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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan daging sapi sebagai salah satu sumber protein hewani semakin meningkat 

seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi, bertambahnya 

jumlah penduduk, peningkatan penghasilan masyarakat serta meningkatnya daya beli masyarakat. 

Hal ini dapat dilihat dari produksi daging di jawa timur tahun 2014 mampu mencapai 97.908 ton 

dan mengalami peningkatan pertumbuhan 2,31% pada tahun 2015 atau setara dengan 100.172 ton 

(Kementrian Pertanian, 2015). Peningkatan konsumsi daging ini menyebabkan permintaan 

daging sapi ikut naik sehingga harus diimbangi dengan penyediaan yang mencukupi. Daging 

merupakan sumber protein hewani yang bermutu tinggi dan perlu dikosumsi oleh masyarakat 

untuk mencukupi kebutuhan gizi, namun daging yang kita konsumsi haruslah daging yang baik 

dan sehat. Daging yang dihasilkan dari tempat pemotongan hewan, baik tempat pemotongan 

sederhana sampai rumah potong hewan pabrik sebelum dipasarkan terlebih dahulu harus 

diperiksa untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan konsumen. Salah satu tahap yang sangat 

menentukan kualitas dan keamanan daging dalam mata rantai penyediaan daging adalah tahap di 

rumah pemotongan hewan (RPH). Rumah potong hewan sendiri adalah suatu bangunan atau 

kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan 

selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas. 

RPH merupakan unit pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang aman, sehat, 

utuh dan halal serta berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan pemotongan hewan secara 

benar (sesuai dengan persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan dan 

syariah agama), tempat melaksanakan pemeriksaan hewan sebelum dipotong, pemeriksaan karkas 

dan jeroan untuk mencegah penularan penyakit ke manusia, tempat pemantauan penyakit hewan 

dan zoonosis yang ditemukan pada pemeriksaan antemortem dan postmortem guna pencegahan, 

pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis di daerah asal hewan 

serta elaksanakan seleksi dan pengendalian pemotongan hewan besar betina yang masih 

produktif. Banyaknya pendirian rumah potong hewan (RPH) milik swasta atau perorangan 

menyebabkan tingginya persaingan antara RPH yang dikelola oleh pemerintah dengan milik 

swasta. Selain mencari keuntungan, RPH juga dituntut untuk menghasilkan produk yang 

berkualitas dan pelayanan jasa yang baik. 
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Diperlukan adanya upaya perbaikan berkesinambungan terhadap kemampuan manusia, 

proses, dan lingkungan untuk menghasilkan kualitas produk dan jasa perusahaan terbaik. Cara 

terbaik dalam memperbaiki kemampuan komponen-komponen tersebut secara berkesinambungan 

dengan menerapkan Total Quality Management (TQM). Total Quality Management (TQM) 

merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha untuk memaksimumkan daya saing 

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

lingkungannya (Tjiptono dan Anastasia, 2003). Perbaikan kualitas berkesinambungan, 

perusahaan dapat memperbaiki posisi persaingan dan dengan posisi yang lebih baik akan 

meningkatkan pangsa pasar serta menjamin harga lebih tinggi. Hal ini akan memberikan 

penghasilan lebih tinggi dan secara otomatis laba diperoleh semakin meningkat. Upaya perbaikan 

kualitas akan menghasilkan peningkatan keluaran (out put) yang bebas dari kerusakan atau 

mengurangi produk cacat. Berkurangnya produk cacat berarti berkurang pula biaya-biaya 

produksi yang dikeluarkan perusahaan sehingga akan diperoleh laba semakin besar. Total Quality 

Management (TQM) merupakan suatu konsep manajemen modern yang berusaha untuk 

merespon secara tepat setiap perubahan yang ada, baik yang didorong oleh kekuatan eksternal 

maupun internal. Tujuan Total Quality Management adalah membentuk organisasi yang di 

dalamnya terdapat orang-orang terbaik di bidangnya dan untuk itu dibutuhkan pemberdayaan 

karyawan dan kebijakan yang memberikan mereka kesempatan untuk menyelesaikan masalah 

yang dihadapinya dan memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Pencapaian mutu 

dalam pelayanan tergantung kepada pemahaman, pengaruh, arahan, dan faktor-faktor manusia 

dalam pelayanan. Penerapan Total Quality Management (TQM) terdiri dari lima pilar yaitu pilar 

kepemimpinan, pilar komitmen, pilar organisasi, pilar proses dan pilar produk. 

