban atas kebutuhan akan mutu tersebut. Suatu produk dibuat 

semaksimal atau seoptimal mungkin agar dapat memenuhi kebutuhan dan harapan 

customer. Titik temunya antara harapan dan kebutuhan customer dengan hasil produk itulah 

yang disebut “bermutu.” Jadi ukuran bermutu tidaknya suatu produk adalah pada terpenuhi 

tidaknya harapan dan kebutuhan customer. Semakin tinggi tuntutan customer maka 

semakin tinggi kualitas mutu tersebut. 

Namun demikian, di sisi lain sesungguhnya masih banyak para pelaku pendidikan 

yang masih mengahadapi kesulitan dalam memahami kekuatan dan manfaat MMT dalam 

memenuhi mutu dan kinerja pembelajaran yang direncanakan. Penyebabnya adalah MMT 

sebagai suatu bidang ilmu belum ada suatu definisi standar atau tunggal dan menyeluruh. 

MMT hanya merujuk pada sebuah pendekatan, sebuah sistem, sebuah alat, sebuah teknik 

dan atau filosofi yang ditujukan untuk mencapai target kualitas tertentu. 

Berdasarkan deskripsi di atas, makalah ini bermaksud membahas tentang:  

pengertian Manajemen Mutu Terpadu, rasionalitas Manajemen Mutu Terpadu, landasan 

Manajemen Mutu Terpadu, dan perbedaan Manajemen Mutu Terpadu dengan Manajemen 

Konvensional. 
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PEMBAHASAN 

Sesuai dengan rumusan masalah pada sub pembahasan ini akan dibahas secara 

berurutan tentang hal-hal sebagai berikut: Pengertian Manajemen Mutu Terpadu, 

Rasionalitas Manajemen Mutu Terpadu, Landasan Manajemen Mutu Terpadu, dan 

Perbedaan Manajemen Mutu Terpadu dengan Manajemen Konvensional. 

1. Pengertian Manajemen Mutu Terpadu 

Konsep Manajemen Mutu Terpadu (selanjutnya disingkat MMT) merupakan 

bangunan konsep yang terdiri atas tiga unsur, yaitu manajemen, mutu, dan terpadu. Oleh 

karena itu, untuk mengantarkan pemahaman terhadap MMT, lebih dahulu akan dipaparkan 

pengertian ketiga unsur tersebut secara berurutan, dan diakhiri dengan pengertian MMT. 

a. Manajemen 

Secara ethimology, istilah manajemen berasal dari kata management (bahasa 

Inggris), berasal dari kata “to manage” yang artinya mengurus atau tata laksana. Sehingga 

manajemen dapat diartikan dengan “bagaimana cara mengatur, membimbing dan 

memimpin semua orang yang menjadi bawahannya agar usaha yang sedang dikerjakan 

dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”. Sedangkan secara terminology, 

ditemukan banyak ahli yang memberikan definisi tentang manajemen, diantaranya adalah 

sebagai berikut (Sallis, 1993). 

1. Harold Koontz & O‟ Donnel dalam bukunya yang berjudul “Principles of 

Management” mengemukakan, “manajemen adalah berhubungan dengan pencapaian 

suatu tujuan yang dilakukan melalui dan dengan orang-orang lain”  

2. George R. Terry dalam bukunya yang berjudul “Principles of Management” 

memberikan definisi: “manajemen adalah suatu proses yang membedakan atas 

perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan pelaksanaan dan pengawasan, dengan 

memanfaatkan baik ilmu maupun seni, agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya”. 

3. Ensiclopedia of The Social Sciences, manajemen diartikan sebagai proses pelaksanaan 

suatu tujuan tertentu yang diselenggarakan dan diarvasi. 

4. Mary Parker Follet,  manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui 

orang lain. 

5. James A. F. Stoner, manajemen diartikan sebagai proses perencanaan, 

pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan upaya (usaha-usaha) anggota 

organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. 

6. Oei Liang Lie, manajemen adalah ilmu dan seni perencanaan pengorganisasian, 

pengarahan, pengkoordinasian dan pengawasan sumber daya manusia dan alam, 

terutama sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

Dari sejumlah pengertian di atas, dapat dimengerti bahwa manajemen merupakan 

sebuah proses yang khas, yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta 

mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya 

manusia serta sumber-sumber lain. 

b. Mutu 

Hampir dapat dipastikan bahwa setiap orang setuju terhadap upaya peningkatan 

mutu, tetapi hampir tidak dapat dipastikan adanya kesamaan persepsi tentang makna mutu 

tersebut. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang jelas terhadap variasi makna mutu 

agar mutu tidak hanya menjadi slogan belaka. 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/07/perencanaan-sumber-daya-manusia.html
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/07/manajemen-sumber-daya-manusia-fungsi.html
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Dalam Kamus Indonesia-Inggris kata mutu dalam bahasa Inggris disebut quality 

artinya taraf atau tingkatan kebaikan; nilaian sesuatu. Jadi mutu berarti kualitas atau nilai 

kebaikan suatu hal. Namun dalam membahas definisi mutu terkait dengan MMT, perlu 

diawali dengan mengetahui definisi mutu produk yang disampaikan oleh lima pakar MMT 

atau Total Quality Management (TQM) berikut (Sallis, 1993 & Nasution, 2005). 

