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1.5 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Sistem Kepemimpinan yang Partisipatif berpengaruh positif terhadap perbaikan 

berkelanjutan di Koperasi Unit Desa DAU Kecamatan Dau. 

2. Tindakan Kepemimpinan Membangkitkan Motivasi berpengaruh positif terhadap 

perbaikan berkelanjutan di Koperasi Unit Desa DAU Kecamatan Dau. 

3. Tindakan menghadapi kendala yang dihadapi berpengaruh positif terhadap 

perbaikan berkelanjutan di Koperasi Unit Desa DAU Kecamatan Dau. 

4. Pengendalian Bahan Baku dan Produk berpengaruh positif terhadap perbaikan 

berkelanjutan di Koperasi Unit Desa DAU Kecamatan Dau. 

5. Menciptakan hubungan erat dengan pelanggan berpengaruh positif terhadap 

perbaikan berkelanjutan di Koperasi Unit Desa DAU Kecamatan Dau. 
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BAB II 

TINJAUN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjaun Penelitihan Terdahulu 

Yahya (2013) menyatakan bahwa dalam penelitian mengenai AnalisisTotal Qulity 

Management dan Kinerja Koperasi Persusuandi KUD Satya Dharma Malang bahwa  

TQM sangat berperan penting dalam kemajuan koperasi untuk miningkatkan produk 

yang dihasilkan yaitu susu segar bisa memenuhi pelanggan yaitu Industri Pengelolahan 

Susu(IPS) dan untuk tujuan lainnya adalah kesejahteraan rakyat. Hasil Penelitihan di 

KUD Setya Dharma Malang menyatakan bahwa terdapat lima pilar yang di terapakan di 

KUD Setya Dharma Malang yaitu Pilar kepemimpinan, pilar organisasi. Pilar konitmen, 

pilar proses dan pilar produk 

Yahya (2013) melakukan penelitian mengenai Pilar kepemimpinan di KUD Setya 

Dharma Malang yaitu pemimpin dan pergantian pengurus dilakukan setiap dua tahun 

sekali melalui rapat anggota tahunan yang dilakukan setiap akhir tahun yakni pada bulan 

Desember.Pilar organisasi pada KUD Setya Dharma Malang selalu diterapkan system 

buttom up.Pilar komitmen KUD Setya Dharma Malang membagi tugas agar tercapai 

tujuan koperasi. Pilar proses KUD Setya Dharma Malang selalu berusaha agar produk 

yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan oleh pihak IPS. Pilar 

produk KUD Setya Dharma Malang selalu menjaga kualitas produk sesuai standar yang 

ditetapkan oleh PT. Nestle KUD Setya Dharma Malang. 

Susanti (2004) menyatakan bahwa dalam penelitian sebelumnya membuktikan 

bahwa implementasi TQM secara efektif berpengaruh positif terhadap motivasi kerja 

karyawan, kepuasan karyawan, dan menurunkan minat untuk pindah kerja, pengurangan 

biaya dan meningkatkan sumber daya manusia.Iplementasi TQM juga diakui sangat 

berarti dalam menciptakan keunggulan perusahaan di seluruh dunia. 

Bambang(2005)melakukan penelitian mengenai kepuasan pelanggan melalui konsep 

Total Quality Management menyatakan bahwa salah satu upaya menciptakan kepuasan 

pelanggan adalah dengan menciptakan Total Quality Management atau kualitas mutu 

terpadu yang telah digunakan oleh perusahaan besardi seluruh dunia. TQM dapat 

diartikan sebagai suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk 

mengoptimalkan daya saing organisasi melalui berbagai perbaikan kontinu terhadap 

produk, jasa dan sebagainya. 
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2.2 Total Quality Management (TQM) 

TotalQuality Management perlu dipahami arti dari masing-masing kata TQM, Total: 

Setiap orang yang berkaitan dengan perusahaan atau koperasi yang terlibat dalam 

perbaikan terus menerus; Quality: Kesesuaian produk atau layanan dengan persyaratan 

yang ditetapkan konsumen; Management: Esekutif perusahaan atau koperasi yang 

memiilki komitmen penuh terhadap koperasi. TQM sebagai suatu sistem yang 

dilaksanakan dalam jangka panjang dan teus menerus untuk memuaskan konsumen dan 

meningkatkan kualitas produk perusahaan (Purnama, 2006). 

Total Quality Management adalah suatu sistem yang berfokus kepada orang yang 

bertujuan untuk meningkatkan secara berkelanjutan kepuasan konsumen terhadap biaya 

sesungguhnya yang secara berkelanjutan dan terus menerus.Total Quality Management 

(TQM) merupakan filosofi ketimbang perangkat teknik dan arahan, dimana filosofi ini 

mensyaratkan manjemen organisasi untuk melihat apa yang terjadi mulai dari awal 

sampai akhir proses dan mempertimbangkan aspek-aspek mutu pada setiap tahap 

(Simamora, 1999). 

Tjiptono dan Diana (2001) menyatakan bahwa TQM diartikan sebagai perpaduan 

semua fungsi dari perusahaan ke dalam falsafah holistik yang di bangun berdasarkan 

kepuasan, teamwork, produktivitas pengertian serta kepuasan pelanggan.Mulyadi(2001) 

menyatakan bahwaTQM merupakan sistem menejemen yang mengangkat kualitas 

sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan 

seluruh anggota organisasi. 

 

2.2.1. Kriteria TQM 

Creech (2000) menyatakan bahwa dalam dunia TQM terdapat empat kriteria yang 

harus dipenuhi oleh perusahaan atau koperasi agar penerapan TQM berhasil:  

1. TQM harus didasarkan atas kesadaran terhadap pentingnya kualitas. 

2. TQM harus memiliki sifat kemanusiaan yang kuat yang tercemin pada cara

 pekerja diperlakukan, diikutsertakan dan di beri inspirasi. 

3. TQM harus didasarkan pada pendekatan desentralisasi dengan memberikan 

 pemberdayaan dan keterlibatan para pekerja pada semua level. 

