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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

  Dunia persaingan global yang tajam saat ini, orang banyak berbicara tentang “mutu” 

terutama berhubungan dengan pekerjaan yang menghasilkan produk dan atau jasa. 

Produk dibuat karena ada yang membutuhkan, dan kebutuhan tersebut berkembang 

seiring dengan tuntutan mutu penggunanya. Koperasi merupakan wadah pembinaan dan 

meningkatkan produksi susu lokal pada pelayanan bagi anggota dalam hal penyedia 

penanganan dan penyaluran hasil, bahan baku susu impor oleh kalangan industri 

sehingga keberadaan koperasi betul-betul merupakan tulang punggung dalam penawaran 

produk dan jasa yang mempunyai nilai mutu. Penawaran produk dan jasa akan meningkat 

dengan harga lebih bersaing dari negara-negara maju dengan biaya tenaga kerja rendah 

seperti halnya negara-negara di kawasan timur: China, Vietnam, dan India, dan 

persaingan produk dan jasa di zaman modern dituntut untuk menghasilkan produk dan 

jasa dengan mutu yang berkulaitas tinggi. 

 Pesatnya perkembangan industri susu segar dalam negeri selama periode 1979-1996 

tidak terlepas dari berbagai kebijaksanaan yang kondusif. Tahun 1983 pemerintah 

mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yaitu Menteri Pertanian, Menteri 

Perindustrian, dan Menteri Perdagangan dan Koperasi. SKB tersebut Industri Pengelolah 

Susu diwajibkan menyerap susu segar dalam negeri sebagai pendamping dari susu impor 

untuk bahan baku industrinya. Proporsi penyerapan susu segar dalam negeri ditetapkan 

dalam bentuk rasio susu, yaitu perbandingan antara pemakaian susu segar dalam negeri 

dan susu impor yang harus dibuktikan dalam bentuk bukti serap (Anonimous, 2012). 

 Kebutuhan gizi yang bersumber dari protein hewani berupa daging, telur dan susu 

sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Perkembangan 

koperasi susu di Indonesia dimulai pada tahun 1978, dimana terbentuknya Badan 

Koordinasi Koperasi Susu Indonesia (BKKSI) yang merupakan cikal bakal GKSI yang 

dibentuk setahun berikutnya. Pembangunan peternakan merupakan bagian integral dari 

pembangunan pertanian dan memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan 

ekonomi di Indonesia; salah satu tujuan dari pembangunan peternakan adalah untuk 

memenuhi kebutuhan gizi masyarakat yang bersumber dari protein hewani. Kelembagaan 

yang berjalan dengan baik serta komunikasi antara gerakan koperasi persusuan di level 

nasional dengan pemerintah berjalan dengan baik sehingga memungkinkan berperannya 
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subsistem penunjang agribisnis susu di Indonesia (Listyorini, H. D. Utami dan B. A. 

Nugroho, 2012). 

 Pengembangan susu sapi perah diatur dalam INPRES No. 1/1985 yaitu mengenai 

pengembangan persusuan dilakukan untuk membangun dan membina usaha persusuan 

agar mampu meningkatkan produksi susu dalam negeri dan susu olahan dengan mutu 

yang baik dan harga terjangkau oleh masyarakat sekaligus untuk mengurangi impor susu 

serta meningkatkan kesejahteraan petani ternak sapi perah dan meningkatkan gizi 

masyarakat. Pengembangan susu sapi perah awalnya dikembangkan dengan sistem 

kemitraan, yaitu antara peternak, Koperasi Unit Desa (KUD) dan Industri Pengolahan 

Susu (IPS). Kemitraan terjadi kebijakan kepastian pasar dan harga, yaitu adanya 

kewajiban industri pengelolah susu untuk menyerap susu sapi perah domestik. Kemitraan 

ini tentu terdapat aliran input maupun output agribisnis yang disertai nilai tambah dari 

masing-masing pelaku agribisnis tersebut. 

 Situasi persaingan ekonomi yang semakin tajam, perusahaan atau koperasi dituntut 

untuk menggunakan sistem manajemen yang baik dimana sistem manajemen ini dapat 

dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui kinerja 

karyawannya. TQM merupakan suatu teknik manajemen yang sering digunakan oleh 

organisasi baik yang bergerak di bidang jasa maupun manufaktur dalam rangka membantu 

meningkatkan kepuasan konsumen, kepuasan karyawan, produktifitas dan perbaikan 

berkelanjutan (Chairany, 2011).  