a. Joseph Moses Juran menyebutkan bahwa mutu produk adalah kecocokan penggunaan 

produk untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. 

b. Phil Crosby mendefinisikan mutu adalah conformance to requirement, yaitu sesuai 

dengan yang disyaratkan atau distandarkan. 

c. W. Edwards Deming mendefinisikan mutu, bahwa mutu adalah kesesuaian dengan 

kebutuhan pasar. 

d. Armand V. Feigenbaum mendefinisikan mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya. 

e. M.N. Nasution –mengutip pendapat Garvin dan Davis– menyebutkan bahwa mutu 

adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia/tenaga kerja, 

proses dan tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan 

atau konsumen. 

Dari beberapa pendapat tersebut di atas, mutu dapat dipahami sebagai sebuah 

kondisi produk (baik berupa barang atau jasa) yang telah sesuai standar yang telah 

ditetapkan, sesuai kebutuhan dan kepuasan pelanggan, atau bahkan lebih dari standar, dan 

kebutuhan serta kepuasan pelanggan.  

Meskipun tidak ada definisi mutu yang diterima secara universal, namun dari 

kelima definisi diatas terdapat persamaan, yaitu dalam elemen-elemen sebagai berikut. 

a. Mutu mencakup usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. 

b. Mutu mencakup produk, tenaga kerja, proses, dan lingkungan. 

c. Mutu merupakan kondisi yang selalu berubah (misalnya apa yang dianggap merupakan 

mutu saat ini, mungkin dianggap kurang bermutu pada masa mendatang).  

Dengan memperhatikan subtansi yang terkandung dalam definisi mutu tersebut di 

atas, maka dapat dipahami bahwa mutu memiliki standar, yaitu standar produk dan jasa, 

dan standar pelanggan. Standar produk dan jasa terdiri dari atas: a) kesesuaian dengan 

spesifikasi; b) kesesuaian dengan tujuan dan manfaat; c) tanpa cacat (zero defects); dan d) 

selalu baik sejak awal. Standar pelanggan terdiri dari atas: a) kepuasan pelanggan; b) 

memenuhi kebutuhan pelanggan; dan c) menyenangkan pelanggan.  

Selain definisi tentang mutu, perlu juga dipahami perbedaan mendasar antara 

kontrol mutu (quality control), jaminan mutu (quality assurance), dan mutu terpadu (total 

quality). Kontrol mutu merupakan sebuah proses pasca-produksi yang melacak dan 

menolak item-item yang cacat dengan menggunakan metode inspeksi dan pemeriksaan. Ini 

sudah digunakan dalam pendidikan untuk memeriksa apakah standar-standar telah dipenuhi 

atau belum. Jaminan mutu bertujuan mencegah terjadi kesalahan sejak awal proses 

produksi untuk menciptakan produk tanpa cacat (zero deffect) dan selalu baik sejak awal 

(right first time every time). Sedangkan mutu terpadu adalah tentang usaha menciptakan 

sebuah kultur mutu yang disesuaikan dengan perubahan harapan dan gaya pelanggan.  

Istilah pelanggan jika diaplikasikan dalam pendidikan, terpisahkan ke dalam 

beberapa jenis. Pelanggan utama yaitu pelajar yang secara langsung menerima jasa, 

„pelanggan kedua‟ adalah orang tua, perusahaan, atau sponsor pelajar yang memiliki 

kepentingan langsung, dan „pelanggan ketiga‟ yaitu pihak yang memiliki peran penting 

meskipun tak langsung, seperti pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. Masing-

masing pelanggan memiliki kebutuhan yang bervariasi, dan MMT ingin memastikan bahwa 

proses intitusi harus menempatkan sudut pandang pelajar sebagai pusat dari setiap proses 

perencanaan strategis. 
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c. Terpadu 

Kata terpadu merupakan terjemahan dari kata total (bahasa Inggris). Total dalam 

konsep Total Quality Management diartikan sebagai pengintegrasian seluruh staf, penyalur, 

pelanggan dan stakeholder lainnya (total is the integration of the staff, suppliers, customers 

and other stakeholders). Hal ini berarti semua orang yang ada di dalam organisasi 

dilibatkan dalam menyelesaikan produk atau melayani pelanggan. Dengan kata lain, konsep 

total dalam TQM, atau konsep terpadu dalam MMT ini diartikan bahwa setiap orang 

berperan dalam menyukseskan seluruh proses pekerjaan atau aktivitas (Sallis, 1993). 

d. Pengertian Manajemen Mutu Terpadu 

Menurut Slamet (1995) MMT adalah suatu prosedur dimana setiap orang 

berusaha keras secara terus menerus memperbaiki jalan menuju sukses. MMT bukanlah 

seperangkat peraturan dan ketentuan yang kaku, tetapi merupakan proses-proses dan 

prosedur-prosedur untuk memperbaiki kinerja. MMT juga menselaraskan usaha-usaha 

orang banyak sebaik mungkin sehingga orang-orang tersebut menghadapi tugasnya dengan 

penuh semangat dan berpartisipasi dalam perbaikan pelaksanaan pekerjaan. 