4. TQM harus dilaksanakan secara menyeluruh yang melibatkan seluruh elemen 

 perusahaan atau koperasi. 

Wiryoputro (2008) menyatakan bahwa agar tiap program TQM berhasil, setiap 

program TQM harus memilki kriteria berikut: 
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a. TQM harus didasarkan pada orientasi mutu dan pola pikir mutu bagi semua 

kegiatan, setiap saat, termasuk dalam setiap proses dan produk. 

b. TQM harus berciri humanistik yang kuat dalam rangka menanamkan mutu yang 

memperlakukan, melibatkan, dan mendorong karyawan. 

c. TQM harus didasarkan pada pendekatan desentralisasi yang memberikan delegasi 

wewenang ke semua tingkat organisasi, sehingga partisipasi total bukan slogan 

tetapi benar-benar realitas. 

d. TQM harus diterapkan secara holistik sehingga metode, teknik, dan piranti TQM 

dilakukan di setiap bagian organisasi. 

TQM merupakan suatu konsep organisasi yang berupaya melaksanakan sistem 

manajemen kualitas dunia, untuk itu diperlukan perubahan besar dalam budaya dan 

sistemnilai suatu organisasi.Gasperz (2001) menyatakan bahwa ada empat prinsip utama 

dalam TQMyakni: 

1. Kepuasan Konsumen  

Memberikan kepuasan terhadap konsumen, langkah awal yang harus dilakukan 

adalah mengidentifikasi siapa pelanggan perusahaan, apa kebutuhan dan keinginan 

pelanggan. 

2. Respek Terhadap Orang 

Setiap orang dalam koperasi adalah individu yang memiliki kontribusi bagi 

pencapaian kualitas yang diharapkan dan oleh karena itu setiap orang dalam 

koperasi harus diperlakukan dengan baik dan diberi kesempatan untuk berpatisipasi 

aktif dalam pengambilan keputusan. 

3. Manajemen Berdasarkan Fakta 

Setipa keputusan yang diambil akan menberikan hasil yang memuaskan jika 

didasarkan pada data dan informasi yang obyektif, lengkap dam akurat.  

4. Perbaikan Berkelanjutan  

Konsumen akan mengalami dinamikaseiring lingkungan bisnis yangterus 

mengalami perubahan. Perusahaan dituntut harus mampu mengikuti gerak 

perubahan kebutuhan dan keinginan konsumen. 

 

2.2.2 Konsep TQM 

Tjiptono dan Diana (2001) menyatakan bahwa dalam Total Quality Management 

ada 10 komponen TQM yang membedakan dengan komponen lain dalam menjalankan 

roda usaha yaitu: 
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1. Fokus Pada Pelanggan 

Pelanggan internal maupun pelanggan eskternal merupakan driver.Pelanggan 

internal berperan besar dalam menentukan kualitas manusia, proses, dan 

lingkungan yang berhubungan dengan produk dan jasa.Pelanggan Eskternal 

berperan besar dalam menentukan kualitas produk dan jasa. 

2. Obsesi Terhadap Kualitas 

Organisasi harus terobsesi untuk memenuhi atau melebihi apa yang ditentukan, 

karena pelanggan eksternal dan internal menentukan produk dan jasa yang 

artinya setiap karyawan pada setiap level berusaha melaksanakan setiap aspek 

pekerjaannya berdasarkan perspektif. 

3. Pendekatan Ilmiah 

Pendekatan ilmiah sangat perlu terutama dalam mendesain pekerjaaan dalam 

proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan 

pekerjaan yang didesain tersebut. 

4. Komitmen Jangka Panjang 

TQM dapat berjalan dengan sukses dengan megadakan perubahan budaya 

dalam organisasi 

5. Kerja sama Tim 

Persaingan internal dalam departemen cendrung hanya menghabiskan energi 

yang seharusnya dipusatkan pada upaya perbaikan kualitas. Menerapkan kerja 

sama tim dalam suatu organisasi baik antar karyawan maupun dengan pemasok 

untuk meningkatkan daya saing eksternal.   

6. Perbaikan Secara Berkelanjutan 

Sistem yang ada dalam organisasi perlu diadakan perbaikan terus menerus agar 

kualitas yang dihasilkan meningkat dengan memanfaatkan proses-proses 

tertentu dalam suatu sistem. 

7. Pendidikan dan Pelatihan 

Penerapan Pendidikan dan pelatihan dalam TQM mendorong untuk belajar 

terus menerus, karena belajar tidak ada habisnya.Pendidikan dan pelatihan 

merupakan faktor fundamental. 

8. Kebebasan yang Terkendali 

Keterlibatan dan pemberdayaan karyawan dalam pengambilan keputusan dan 

pemecahan masalah merupakan unsur yang sangat penting.Unsur tersebut 
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sangat berpengaruh positif karena dapat meningkatkan rasa memiliki dan 

tanggung jawab karyawan terhadap keputusan tersebut. 

9. Kesatuan Tujuan 

Setiap perusahaan harus memiliki tujuan yang sama. Kenyataannya banyak 

kesatuan tujuan tidak berarti bahwa terus selalu ada persetujuan antara pihak 

menejemen dengan karyawan mengenai upah tenaga kerja. 

10. Keterlibatan dan Pemberdayaan Karyawan 

Keterlibatan karyawan membawa dua manfaat yakni: 

1) Meningkatkan kemungkinan dihasilnya keputusan yang baik, rencana 

yang lebih baik atau perbaikan yang lebih efektif karena mencakup 

pandangan dan pemikiran dari pihak-pihak yang berhungan dengan 

situasi kerja 

2) Keterlibatan karyawan juga meningkatkan rasa memiliki dan tanggung 

jawab atas keputusan dengan melibatkan orang yang harus 

melaksanakannya. 