Terdapat 4 Rumah Potong Hewan di kabupaten Sidoarjo, yaitu RPH Krian, RPH Taman, 

RPH Bulang dan RPH Waru. Pemilihan RPH Krian dikarenakan RPH Krian melakukan 

pemotongan ternak yang paling banyak diantara RPH yang lain di Kabupaten Sidoarjo yaitu 

dengan pemotongan ternak sapi kurang lebih sebanyak 50 ekor/hari. Rumah potong hewan (RPH) 

Krian yang berada di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu Unit Pelaksana 

Teknis Daerah (UPTD) Kabupaten Sidoarjo yang bergerak dalam bidang pemotongan ternak 

sapi. Berdasarkan latar belakang di atas, maka judul yang diangkat dalam penulisan ini adalah 

Analisis Penerapan Total Quality Management (TQM) pada Rumah Potong Hewan (RPH) 

Krian Kabupaten Sidoarjo. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat 

diidentifikasi dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana penerapan Total Quality Management (TQM) dalam pilar kepemimpinan, 

pilar komitmen, pilar organisasi, pilar proses dan pilar produk pada Rumah Potong 

Hewan (RPH) Krian Kabupaten Sidoarjo. 

2. Bagaimana pengaruh penerapan TQM terhadap kepuasan pelanggan di RPH Krian 

Kabupaten Sidoarjo. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah :  

1. Mengetahui penerapan Total Quality Management (TQM) dalam pilar kepemimpinan, 

pilar komitmen, pilar organisasi, pilar proses dan pilar produk pada Rumah Potong 

Hewan (RPH) Krian. 

2. Mengetahui pengaruh penerapan Total Quality Management (TQM) terhadap kepuasan 

pelanggan di RPH Krian kabupaten Sidoarjo. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

- Dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai Total Quality Management 

(TQM)  

- Dapat mengetahui kualitas pelayanan pada RPH Krian 

- Dapat mengetahui kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh RPH 

Krian 

- Dapat menjadi bahan masukan terhadap manajemen RPH dalam hal mengambil 

keputusan yang berhubungan dengan Total Quality Management (TQM). 

1.5 Kerangka Pikir 

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi seimbang serta peningkatan pendapatan 

masyarakat menyebabkan permintaan terhadap daging sapi meningkat. Permintaan daging sapi 

pada saat ini masih belum terpenuhi terutama permintaan dari restoran dan hotel yang memiliki 

standart daging sapi yang berkualitas. Salah satu faktor yang mempengaruhi menurunnya 

kualitas daging sapi adalah saat proses pemotongan di rumah potong hewan (RPH). RPH sebagai 
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tempat pemotongan sapi mempunyai kewajiban untuk melakukan pemeriksaan awal (ante-

mortem) mengenai layak atau tidak sapi untuk dipotong dan melakukan penolakan jika sapi 

tersebut tidak sesuai dengan standart dari RPH. Keterampilan para pekerja RPH dalam 

menangani sapi saat pemeriksaan sebelum dipotong, proses pemotongan dan setelah proses 

pemotongan juga perlu diperhatikan dengan cara memberi pelatihan terhadap para pekerja RPH 

tentang standart daging sapi yang berkualitas. 

Total Quality Management (TQM) merupakan salah satu cara yang dapat digunakan 

dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen guna meningkatkan kualitas dalam RPH. Tujuan 

dari terapkannya TQM dalam sebuah usaha adalah agar dapat bersaing dan unggul dalam 

persaingan dan menghasilkan produk dengan kualitas terbaik. Menghasilkan produk dengan 

kualitas terbaik diperlukan adanya upaya perbaikan terhadap kemampuan manusia, organisasi 

dan lingkungan dalam RPH. Cara terbaik untuk memperbaiki kemampuan komponen-komponen 

tersebut adalah dengan menerapkan TQM. Kebijakan manajemen dengan menerapkan TQM agar 

RPH dapat memenuhi standart kualitas daging sapi. Penerapan TQM terdiri dari lima pilar, yaitu 

pilar kepemimpinan, pilar komotmen, pilar organisasi, pilar proses dan pilar produk, dimana lima 

pilar ini saling berhubungan. Penerapan TQM juga berhubungan erat dengan kepuasan 

pelanggan. yang diberikan oleh RPH Krian. Alur dari kerangka konsep tentang Analisis 

Penerapan Total Quality Management (TQM) pada Rumah Potong Hewan (RPH) Krian 

Kabupaten Sidoarjo disajikan pada Gambar 1.1 
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Kepuasan Pelanggan (Y) : 

Y.1 Empati/sikap peduli 

Y.2 Jaminan keamanan produk 

Y.3 Keandalan dan keterampilan 

karyawan 

Y.4 Biaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Gambar 1.1 Kerangka Pikir Penelitian 
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1.6 Hipotesis 

Adapun hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah : 

- Hipotesis 1 menduga sistem penghargaan kepada karyawan berpengaruh positif terhadap 

kepuasan pelanggan RPH Krian. 

- Hipotesis 2 menduga kedisiplinan karyawan berpengaruh positif terhadap kepuasan 

pelanggan RPH Krian. 

- Hipotesis 3 menduga kerja sama tim berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan 

RPH Krian. 

- Hipotesis 4 menduga proses produksi berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan 

RPH Krian. 

- Hipotesis 5 menduga ketepatan waktu berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan 

RPH Krian. 