Tjiptono dan Diana (2000) menambahkan bahwa MMT merupakan perpaduan 

semua fungsi dari perusahaan ke dalam falsafah holistik yang dibangun berdasarkan konsep 

kualitas, teamwork, produktivitas dan kepuasan pelanggan. MMT merupakan sistem yang 

mengangkat mutu sebagai strategi usaha dan berorientasi kepada kepuasan pelanggan dan 

melibatkan seluruh anggota organisasi. MMT adalah suatu pendekatan untuk menjalankan 

bisnis yang berusaha untuk memaksimalkan persaingan sebuah organisasi melalui 

perbaikan yang terus-menerus atas mutu produk, jasa, orang, proses, dan lingkungannya 

Hadari Nawari (2005:46) menambahkan, Manajemen Mutu Terpadu adalah 

manejemen fungsional dengan pendekatan yang secara terus menerus difokuskan pada 

peningkatan kualitas, agar produknya sesuai dengan standar kualitas dari masyarakat yang 

dilayani dalam pelaksanaan tugas pelayanan umum (public service) dan pembangunan 

masyarakat (community development). Konsepnya bertolak dari manajemen sebagai proses 

atau rangkaian kegiatan mengintegrasikan sumber daya yang dimiliki, yang harus 

diintegrasi pula dengan pentahapan pelaksanaan fungsi–fungsi manajemen, agar terwujud 

kerja sebagai kegiatan memproduksi sesuai yang berkualitas. Setiap pekerjaan dalam 

manajemen mutu terpadu harus dilakukan melalui tahapan perencanaan, persiapan 

(termasuk bahan dan alat), pelaksanaan teknis dengan metode kerja/cara kerja yang efektif 

dan efisien, untuk menghasilkan produk berupa barang atau jasa yang bermanfaat bagi 

masyarakat.  

Santoso sebagaimana dikutip oleh Tjiptono dan Diana (1998) mengatakan bahwa 

“MMT merupakan sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan 

berorentasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi”. Di 

samping itu Tjiptono dan Diana (1998) menyatakan pula bahwa “ MMT merupakan suatu 

pende-katan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing 

organisasi melalui perbaikan terus menerus atas produk, jasa, manusia, proses dan 

lingkungannya. Pengertian yang lain menyebutkan bahwa MMT merupakan salah satu cara 

meningkatkan kinerja terus menerus (continously 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 (Gaspersz, 2006) 

Menurut Cassio seperti yang dikutip oleh Hadari Nawawi (2005 : 127), ia 

memberi pengertian bahwa “TQM, a philosophy and set of guiding principles that 

represent the foundation of a continuosly improving organization, include seven broad 

components : 
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1. A focus on the customer or user of a product or service, ensuring the customer’s need 

an expectations are satisfied consistenly. 

2. Active leadership from executives to establish quality as a fundamental value to be 

incorporated into a company’s managemen philosophy. 

3. Quality concept (e.g. statistical process control or computer assisted design, 

engineering, and manufacturing) that are thoroughly integrated throughout all 

activities of or a company. 

4. A corporate culture, established and reinforced by top executives, that involves all 

employees in contributing to quality improvement. 

5. A focus on employee involvement, teamwork, and training at all levels in order to 

strengthen employee commitment to continous quality improvement. 

6. An approach to problem solving that is base on continously gathering, evaluating, and 

acting on facts and data is a systematic manner. 

7. Recognition of supliers as full partners in quality management process. 

Dari definisi-definisi tersebut di atas, kiranya MMT dapat didefinisikan sebagai 

suatu sistem manajemen yang melibatkan semua unsur kepegawaian di lingkungan suatu 

perusahaan baik sektor barang maupun sektor jasa yang bertujuan untuk meningkatkan 

mutu, efisiensi dan efektivitas produksi baik di lingkungan industri maupun institusi 

lainnya. MMT merupakan sebuah pendekatan praktis –namun juga strategis– dalam 

menjalankan roda organisasi yang memfokuskan diri pada terpenuhinya ekspektasi 

pelanggan dengan melakukan perbaikan terus menerus serta melibatkan seluruh sumber 

daya yang ada secara efektif dan efisien.  

Berdasarkan uraian tentang pengertian MMT, dapat diketahui adanya lima unsur 

utama dalam penerapan MMT, yaitu: (1) berfokus pada pelanggan, (2) perbaikan pada 

proses secara sistematik, (3) pemikiran jangka panjang, (4) pengembangan sumberdaya 

manusia, dan (5) komitmen pada mutu (Slamet,1999). 