 

2.2.3 Penerapan TQM 

Nasution (2001) menyatakan bahwa penerapan Total Quality Management perlu di 

perhatikan hal-hal sebagai berikut, yakni:  

1. Komitmen 

Komitmen merupakan sutu pilar yang menitikberatkan pada usaha koperasi 

agar seluruh individu dalam koperasi mempunyai kemampuan untuk melakukan 

yang terbaik sesuai dengan fungsinya masing-masing. 

2. Kepemimpinan 

Kepemimpinan merupakan pilar menitikberatkan pada usaha koperasi agar 

seluruh anggota koperasi mempunyai motivasi dalam melaksankan aktivitas –

aktivitasnya sehingga pada akhirnya akan membawa dampak yang baik pula 

bagi perusahaan. 

3. Organisasi 

Organisasi merupakan pilar yang menitikberatkan pada usaha koperasi agar 

dapat membentuk suatu organisasi yang kokoh dan dapat memperlancar 

program-program perusahaan yang mencapai standar khusus. 
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4. Produk 

Produk merupakan pilar yang menitikberatkan pada aktivitas koperasi dalam 

melakukan produksi agar produk perusahaan dapat memberikan kepuasan 

kepada pelanggan. 

5. Proses 

Merupakan pilar yang menitikberatkan pada aktivitas perusahaan dalam 

melakukan produksi agar dapat dihasilkan suatu produk yang mampu mencapai 

standar kualitas yang telah ditetapkan oleh mitra kerjanya. 

 

2.3 Manfaat dan Tujuan TQM 

2.3.1 Manfaat TQM 

Total Quality Management (TQM) mengacu pada peningkatan kualitas mulai dari 

produsen, distributor, sampai konsumen. Ada beberapa elemen bahwa sesuatu dikatakan 

berkualitas (Yuri dan Nurcahyo, 2013) yaitu: 

1. Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. 

2. Kualitas meliputi produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. 

3. Kualitas adalah kondisi yang selalu berubah sesuai zaman. 

4. Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, 

manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.  

TQM memiliki banyak manfaat bagi pelanggan, institusi, maupun bagi staf 

organisasi yakni: 

1). Manfaat TQM bagi pelanggan : 

a) Berkurangnya resiko memiliki masalah dengan produk atau pelayanan. 

b) Pelanggan mendapatkan perhatian yang lebih.  

c) Terjaminnya kepuasan pelanggan. 

2). Manfaat TQM bagi institusi : 

a) Adanya perubahan kualitas produk dan pelayanan. 

b) Staf akan lebih termotivasi untuk bersaing meningkatkan kualitas. 

c) Akan lebih produktif.  

d) Penurunan biaya. 

e) Menurunnya produk yang mengalami defect. 

f) Permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat. 

3). Manfaat TQM bagi staf Organisasi: 

a) Pemberdayaan.     
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b) Lebih mempunyai kapabilitas dan memiliki skill yang berkualitas.       

c) Dihargai dan diakui kinerjannya. 

Manfaat lain dari implementasi TQM yang mungkin dapat dirasakan oleh institusi 

di masa yang akan datang: 

a) Menciptakan intuisi sebagai motivator bukan follower 

b) Membantu terbentuknya tim 

c) Membuat institusi peka terhadap kebutuhan pelan 

d) Membuat institusi lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan seiring 

perkembangan 

e) Hubungan antara staf departemen yang berbeda lebih mudah 

Secara umum Manfaat TQM (Wiryoputro, 2008) adalah: 

a) TQM membuat perusahaan berfokus pada keinginan pasar. 

b) TQM menginspirasi pekerja untuk memberikan mutu terbaik dalam setiap 

aktifitas. 

c) TQM menyalurkan prosedur yang penting untuk memperoleh hasil yang unggul. 

d) TQM membantu untuk secara kontinu menguji semua proses untuk membuang 

hal yang tidak diperlukan dan hal yang tidak produktif. 

e) TQM mendukung perusahaan untuk benar-benar mengerti persaingan yang ada 

dan untuk membangun strategi perang yang efektif. 

f) TQM membantu untuk membangun prosedur yang baik untuk komunikasi dan 

menghargai kerja yang baik.TQM membantu untuk mengulas proses apa yang 

diperlukan untuk membangun strategi perkembangan secara kontinu. 

 

2.3.2 Tujuan TQM 

Tujuan utama TQM adalah untuk dapat bersaing dan unggul dalam persaingan 

global dengan mengoptimalkan kemampuan dan sumber-sumber yang dimiliki 

perusahaan secara berkelanjutan, sehingga dapat memperbaiki kualitas barang dan 

jasa.Secara umum TQM merupakan suatu sistem manajemen dengan tujuan dapat 

meningkatkan produktivitas karyawan, atau dengan kata lain TQM dimaksudkan untuk 

dapat memproduksi barang dan atau jasa yang berkualitas tinggi dengan metode yang 

memadukan keterampilan manajerial dan operasional secara efektif dan efisien, 

sehingga dapat menimbulkan kepuasan bagi semua pihak yaitu tenaga kerja, perusahaan, 

dan pelanggan (Yayat, 2001). 
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2.4 Perbedaan TQM dengan Metode Manajemen Lainnya 

Tjipto dan Diana (2001) menyatakan bahwa setelah periode perang dunia II banyak 

organisasi yang bermunculan seperti Management by Objectives (MBO),Time-based 

Management dan Strategic Management Of core Competences.Alur berdirinya TQM 

berbeda dengan inovasi manajemen dan organisasi-organisasi yangterbentuk setelah 

perang dunia II. Ada empat perbedaan pokok TQM dengan metode manajemen lainnya 

yakni: 

1. Asal Intelektual 

Dasar teoritis dari TQM adalah Ilmu statistika yang terdiri dari Analisis 

Sampling dan varians.Manajemen lainnya sebagian besar teknik manajemen 

berasal dari ilmu-ilmu sosial.Ilmu ekonomi mikro, psikologi, dan sosiologi 

memberikan dasar konseptual bagi desain organisasi. 