 Total Quality Management (TQM) merupakan salah satu cara terbaik agar unggul 

dalam persaingan global yaitu dengan cara meningkatkan mutu, dan agar mutu menjadi 

baik maka perlu dilakukan beberapa upaya perbaikan berkelanjutan terhadap kemampuan 

pekerja atau karyawan dan peternak sapi perah. Penerapan Total Quality Management 

terdiri dari lima pilar yakni pilar kepemimpinan, pilar komitmen, pilar organisasi, pilar 

proses dan pilar produk. TQM pada koperasi memiliki tujuan untuk mensejahterakan 

anggota koperasi dan meningkatkan mutu. Deputi Bidang Pengembangan SDM Republik 

Indonesia (2010) menyatakan bahwa keberadaan dan perkembangan koperasi sejatinya 

dapat memberi manfaat-manfaat utama bagi anggota koperasi berupa kelancaran usaha, 

stabilitas ekonomi rumah tangga, pemenuhan kebutuhan anggota, pemasaran hasil 

produksi, pengadaan input/sarana produksi dengan harga yang stabil dan memadai. Profit 

perusahaan dapat dijadikan sebagia manajemen untuk perencanaan, pegendalian dan 

pengambilan keputusan mengenai mutu, serta mengevaluasi kinerja koperasi. Pengukuran 

tingkat profit koperasi, pasar dan volume susu yang disetorkan agar tercapai tujuan 
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koperasi yakni mensejahterakan anggota dan karyawan sehingga produktivitas akan 

meningkat dan terjadi peningkatan profit pada koperasi.  

 
1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana penerapan TQM dalam Pilar Kepemimpinan, Pilar Komitmen, Pilar 

Organisasi, Pilar Proses dan Pilar Produk di KUD DAU. 

2. Bagaimana pengaruh penerapan TQM terhadap perbaikan berkelanjutan di KUD 

DAU. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui penerapan TQM dalam Pilar Kepemimpinan, Pilar Komitmen, Pilar 

Organisasi, Pilar Proses dan Pilar Produk di KUD DAU. 

2. Mengetahui pengaruh penerapan TQM terhadap perbaikan berkelanjutan di KUD 

DAU. 

 

1.4  Kegunaan Penelitian 

1 Sebagai bahan masukan dan perbandingan bagi koperasi tentang pengaruh TQM 

terhadap perbaikan berkelanjutan. 

2. Sebagai bahan informasi atau sumbangan wawasan terhadap pentingnya perbaikan 

berkelanjutan 

  
1.5  Kerangka Pikir 

Perdagangan barang baku, khususnya barang baku impor lebih mudah didapat 

dengan harga yang relatif lebih murah serta berkualitas lebih baik, seperti halnya susu 

segar. Liberalisasi ini dapat mematikan usaha peternak sapi perah di Indonesia. Produksi 

susu sapi segar di Indonesia sekarang ini mengalami penurunan setiap tahunnya hal ini 

dikarenakan kurangnya pelatihan kepada peternak dan Industri Pengelolahan Susu lebih 

memilih susu impor yang kualitas dan harganya lebih dari pada peternak lokal. 

Koperasi sebagai wadah bagi peternak dan mempunyai kewajiban untuk melindungi 

peternak dari liberalisasi. Susu yang disetor dari koperasi ke Industri Pengelolahan Susu 

(IPS) harus memenuhi standar yang telah di tentukan dan di uji sesuai tingkat protein, 

lemak, PH, dan mikroogranisme. Koperasi dapat menerapkan standar koperasi serta 
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memberi bimbingan dan pelatihan kepada anggota koperasinya tentang standar dan mutu 

susu segar. Sebagian anggota koperasi merupakan peternak yang harus mendapat 

bimbingan pelatihan tentang standar susu. 

TQM (Total Quality Management) merupakan salah satu alat bantu yang dapat 

digunakan dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen guna meningkatkan kualitas 

secara berkelanjutan dalam koperasi. Pemikiran diperlukannya TQM dalam sebuah usaha 

atau koperasi sangatlah sederhana, yakni cara terbaik agar dapat bersaing dan unggul 

dalam persaingan dengan menghasilkan kualitas yang terbaik. Menghasilkan terbaik 

diperlukan adanya upaya perbaikan secara berkesinambungan terhadap kemampuan 

manusia, organisasi, maupun lingkungan dalam koperasi. Cara terbaik untuk 

memperbaiki kemampuan komponen-komponen tersebut secara berkesinambungan 

adalah dengan menerapkan TQM. Kebijakan manajemen dengan menerapkan Total 

Quality Management (TQM) agar koperasi dapat memenuhi standar kualitas susu. 

Penerapan TQM terdiri dari lima pilar yakni: Pilar Kepemimipinan, Pilar Komitmen, 

Pilar Organisasi, Pilar Proses dan Pilar Produk. Lima pilar ini saling berintegrasi satu 

sama lain dan penerapan TQM ini juga berhubungan erat dengan perbaikan 

berkelanjutan. Alur dari kerangka pikir tentang Analisis Total Quality Management 

Koperasi persusuan di Koperasi Unit Desa “Dau” dapat dilihat pada Gambar 1. 

 