Manajemen mutu terpadu (MMT) berfokus pada pelanggan. Pelanggan adalah 

sosok yang dilayani. Perhatian dipusatkan pada kebutuhan dan harapan para pelanggan. 

Untuk ini setiap yang akan melaksanakan MMT harus mengetahui ciri-ciri pelanggan-

pelanggannya, dan karena itu maka harus mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan dan 

harapan pelanggan tersebut agar bisa memuaskannya. Produk/jasa yang dibuat atau 

diberikan haruslah bertumpu pada pelanggan. 

Perbaikan pada proses secara sistematik, menunjuk pada kondisi dimana setiap 

kegiatan hendaknya direncanakan dengan baik, dilaksanakan secara cermat, dan hasilnya 

dievaluasi dibandingkan dengan standar mutu yang ditentukan sebelumnya. Selain itu, 

bahwa setiap prosedur kerja yang sedang dilaksanakan juga perlu ditinjau apakah telah 

mendatangkan hasil yang diharapkan. Bila tidak, maka prosedur itu perlu diubah dan 

diganti dengan yang lebih baik dan sesuai. Jadi disini, harus ada keterbukaan dan kesediaan 

berubah dan menggantikan hal yang lama dengan hal yang baru jika memang diperlukan. 

Ini berlaku bagi multilevel, baik dari tingkat pimpinan sampai dengan staf terbawah. 

Pemikiran jangka panjang menunjuk pada visi dan misi lembaga. Visi dan misi 

lembaga harus dirumuskan dan dicapai bersama oleh segenap unsur dalam lembaga, 

kemana arah lembaga akan tertuju untuk jangka panjang. Suatu kegiatan staf atau siapapun 

dalam lembaga tersebut harus dapat ditelusuri mampu menyumbang apa dan seberapa 

kepada pencapaian visi dan misi lembaga. Disilah maka, untuk menerapkan MMT 

dipersyarat-kan adanya pimpinan yang memiliki visi jangka panjang, berkemampuan kerja 

keras, tekun dan tabah mengemban misi, disiplin, dan memiliki sikap kepelayanan yang 

baik misalnya: kepedulian terhadap staf, sopan dan berbudi, sabar, bijaksana, bersahabat 

dan bersedia membantu sesama dalam lembaga tersebut. 
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Pengembangan sumberdaya manusia menjadi kata kunci dalam penerapan MMT. 

Semua anggota atau bagian dari lembaga tersebut harus berusaha menguasai kompetensi 

sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Dalam lembaga harus terjadi suasana 

saling belajar, segala sumber belajar dimanfaatkan untuk meningkatkan kompetensi 

masing-masing staf. Bagaikan suatu bangunan, lemahnya SDM dalam bagian tertentu 

dalam lembaga akan mengganggu pencapaian visi dan misi, sehingga harus diperbaiki/ 

ditingkatkan. 

Unsur lainnya adalah komitmen pada mutu. Semua kegiatan lembaga harus 

diorientasikan pada pencapaian mutu. Harus ada kesadaran dan keyakinan bagi seluruh 

anggota atau bagian dalam lembaga akan perlunya mutu kinerja masing-masing, dan 

karenanya harus ada tekat dan rasa keterikatan yang kuat untuk menjada dan meningkatkan 

mutu kerja masing-masing yang menyokong mutu lembaga. Dengan adanya komitmen 

pada mutu, akan mampu menggerakkan usaha-usaha yang terus menerus untuk 

meningkatkan mutu, sehingga tidak akan menyerah pada kendala dan kesulitan yang 

menghadang di perjalanan menerapkan MMT dalam rangka peningkatan mutu secara 

berkelanjutan. 

2. Rasionalitas Manajemen Mutu Terpadu 

Mengapa atau ada apa dengan MMT? Ini adalah sebuah pertanyaan tentang 

rasionalitas penerapan MMT. Era reformasi telah digulirkan di negara kita Indonesia, 

tepatnya pada tahun 1998 setelah Presiden Suharto mengundurkan diri dari jabatan presiden 

pada tanggal 21 Mei 1998. Reformasi bergulir pada setiap aspek, baik politik, hukum, 

pendidikan, manajemen, dan lain-lain, sehingga terjadilah proses transformasi di segala 

aspek tersebut. 

Khusus di bidang manajemen, terjadilah transformasi dari manajemen 

konvensional atau tradisional ke arah manajemen mutu terpadu. Manajemen konvensional 

lebih memperhatikan hasil, sementara manajemen mutu terpadu lebih menekankan pada 

proses dengan asumsi proses akan berdampak pada hasil. Tanggung jawab sebuah 

perusahaan jasa atau barang (termasuk lembaga pendidikan) telah bergeser dari tanggung 

jawab di top leader menuju tanggung jawab bersama seluruh orang yang terlibat 

memproduksi barang atau jasa dan seluruh pengguna atau pelanggan. 