2. Sumber Inovasi 

Inovasi TQM sebagian besar dihasilkan oleh insinyur teknik Industri dan ahli 

fisika yang bekerja di sektor industri dan pemerintahan, sedangkan teknik 

manajemen lainnya bersumber dari ide dan teknik manajemen sekolah bisnis 

dan perusahaan konsultan manajemen terbuka. 

3. Asal Negara Kelahiran 

TQM semula berasal dari Amerika Serikat kemudian di transfer dan 

dikembangkan di Jepang dan setelah itu berkembang dan tersebar di Amerika 

Utara dan Eropa. 

4. Proses Penyebaran 

Penyebaran TQM dipelopori oleh perusahaan-perusahaan kecil dengan gerakan 

perbaikan kualitas melalaui proses buttom up. Penyebaran manajemen modern 

sebagian bersifat hirarkis danTop-down dan yang mempelopori biasanya 

perusahaan-perusahaan besar. 

 

2.5 Faktor-Faktor yang Dapat Menyebabkan Kegagalan TQM 

TQM merupakan suatu pendekatan baru dan menyeluruh yang menbutuhkan 

perubahan total atas paradigma manajemen tradisional, komitmen jangka panjang, 

kesatuan tujuan, dan pelatihan-pelatihan khusus. Usaha pelaksanaann TQM yang setengah 

hati dan tidak realities dengan beberapa kesalahan yang secara umum dilakukan pada 

organisasi memulai inisatif perbaikan kualitas. Beberapa kesalahan yang sering dilakukan 

(Tjiptono dan Diana 2001) antara lain yakni:  
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1. Delegasi dan kepemimpinan yang tidak baik dari manajemen senior. 

Perlu adanya tanggung jawab danusaha pelaksanaan sepatutnya dari pihak 

manajemen dalam pelaksanaannya. Apabila tanggungjawab tersebut 

didelegasikan kepada pihak lain. Maka peluang kegagalan semakin besar. 

2. Team Mania. 

Penunjangdanmenumbuhkan kerja sama dalam tim, perlu dibentuk tim yang 

melibatkan semua karyawan. Dua hal yang perlu dilakukan sebelum 

dibentuknya sebuah tim yakni; Pertama: Baik penyelia maupun karyawan 

harus memiliki pemahaman yang baik terhadap perannya masing-masing. 

Penyelia perlu mempelajari cara anggota tim yang baik. Kedua: Organisasi 

harus melakukan perubahan budaya supaya kerja sama tim dapat berhasil. 

Apabila kedua hal ini tidak dilakukan sebelum pembentukan tim maka, yang 

akan terjadi adalah bukannya memecahkan masalah malahan akan 

menimbulkan masalah. 

3. Proses Penyebarluasan. 

Pengembangan inisiatif kualitas yang tidak bersamaan mengembangkan 

rencana untuk menyatukan dalam seluruh elemen organisasi. Pengembangan 

inisiatif seharusnya melibatkan para manajer, serikat pekerja pemasok dan 

bidang produksi lainnya, karena usaha itu meliputi pemikiran berstruktur, 

penghargaan  pengembangan keterampilan, pendidikan dan kesadaran. 

4. Harapan yang Terlalu Berlebihan dan Tidak Realitis. 

Pelatihan karyawan selama beberapa hari bukan berarti dapat membentuk 

keterampilan mereka dengan cepat, masih perlu waktu yang lama untuk 

mendidik karyawan agar sadar pentingnya kualitas. Peningkatan kualitas dan 

daya saing perusahaan sangat berpengruh dikarenakan penggunaan waktu 

yang cukup lama untuk mengimplementasikan perubahan-perubahan proses 

baru. 

5. Empowerment yang Bersifat Prematur. 

Sebagian perusahaan kurang memahami arti kata  Empowermentkepada para 

karyawan. Menurut mereka, karyawan yang telah dilatih dan diberi wewenang 

baru dapat memberikan hasil yang positif.Karyawan yang telah dilatih dan 

diberi wewenang baru dalam pengambilan suatu tindakan belum tentu dapat 

menghasilkan atau memberikan hasil yang positif. Seringkali dalam praktik 

karyawan tidak tahu apa yang harus dikerjakan setelah suatu pekerjaan 
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diselesaikan. Seharusnya para karyawan diberikansaran dan tujuan yang jelas 

sehingga tidak salah dalam melakukan suatu pekerjaan. 

 

2.6. Analisis dan pembahasan Total Quality Management 

2.6.1 Analisis Penerapan TQM  

1. Pilar Kepemimpinan 

Pemimpin harus menciptakan dinamika organisasi yang dikehendaki agar 

semua orang memberikan komitmen, bekerja dengan semangat dan 

antusias dan mewujutkan hal-hal yang tepat.Variabel yang di ukur adalah 

Kepemimpinan.Indikator yang dapat digunakan dalam mengukur pilar 

kepemimpinan adalah sistem kepemimpinan yang partisipatif.Tindakan 

Kepemimpinan yang membangkitkan motivasi serta dorongan berprestasi 

dan motivasi untuk perbaikan berkelanjutan (Rahcmawati, 2010). 

2. Pilar Komitmen 

Sebuah organisasi tidak hanya mempunyai kepala, organisasi juga 

mempunyai jantung.Ukuran jantung dari sebuah organisasi tergantung dari 

ukuran komitmen karyawan pada ideal dan sasaran organisasi.Komitmen 

adalah sebagai perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu yang 

terbaik dalam organisasi atau kelompok tertentu.Variabel yang di ukur 

adalah Komitmen. Indikator yang dapat digunakan dalam mengukur pilar 

Komitmen adalah kesadaran akan kebersamaan yang tinggi, antusias 

pemimpin dan karyawan, suasana kerja yang kondusif dan tujuan 

berorientasi terhadap pelanggan kondusif (Pasaribu, 2009). 

3. Pilar Organisasi 

Variabel yang digunakan adalah organisasi. Indikator yang digunakan atau 

yang sering diuji adalahbudaya organisasi yang mengalir dari bawah ke 

atas, mempertahankan kendali dengan insentif, dan pembagian kerja 

berdasarkan tim (Susanty, Puspitasari dan Aisyah, 2011).  