Di era global, persaingan mutu sebuah produk menjadi semakin ketat. Sebuah 

perusahaan, institusi, atau lembaga pendidikan dituntut untuk senantiasa menghasilkan 

produk yang bermutu dan senantiasa meningkatkan mutu produk tersebut agar dapat 

bersaing dengan negara lain. Salah satu bentuk upaya yang dapat dilakukan, menurut 

Hardjosoedarmo (1997), adalah dengan melakukan transformasi di bidang manajemen, dari 

manajemen konvensional ke arah manajemen yang memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1) bergerak secara lebih efektif atas dasar visi dan misinya, 2) selalu berusaha memenuhi 

pelanggan, 3) kegiatannya bersifat proaktif, 4) mengejar daya saing, 5) anggotanya lebih 

tekun bekerja (industrious), 6) anggotanya harus lebih giat berusaha (entreprising), 7) 

pimpinannya mau mengerahkan seluruh karyawan dengan pemberdayaan (empowerment),  

pimpinannya mendorong karyawan untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan kecakapan 

supaya mutakhir dan relevan dengan tugas, dan 9) perencanaannya terpadu, pelaksanaan 

dan pengendaliannya terdesentralisasi. 

Sejumlah karakteristik tersebut di atas, mengindikasikan perlunya memenej 

terhadap 7 M (man, money, materials, methods, machine, markets, minute) sebagaimana 

yang telah dilakukan oleh MMT. Sementara itu, manajemen konvensional cenderung hanya 

memenej 3M (man, money, materials). Inilah argumentasi rasional tentang mengapa MMT 

perlu dilakukan demi mempertahankan mutu dan daya saing di era global. 
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Setiap organisasi (termasuk lembaga pendidikan) yang hendak mempertahankan 

eksistensinya dengan karakteristik di atas dituntut untuk melakukan transformasi 

manajemen yang cukup mendasar. Sejarah Jepang dengan pertumbuhan industrinya setelah 

kekalahannya dalam perang dunia ke II telah mampu membuktikan bahwa sistem 

manajemen yang dikenal dengan sebutan Total Quality Management/ Manajemen Mutu 

Terpadu (MMT) telah mampu membangkitkan Jepang dari negara yang hancur lebur akibat 

kalah perang menjadi negara yang mampu bersaing dengan negara-negara Eropa dan 

Amerika yang sudah lebih maju duluan (Burnham, 1997; Prawirosentono, 2002). 

3. Landasan Manajemen Mutu Terpadu 

a. Landasan teoritis 

Istilah utama yang terkait dengan kajian MMT ialah continuous improvement 

(perbaikan terus-menerus) dan quality improvement (perbaikan mutu). Sebagai suatu 

strategi manajemen, sprektum aktivitas manajemen mutu terpadu berorientasi pada upaya 

untuk memperbaiki material dan jasa yang menjadi masukan organisasi dan memperbaiki 

upaya dalam memenuhi kebutuhan para pemakai produk dan jasa pada masa kini dan di 

waktu yang akan datang.  

Para ahli manajemen telah banyak yang mengemukakan pengertian tentang MMT. 

Salah satu di antaranya ialah Edward Sallis (1993) yang menyatakan bahwa MMT 

merupakan suatu filsafat dan metodologi yang membantu berbagai institusi, terutama 

industri, dalam mengelola perubahan dan menyusun agenda masing-masing untuk 

menanggapi tekanan-tekanan faktor eksternal. 

Manajemen mutu terpadu merupakan suatu teori ilmu manajemen yang 

mengarahkan pimpinan organisasi dan personelnya untuk melakukan program perbaikan 

mutu secara berkelanjutan yang terfokus pada pencapaian kepuasan para pelanggan. Jargon 

utama yang mendasari falsafah manajemen mutu terpadu terfokus pada pernyataan “Do the 

right things, first time, every time”, yang artinya kerjakan sesuatu yang benar sejak pertama 

kali, setiap waktu. 

Sejarah Jepang dengan pertumbuhan industrinya setelah kekalahannya dalam 

perang dunia ke II telah mampu membuktikan bahwa sistem manajemen yang dikenal 

dengan sebutan Total Quality Management/ Manajemen Mutu Terpadu (MMT) telah 

mampu membangkitkan Jepang dari negara yang hancur lebur akibat kalah perang menjadi 

negara yang mampu bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika yang sudah lebih 

maju dulu (Prabowo, 2010). 

Kekalahan Jepang pada perang dunia II, membangkitkan budaya Jepang dalam 

membangun sistem kualitas modern. Hadir-nya pakar kualitas W. Edward Deming di 

Jepang pada tahun 1950 membuat para ilmuwan dan insinyur Jepang lebih bersemangat 

dalam membangun dan memperbaiki sistem kualitas. Keberhasilan yang cukup pesat 

perusahaan Jepang di bidang kualitas menjadi perhatian perusahaan-perusahaan di negara 

maju lainnya. Perusahaan kelas dunia kemudian mempelajari apa yang pemah diraih oleh 

perusahaan Jepang dalam mengembangkan konsep kualitas. Hasil studi perusahaan-

perusahaan industri kelas dunia ini menunjukkan bahwa keberhasilan perusahaan Jepang ini 

salah satunya menerapkan apa yang dikenal dengan Total Quality Management atau MMT 

(Nurbaitiekasari, 2011). 

b. Landasan filosofis 

Di sini perlu dipaparkan pendapat para pakar tentang pengertian MMT khususnya 

yang terkait dengan landasan filosofis. Sallis Edward dalam Gasperz (2001:146) 

mengemukakan bahwa “Total Quality Management is a philosophy and methodology 

http://blog.unsri.ac.id/nurbaitiekasari


50.   JP3  Vol 2 No 1, Maret 2012 

 

 

which assists institutions to manage change and to set their own agendas for dealing with 

plethora of new external pressures”. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa MMT bukan 

sekedar prosedur atau tahapan-tahapan dalam menyelesaikan suatu masalah, tetapi sebuah 

filsafat dan metodologi untuk membantu lembaga dalam mengahadapi perubahan agar 

selalu sesuai dengan kebutuhan dan harapan pihak-pihak luar atau stakeholder. 

Syafaruddin (2002), mengemukakan bahwa MMT adalah suatu filosofi 

komprehensif tentang kehidupan dan kegiatan organisasi yang menekankan perbaikan 

berkelanjutan sebagai tujuan fundamental untuk meningkatkan mutu, produktifitas, dan 

mengurangi pembiayaan. Pendapat ini membuktikan bahwa MMT merupakan manajemen 

yang tidak hanya mementingkan produk tetapi lebih mementingkan proses. Produk yang 

bermutu pasti dihasilkan oleh proses yang bermutu pula. Untuk dapat mencapai proses 

yang bermutu, organisasi harus memiliki filosofi yang menyeluruh terhadap mutu yang 

dipahami oleh semua komponen organisasi. Dengan difahaminya filosofi tersebut, seluruh 

komponen organisasi akan selalu melakukan pekerjaan sebaik mungkin, sehingga  dapat 

terhindar dari berbagai kesalahan dalam meningkatkan efisiensi. Jelaslah, bahwa MMT 

bukan hanya milik manajer puncak saja, tetapi MMT merupakan manajemen yang 

mencakup semua orang, semua pekerjaan dan semua proses dalam organisasi. 

Manajemen Mutu Terpadu (MMT) adalah filosofi dan sistem untuk 

pengembangan secara terus menerus (continuous improvement) terhadap jasa atau produk 

untuk memenuhi kepuasan pelanggan (customer satisfaction) (Pulungan, 2001). Sistem 

pengembangan secara terus menerus dan kepuasan pelanggan merupakan kalimat yang 

selalu ada dalam setiap definisi yang dikemukakan pakar terhadap MMT. Sistem 

pengembangan secara terus menerus menggambarkan bahwa MMT memiliki titik tekan 

pada proses dan bekerja dengan mendasarkan pada sistem. 

4.  Perbedaan Manajemen Mutu Terpadu dengan Manajemen Konvensional 

Terdapat perbedaan mendasar antara MMT dengan manajemen konvensional. 

Dalam manajemen konvensional yang dikelola cenderung hanya 3 M., yaitu man, money, 

materials, sementara itu dalam MMT yang dikelola adalah 7 M, yakni man, money, 

materials, methods, machine, markets, minute. Selain itu, perlu juga dipahami bahwa kata 

“manajemen” dalam konsep MMT ini berlaku untuk setiap orang yang berada dalam 

organisasi. Dengan kata lain, setiap orang dalam sebuah institusi, apapun status, posisi atau 

perananannya, adalah “manajer” bagi tanggung jawabnya masing-masing. Sementara itu, 

kata menejemen dalam konsep menejemen konvensional cenderung hanya berlaku bagi 

pimpinan dan terutama pucuk pimpinan. 

Manajemen konvensional adalah suatu manajemen yang dimiliki para pekerja dan 

merupakan warisan dari nenek moyang yang disebarkan melalui mulut ke mulut dan selalu 

diwariskan kepada generasi selanjutnya, dan berkembang karena gagasan-gagasan  yang 

pernah ada. Dalam suatu manajemen konvensional hampir tidak pernah di temukan suatu 

prinsip. oleh karna itu manajemen konvensional sering disebut pengetahuan yang 

tradisional. Manajemen konvensional tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi produksi 

dan keharmonisan kerja; manajer mengalami kesulitan-kesulitan dan frustasi karena 

karyawan tidak selalu mengikuti pola-pola prilaku yang rasional; dan lebih berorientasi 

pada produk bukan pada proses. 