4. Pilar Proses 

Menentukan proses yang tepat dimulai dengan perencanaan yang memadai. 

Keefektivan proses menentukan nilai produk. Bila produk tidak sesuai 

dengan harapan perusahaan, proses perlu diperbaiki. Proses sendiri adalah 

serangkain langkah maju dan saling tergantung untuk mencapai hasil akhir. 

Variabel yang digunakan adalah proses. Indikator yang digunakan dalam 
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pilar proses adalah pengendalian karyawan, pengendalian bahan baku dan 

produk serta pengendalian proses produksi (Creech, 2000).  

5. Pilar Produk 

Produk adalah titik fokus pada tujuan organisasi dan koperasi, dan dari 

produk mengalir hubungan penting dalam setiap organisasi ke elemen 

organisasi lain untuk perbaikan yang terjadi. Variabel yang digunakan 

adalah Produk.Indikator yang dapat digunakan dalam mengukur pilar 

produk adalah menciptakan hubungan erat dengan pelanggan, kesesuaian 

produk dan daya tahan, memuaskan pelanggan dan ketepatan waktu. 

 

2.6.2 Analisis Perbaikan Berkelanjutan 

Varibel berserta unsur-unsur empiris yang merupakan bagian dari Total 

Quality Management yang digunakan dalam penelitian adalah:perbaikan 

berkelanjutan. perbaikanberkelanjutan adalah organisasi menetapkan target 

perbaikan berkelanjutan atau berkesinambungan, menyelidiki potensi dan proaktif 

melakukan perbaikan berkelanjutan pada keseluruhan organisasi. Variabel yang 

digunakan adalah perbaikan berkelanjutan. Indikator yang dapat digunakan dalam 

mengukur perbaikan berkelanjutan adalah menetapkan target perbaikan, Proaktif 

melakukan dan menyelidiki peluang perbaikan berkelanjutan (Nasution,2001) 

 

2.7 Koperasi 

Koperasi secara umum dapat dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara 

sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahterahan ekonomi 

mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelolah secara demokrasi. 

Berbeda dengan  perusahaan komersial, khususnya perseroan terbatas dan firma, yang 

didirikan oleh orang-orang yang memiliki modal yang cukup besar untuk memulai usaha, 

dan koperasi biasanya didirikan oleh orang-orang dengan modal lemah, jadi dalam 

koperasi selalu ada unsur sosial dan ekonomi (Rudianto, 2010).  

 

2.7.1 Tujuan dan Prinsip koperasi 

a. Tujuan Koperasi 

Berdasarkan tujuan koperasi yang dicantumkan dalam pasal 3 UU 

No.25/1992 yakni memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian 
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nasional dalam rangka mewujutkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur 

berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan tujuan 

yang ditetapkan dalam pasal 3 No. 25/1992, dapat dikatakan tujuan koperasi di 

Indonesia menurut garis besar meliputi 3 hal berikut:  

1) Memajukan kesejahteraan anggotanya. 

2) Memajukan kesejahteraan masyarakat. 

3) Turut serta membangun tatan perekonomian nasional. 

b. Prinsip-prinsip Koperasi Indonesia menurut Undang-Undang  No. 12 Tahun 

1967 adalah: 

1. Keanggotaan yang Terbuka. 

2. Pengawasan Demokrasi. 

3. Pembagian Sisa Hasil Usaha Kepada Anggota Menurut Perbandingan 

Usahanya masing-masing dalam Partisipasinya dengan Koperasi. 

4. Bunga Uang yang Terbatas Atas Modal. 

5. Kemandirian. 

6. Menyelenggarakan Pendidikan Perkoperasian.. 

7. Kerjasama Antar Koperasi. 

 

2.7.2 Penggolongan Koperasi 

Anoraga dan Ninik (2007) menyatakan bahwa pengelompokan koperasi kedalam 

kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kriteria, karakteristik yang tertentu pula dan 

bidang usahanya, yakni: 

1. Kopersi konsumsi. 

2. Koperasi Produksi. 

3. Koperasi Pemasaran. 

4. Koperasi Kredit Koperasi Simpan Pinjam. 

Berdasarkan komoditinya koperasi digolongkan (Zaenuri, 1999) sebagai berikut: 

1. Koperasi Ekstraktif adalah koperasi yang melakukan usaha dengan menggali atau 

memanfaatkan sumber-sumber alam yang langsung tanpa atau dengan sedikit 

mengubah bentuk dan sifat sumber-sumber alam tersebut. 

2. Koperasi Pertanian dan Peternakan adalah koperasi yang melakukan usaha 

sehubungan dengan komoditi pertanian dan peternakan. 

3. Koperasi Industri dan Kerajinan koperasi yang melakukan usaha dalam bidang 

usaha industri atau kerajinan tertentu. 
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4. Koperasi Jasa adalah koperasi yang bekerja atau berusaha di bidang penyediaan 

jasa tertentu bagi para anggotanya maupun masyarakat umum. 

5. Koperasi Unit Desa (KUD) 

 
2.8 Susu Segar 

Susu merupakan bahan pangan hewani, berupa cairan putih yang dihasilkan oleh 

hewan ternak mamalia.Susu merupakan bahan makanan utama bagi makhluk yang 

baru lahir, baik bagi hewan maupun manusia.Susu sapi mempunyai nilai gizi yang 

tinggi, karena mengandung unsur-unsur kimia yang dibutuhkan oleh tubuh seperti 

Calsium, Phosphor, Vitamin A, Vitamin B dan Riboflavin yang tinggi. Komposisinya 

yang mudah dicerna dengan kandungan protein, mineral dan vitamin yang tinggi, 

menjadikan susu sebagai sumber bahan makanan yang fleksibel yang dapat diatur 

kadar lemaknya, sehingga dapat memenuhi keinginan dan selera konsumen 

(Hardiwiyoto, 1994).  