Sebaliknya MMT lelbih memperhatikan proses. Proses bekerja pada sistem 

merupakan suatu upaya untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam melakukan proses 

produksi atau pelayanan. Untuk dapat melakukan proses tersebut maka diperlukan sebuah 

komitmen dari keseluruhan orang-orang yang ada dalam organisasi. Proses-proses tersebut 

kemudian dinyatakan dalan kebijakan dan sasaran-sasaran mutu. Dari sasaran tersebut 

kemudian dilakukan upaya untuk dapat mencapai sasaran-sasaran tersebut, disinilah 
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kemudian dibuat perencanaan untuk dapat mencapai sasaran dan kebijakan yang telah 

ditetapkan. Dalam sasaran tersebut akan tergambar bagaimana suatu proses dilakukan, oleh 

siapa, sumber daya yang diperlukan dan kapan akan dilakukan. Untuk menjaga agar apa 

yang direncanakan tersebut berjalan secara benar, dan jika terjadi kesalahan dapat 

diantisipasi dengan cepat, maka diperlukan proses monitoring dan penilaian. Melalui 

kegiatan monitoring dan penilaian tersebut itulah kemudian dihasilkan berbagai data dan 

fakta terhadap berbagai masalah yang terjadi selama proses produksi atau pelayanan 

berlangsung. Untuk dapat memaknai data dan fakta yang ada dan untuk dapat 

menyelesaikan berbagai masalah yang berkembang, maka diperlukan kegiatan tinjauan 

manajemen. Dari tinjauan manajemen itulah dihasilkan berbagai tindakan perbaikan atau 

tindakan pengembangan. Tindakan perbaikan maupun tindakan pengembangan akan 

dimulai dengan melakukan kegiatan perencanaan lagi, melaksanakan, memonitor dan 

menilai, hasilnya akan ditinjau lagi melalui kegiatan tinjauan manajemen. Demikian 

seterusnya siklus tersebut akan berjalan terus menerus tiada habisnya, sehingga proses 

pengembangan juga akan dilakukan terus menerus, disesuaikan dengan berbagai 

perkembangan yang terjadi. 

Melalui proses tersebut itulah, kemudian dikembangkan berbagai hal yang 

berkaitan dengan upaya untuk menjaga kualitas. Upaya-upaya tersebut kemudian dikenal 

dengan Total Quality Control (TQC) yaitu upaya untuk membuat kegiatan pembandingan 

antara standar layanan/produk yang dipersyaratkan dengan layanan/produk yang dihasilkan. 

Upaya-upaya lainnya dapat berbentuk suatu sistem atau suatu gerakan yang bertujuan untuk 

mempertahankan kualitas. Upaya-upaya tersebut dapat berkaitan dengan proses 

menghasilkan suatu produk/ layanan, pemberdayaan atau pengembangan sumber daya 

manusia, atau mengembangkan budaya kerja yang tinggi. 

Dari penjelasan di atas, MMT memiliki karakteristik sebagai berikut. 

1. Selalu fokus pada pelanggan. Pelanggan yang dimaksud adalah bukan hanya pihak luar 

yang merupakan pembeli jasa atau produk dari organisasi tetapi juga pelanggan 

internal, yaitu orang yang berinteraksi pada layanan satu dengan layanan yang lain 

dalam organisasi. 

2. Perhatian pada kegiatan pengembangan secara berkelanjutan. MMT memiliki 

komitmen untuk tidak pernah puas dengan suatu kualitas. Kualitas yang diinginkan 

bukan hanya “baik” tetapi harus “sangat baik”. Organisasi memiliki filosofi bahwa 

kualitas selalu dapat dikembangkan. 

3. Fokus pada proses. MMT memfokuskan pada proses kerja untuk menghasilkan barang 

dan jasa sehingga selalu harus dilakukan pengembangan secara berkelanjutan. 

4. Pengembangan mutu pada keseluruhan organisasi. MMT menggunakan definisi mutu 

yang sangat luas. Tidak hanya berkaitan dengan produk dan layanan akhir, tetapi juga 

bagaimana organisasi melakukan proses pengiriman, banyaknya komplain, dan 

bagaimana menangani komplain dengan sopan. 

5. Pengukuran yang akurat. MMT menggunakan teknik statistik untuk mengukur setiap 

variabel penting dalam kegiatan organisasi. Hal tersebut dilakukan melalui kegiatan-

kegiatan membandingkan dengan standar yang berbeda atau melalui kegiatan 

benchmark untuk mengidentifikasi masalah, menulusuri akar masalah, dan 

menghilangkan penyebab dari masalah tersebut. 

6. Pemberdayaan sumber daya manusia. MMT menempatkan manusia sebagai sesuatu 

yang harus dikembangkan dalam upaya untuk mengembangkan proses. Tim kerja 

merupakan hal yang harus dikembangkan dalam kaitan untuk menemukan dan 

menyelesaikan masalah dalam organisasi. 

Dalam kaitan dengan proses, MMT mendasarkan pekerjaannya pada siklus 

Deming‟s yang dikenal dengan sebutan PDCA (Plan-Do-Check-Act) (Prabowo, 2010). 
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Seluruh aktivitas pekerjaan harus dilakukan perencanaan (Plan) terlebih dahulu. 