Susu merupakan bahan pangan yang mudah mengalami kerusakan karena susu 

merupakan media yang sangat baik bagi mikrobia, sehingga dapat menyebabkan 

penyakit yang berbahaya bagi yang mengkonsumsinya. Kerusakan susu bisa 

menyebabkan “defect susu”, misalnya “defect of flavor” atau “defect rancid 

flavor” (karena ketengikan), “sunlight flavor” (karena susu terkena sinar matahari, 

sehingga sebaliknya susu dilindungi dari sinar matahari dengan botol berwarna), dan 

lain-lain. Kerusakan susu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: faktor fisik, 

faktor kimia, dan faktor mikrobiologi (Rochmawan, 2001). 

Konsumsi susu masyarakat Indonesia jika dibandingkan dengan konsumsi susu 

di Negara berkembang lainnya di Asia, masih sangat rendah. Rendahnya konsumsi 

susu di Indonesia dikarenakan harga produk susu di tingkat konsumen cukup mahal, 

sekitar 4-5 kali dari harga susu di tingkat peternak. Produksi susu dalam negeri, baru 

dapat memenuhi kebutuhan nasional sekitar 30%, sedangkan sisanya masih harus di 

impor. Keterbatasan dari berbagai aspek seperti produksi, kelembagaan dan kebijakan 

mengakibatkan rendahnya produktivitas dan lambatnya perkembangan industri sapi 

perah rakyat (Martindah dan Saptati, 2006). 

Sistem yang sangat efektif untuk mempertahankan kandungan mikrobiologi 

dalam standar yang dizinkan, adalah dengan mengendalikan zat kimia (peptisida dan 

logam berat) dan susu yang sesuai dengan yang diinginkan maka dibutuhkan 

pembersihan lingkungan berskala besar dan investasi dalam infrasruktur pedesaan, 

hal yang serupa yaitu msalah kesehatan hewan juga akan perlu diatasi pada skala jauh 
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lebih besar dari pada industri perusahaan susu dengan memastikan tindakan 

pencegahan dan karantina yang tetap sesuai dengan ketentuan (Anonymous, 2006). 

 

2.9 Pengujian Mutu Susu 

Pengujian mutu susu sangat perlu dan penting dan harus dikerjakan. Dilakukan 

pengujian mutu untuk menghindar terjadinya pemalsuan susu oleh orang-orang tidak 

bertanggung jawab. Tujaun pengujian mutu untuk mengetahui apakah susu tersebut 

benar-benar susu segar dan asli dari peternak. Pengujian mutu dibagi tiga yakni: 

1) Pemeriksaan Fisik Susu 

Pemeriksaan fisik susu lebih di utamakan pada berat jenis dan angka 

refleksi susu (indek bias). Berat jenis susu tidak lebih dari 1,028 (SNI) 

2) Pemeriksaan Kimiawi 

 Pengujian kimiawi lebih pada pengujian kadar lemak. Kadar lemak susu 

 tidak boleh kurang dari 2,7%. 

3) Pengujian Biologis 

Pengujian biologis untuk mengetahui kemungkinan terjadinya perubahan 

pada susu. Pungujian biologis dapat berupa pengujian mikrobiologis, 

misalnya mengetahui struktur susu, bentuk mikroba dan pengujian 

bakteriologis. Syarat bakteriologis menurut kodex susu Indonesia adalah 

susu segar tidak boleh mengadung bakteri melebihi 1.000.000/ml 

(Hardiwiyoto, 1994). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Koperasi Unit Desa “Dau” di Kecamatan Dau 

Kabupaten Malang.Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) didasarkan atas 

ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu; (1)KUD DAU adalah salah satu koperasi susu segar yang 

cukup besar di Kabupaten Malang yang tergabung dalam Gabungan Koperasi Susu 

Indonesia (GKSI) Jawa Timur dengan produksi susu adalah 5000-5500 liter/hari.   

(2)KUD “DAU” merupakan koperasi primer (GKSI) di wilayah Kabupaten Malang yang 

menempati posisi 8 sebagai koperasi penghasil susu segar di Kabupaten Malang serta 

memiliki struktur organisasi di dalamnya. Pengambilan data dilakukan selama satu bulan 

28 Maret – 27 April 2014.Diharapkan dalam kurung waktu tersebut data yang diperlukan 

di dalam penelitian dapat terpenuhi. 

 

3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus yakni Total Quality 

Management Koperasi Persusuan Di Koperasi Unit Desa “Dau”.Metode studi kasus 

adalah metode penelitian tentang subyek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase 

spesifik dan keseluruhan personalitas.Studi kasus memusatkan diri secara intensif dan 

mendalam terhadap suatu obyek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus 

(Wisadirana. 2005).Penentuan lokasi penelitian dilakukan dengan sengaja (Purposive) 

yaitu memilih subyek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat tertentu dan dipilih berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu yang sudah diketahui sebelumnya.Peneliti memilih 

lokasi di KUD “DAU” Malang sebagai obyek penelitian karena lokasi tersebut belum 

pernah dilakukan penelitian tentang kajian Total Quality Management.Koperasi 

Persusuan yang merupakan bagian penting untuk meningkatkan perbaikan mutu produk 

secara terus-menerus yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan memfokuskan 

seluruh anggota koperasi. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data dan Jenis Responden 

3.3.1 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui pengisihan 

kuesioner (lampiran 3), interview atau wawancara pada pengurus pengawas dan anggota 
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KUD “DAU” Malang, sehingga dapat di ketahui pengaruh penerapan Total Quality 

Management Koperasi Persusuan di Koperasi Unit Desa “Dau”. 

 
1. Wawancara (interview) 

Wawancara adalah suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara 

langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada 

responden.Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden 

yang lebih mendalam dan jumlah respondennya lebih sedikit.Wawancara 

ditunjukan langsung pada karyawan atau anggota KUD Dau yang dianggap 

berwenang memberikan informasi mengenai masalah yang diteliti. 