Perencanaan yang sudah dibuat tidak boleh langsung dipakai sebagai standar pelaksanaan, 

tetapi harus terlebih dahulu dilakukan pengujian (Do) untuk menghindari kesalahan yang 

fatal. seluruh proses yang dilakukan dalam proses MMT juga harus mendasarkan pada data 

yang kuat  bukan mendasarkan pada opini seperti yang dilakukan dalam manajemen 

tradisional (Sonhadji, 1999). Hal tersebut disebabkan oleh salah satu prinsip MMT yang 

lebih  pada tindakan pencegahan daripada penyelesaian masalah (Burham, 1997), sehingga 

kegiatan asesmen dalam proses MMT merupakan kegiatan sentral yang harus dilakukan. 

Kondisi tersebut juga dikemukakan oleh Sonhadji (dalam Prabowo, 2010) bahwa salah satu 

perbedaan antara manajemen tradisional dengan MMT adalah jika manajemen tradisional 

lebih menekankan pada memeriksa kesalahan, sedangkan MMT lebih menekankan pada 

mencegah kesalahan dan menekankan kualitas desain.  

Data yang dihasilkan dari proses pengujian (Check) tersebut kemudian digunakan 

sebagai dasar untuk melakukan modifikasi dan pengembangan pada desain. Hasil 

modifikasi tersebut itulah yang kemudian dijadikan pijakan dalam pelaksanaan proses 

manajemen (Act), demikian seterusnya proses tersebut berulang, sehingga selalu ada proses 

pengembangan dengan mendasarkan pada hasil evaluasi dan asesmen.  Konsep inti dari 

MMT adalah konsep tentang sistem manajemen dengan mendasarkan fakta dan proses 

manajemen pada siklus PDCA.  

PENUTUP 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penulisan dan pembahasan makalah, maka 

dalam sub penutup ini dapat disimpulan sebagai berikut. 

1. Pengertian Manajemen Mutu Terpadu 

Suatu sistem manajemen yang melibatkan semua unsur kepegawaian di lingkungan 

suatu perusahaan baik sektor barang maupun sektor jasa yang bertujuan untuk 

meningkatkan mutu, efisiensi dan efektivitas produksi baik di lingkungan industri 

maupun institusi lainnya. MMT merupakan sebuah pendekatan praktis –namun juga 

strategis– dalam menjalankan roda organisasi yang memfokuskan diri pada 

terpenuhinya ekspektasi pelanggan dengan melakukan perbaikan terus menerus serta 

melibatkan seluruh sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. 

2. Rasionalitas Manajemen Mutu Terpadu  

Kini dunia berada dalam kondisi persaingan global yang menuntut setiap perusahaan 

atau organisasi untuk menghasilkan produk (barang atau jasa) yang bermutu.  Untuk 

itu, diperlukan adanya transformasi manajemen yang cukup mendasar, yaitu dari 

manajemen tradisional atau konvensional menuju manajemen mutu terpadu. 

3. Landasan Manajemen Mutu Terpadu  

Landasan teoritis. MMT merupakan suatu teori ilmu manajemen yang mengarahkan 

pimpinan organisasi dan personelnya untuk melakukan program perbaikan mutu secara 

berkelanjutan yang terfokus pada pencapaian kepuasan para pelanggan. Jargon utama 

yang mendasari MMT terfokus pada pernyataan “Do the right things, first time, every 

time” (kerjakan sesuatu yang benar sejak pertama kali, dan setiap waktu). 

Landasan filosofis. MMT bukan sekedar prosedur atau tahapan-tahapan dalam 

menyelesaikan suatu masalah, tetapi sebuah filsafat dan metodologi untuk membantu 

lembaga dalam mengahadapi perubahan agar selalu sesuai dengan kebutuhan dan 

harapan pihak-pihak luar atau stakeholder. MMT bukan hanya milik manajer puncak 

saja, tetapi MMT merupakan manajemen yang mencakup semua orang, semua 

pekerjaan dan semua proses dalam organisasi 



Konsep Manajemen Mutu ….53 

 

 

4. Perbedaan Manajemen Mutu Terpadu dengan Manajemen Konvensional 

Terdapat perbedaan mendasar antara manajemen konvensional dengan manajemen 

MMT. Dalam manajemen konvensional yang dikelola cenderung hanya 3 M., yaitu 

man, money, materials (orang, uang, barang), sementara itu dalam MMT yang dikelola 

adalah 7 M, yakni man, money, materials, methods, machine, markets, minute (orang, 

uang, barang, metode, mesin, pasar, dan waktu). Selain itu, perlu juga dipahami bahwa 

kata “manajemen” dalam konsep TQM ini berlaku untuk setiap orang yang berada 

dalam institusi, lembaga atau organisasi. Dengan kata lain, setiap orang dalam sebuah 

institusi, lembaga atau organisasi, apapun status, posisi atau perananannya, adalah 

“manajer” bagi tanggung jawabnya masing-masing. Sementara itu, kata menejemen 

dalam konsep menejemen konvensional cenderung hanya berlaku bagi pimpinan dan 

terutama pucuk pimpinan. 
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