2. Kuesioner 

Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang diisi dan dikembalikan atau dapat juga 

dijawab di bawah pengawasan peneliti oleh karyawan atau anggota KUD Dau. 

Memudahkan dalam menganalisis data, maka variabel yang digunakan diukur 

dengan mempergunakan model skala 5 tingkat (likert) yang memungkinkan 

karyawan atau anggota KUD Dau dapat menjawab pertanyaan dari setiap butir 

yang di dalamnya menguraikan dimensi Total Quality Management.Perbaikan 

Berkelanjutan dalam penelitian ini di ukur menggunakan Skala Guttman dan dapat 

dibuat bentuk dengan pilihan ganda dan bisa juga dibuat dengan 

Checklist.Jawaban responden dapat berupa skor tertinggi bernilai 1 (YA) dan skor 

terendah 0 (TIDAK).Bentuk penilaian Likert dapat di lihat pada Tabel 1. 

 
Tabel 1: Skor JawabanPenerapan TQM 

No Pilihan Jawaban Nilai 
1 Sangat Baik (SB)  5 

4 
3 
2 
1 

2 Baik (B) 
3 Netral (N) 
4 Tidak Baik (TB) 
5 Sangat Tidak Baik (STB)  

Sumber: Rahman, 2011 
 

3.3.2 Jenis Responden 
Jenis responden yang dijadikan objek penelitian adalah Pengurus, pengawas 

anggota Koperasi, Staf Koperasi, karyawan koperasi dan ketua kelompok ternak KUD 

DAU. Responden diminta memberi respon terhadap setiap pernyataan dengan memilih 

satu di antara lima pilihan “Sangat Baik “, “Baik”, “ Netral”, “Tidak Baik” dan Sangat 
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Tidak Baik”.Responden diminta juga memberi respon terhadap setiap pernyataan 

dengan memilih “YA” dan “TIDAK” terhadap Perbaikan Berkelanjutan di KUD 

DAU.Jumlah responden yang di wawancara sebanyak 56 orang. 

 

3.4 Variabel Pengamatan  

Variabel merupakan objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian dalam 

suatu penelitian. Variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel bebas (x) yaitu variabel yang mempengaruhi. Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah Total Quality Management. Variabel TQM dalam penelitian  

ini adalah terdiri dari 5 pilar TQM yakni Pilar Kepemimpinan, Pilar Organisasi, 

Pilar Komitmen, Pilar Produk dan Pilar Proses. Variabel ini di ukur dengan 

menggunakan skala likert 5 poin dari Sangat Tidak Baik (1), Tidak Baik (2), 

Netral/ Ragu (3), Baik (4) Sampai Sangat Baik (5). 

2. Variabel terikat (y) yaitu variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variable bebas. 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Perbaikan Berkelanjutan.Variabel ini 

diukur dengan menggunakan skala Guttman guna mendapatkan jawaban yang 

bersifat tegas atau jelas dan konsisten yakni dua interval yaitu “Ya” (1) dan 

“Tidak” (0).Variabel dan Indikator Pengamatan TMQ dan Perbaikan 

Berkelanjutan dapat di lihat pada Tabel 2 dan Tabel 3. 
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Tabel 2. Variabel dan Indikator Pengamatan TQM 

Variabel Indikator Skala 
Pengukuran 

1. Pilar 
Kepemimpinan 

1. Sistem kepemimpinan yang partisipatif. 
2. Sasaran dapat Dipahami dan Relevan 
3. Komunikasi yang Baik antara Pimpinan 

dengan Karyawan maupun Anggota 
4. Tindakan Kepemimpinan yang 

membangkitkan motivasi 
5. Sistem Penghargaan 

Skala Likert 1-5 
mulai dari 
sangat 
tidak baik 
hingga sangat 
baik 

2. Pilar 
Komitmen 

1. Tujuan Berorientasi pada Produk dan 
Pelanggan 

2. Kesadaran akan kebersamaan yang tinggi 
3. Suasana kerja yang kondusif dan tujuan 

berorientasi 
4. Kedisiplinan Karyawan 

Skala Likert 1-5 
mulai dari 
sangat 
tidak baik 
hingga sangat 
baik 

3. Pilar 
Organisasi 

1. Budaya organisasi yang mengalir dari 
bawah ke atas (buttom up) 

2. Pembagian kerja berdasarkan tim 
3. Tindakan menghadapi kendala yang 

dihadapi. 
4. Mempertahankan kendali dengan insentif 

Skala Likert 1-5 
mulai dari 
sangat 
tidak baik 
hingga sangat 
baik 

4. Pilar Proses 1. Pengendalian bahan baku dan produk 
2. Pengendalian proses produksi 
3. Pengendalian paska produksi 

Skala Likert 1-5 
mulai dari 
sangat 
tidak baik 
hingga sangat 
baik 

5. Pilar Produk 1. Analisis Berkala terhadap Keinginan 
Pelanggan 

2. Menciptakan hubungan erat dengan 
pelanggan 

3. Kesesuaian produk dan daya tahan 
4. Ketepatan waktu 

Skala Likert 1-5 
mulai dari 
sangat 
tidak baik 
hingga sangat 
baik 

 
Sumber:Yahya, 2013 
 

 Kriteria Penilaian Total Quality Management (TQM) menggunakan skala 
Likert yakni:  
1). Pilar kepemimpinan 

1. Sistem/Gaya Kepemimpinan Partisipatif 

SB : Pemimpin selalu membuka dan menerima masukan dari anggota dan tidak 

diktator (5) 

B : Pemimpin membuka dan menerima masukan dari anggota dan tidak dictator 

(4) 

N : Pemimpin kadang membuka dan menerima masukan dari anggota dan tidak 

diktator (3) 
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TB : Pemimpin tidak membuka dan menerima masukan dari anggota dan tidak 

diktator (2) 

STB : Pemimpin tidak membuka dan menerima masukan dari anggota dan diktator 

(1) 

 
2. Sasaran dapat Dipahami dan Relevan  

SB :Tahu, Memahami dan dapat menerapkan sasaran setiap seminggu (5) 

B  :Tahu, Memahami, dan dapat menerapkan sasaran3 kali dalam dua minngu (4) 

N  :Tahu, Memahami, dan dapat menerapkansasaran 1 kali dalam dua minngu (3) 

TB :Tahu, kurang Memahami dan tidak dapat menerapkan sasaran (2) 

STB :Tahu, tidak Memahami dan tidak bisa menerapkan sasaran (1) 

 
3. Komunikasi yang Baik antara Pimpinan dengan Karyawan maupun Anggota  

SB : Adanya komunikasi yang lancar antara Pimpinan dengan Karyawan maupun 

Anggota 8 kali dalam sebulan (5) 

B : Adanya komunikasi antara Pimpinan dengan Karyawan maupun Anggota 6 kali 

dalam sebulan (4) 

N : Adanya komunikasi antara Pimpinan dengan Karyawan maupun Anggota 4 kali 

dalam sebulan (3) 

TB : Adanya komunikasi antara Pimpinan dengan Karyawan maupun Anggota 1-2 

kali dalam sebulan (2) 

STB : Tidak ada komunikasi antara Pimpinan dengan Karyawan maupun Anggota (1) 

 
4. Tindakan yang Membangkitkan Motivasi 

SB : Pemimpin datang tepat waktu dan berjiwa optimis setiap hari (5) 

B : Pemimpin datang tepat waktu dan terkadang berjiwa optimis (4) 

N : Pemimpin datang tepat waktu dan berjiwa optimis setiap hari (3) 

TB : Pemimpin dating tidak  tepat waktu dan kurang berjiwa optimis setiap hari (2) 

STB : Pemimpin datang tidak  tepat waktu dan tidak berjiwa optimis setiap hari (1) 

 
5. Sistem Penghargaan 

SB : Adanya pemberiaan bonus yang sangat maksimal bagi peternak yang jumlah TPC 

>12% (5) 

B : Adanya pemberiaan bonus yang maksimal bagi peternak yang jumlah TPC >12% 

(4) 

N : Adanya pemberiaan bonus bagi peternak yang jumlah TPC >12% (3) 

TB : Adanya pemberiaan bonus yang minim bagi peternak yang jumlah TPC >12% (2) 

STB : Tidak ada pemberiaan bonus bagi peternak yang jumlah TPC >12% (1) 
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2). Pilar organisasi. 
1. Budaya Organisasi Mengalir dari Bawah ke Atas (buttom up) 

SB : Adanya Rapat Anggota yang menampung, mempertimbang dan melaksanakan 

aspirasi dari anggota 2 kali 24 jam (5) 

B :Adanya Rapat Anggota yang menampung, mempertimbang 

danmelaksanaanaspirasi dari anggota 3-4 kali 24 jam (4) 

N :Adanya Rapat Anggota yang menampung, mempertimbang dan  

melaksanaanaspirasi dari anggota 5-6 kali 24 jam (3) 

TB : Adanya Rapat Anggota yang menampung, mempertimbang dan  

melaksanaanaspirasi dari anggota 7 kali 24 jam (2) 

STB : Tidak adanya Rapat Anggota yang menampung, mempertimbang dan 

melaksanakan aspirasi dari anggota> 8 kali 24 jam (1) 

 
2. Pembagian kerja berdasarkan Tim 

SB : Adanya pembagian kerja berdasarkan Tugas, Pokok dan fungsi personil 

sehingga tidak tercampur satu sama lain setiap 1 tahun sekali (5) 

B : Adanya pembagian kerja berdasarkan Tugas, Pokok dan fungsi personil 

sehingga tidak tercampur satu sama lain 1,5 tahun sekali (4) 

N : Adanya pembagian kerja berdasarkan Tugas, Pokok dan fungsi personil 

sehingga pekerjaan tidak tercampur satu sama lain 2 tahun sekali (3) 

TB : Adanya pembagian kerja berdasarkan Tugas, Pokok dan fungsi personil 

sehingga tidak tercampur satu sama lain yakni 2-3 tahun sekali (2) 

STB : Adanya pembagian kerja berdasarkan Tugas, Pokok dan fungsi personil 

sehingga tidak tercampur satu sama lain> 4 tahun (1) 

 
3. Tindakan Mengahadapi kendala yang dihadapi 

SB : Adanya perbaikan dan penyelsaiaan untuk tidak mengahambat produksi  1x 

24 jam (5) 

B : Adanya perbaikan dan penyelsaiaan untuk tidak mengahambat produksi  2x 

24 jam (4) 

N : Adanya perbaikan dan penyelsaiaan untuk tidak mengahambat produksi  3x 

24 jam (3) 

TB : Adanya perbaikan dan penyelsaiaan untuk tidak mengahambat produksi  4x 

24 jam (2) 

STB : Adanya perbaikan dan penyelsaiaan untuk tidak mengahambat produksi  >5 

x 24 jam (1) 

 
4. Mempertahankan Kendala dengan Insentif 

SB : Memberikan penghargaan bagi penggurus, karyawan dan anggota yang 
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berjasa bagi koperasi secara adil 1 kali dalam sebulan (5) 

B : Memberikan penghargaan bagi penggurus, karyawan dan anggota yang 

berjasa bagi koperasi 1 kali dalam 2 bulan (4) 

N : Memberikan penghargaan bagi penggurus, karyawan dan anggota yang 

berjasa bagi koperasi 1 kali dalam 3 bulan (3) 

TB : Memberikan penghargaan yang tidak adil bagi penggurus, karyawan dan 

anggota yang berjasa bagi koperasi dalam 6 bulan sekali (2) 

STB : Tidak memberikan penghargaan bagi penggurus, karyawan dan anggota 
yang berjasa bagi koperasi dalam satu tahun sekali (1) 

 
3). Pilar komitmen. 

1. Tujuan Berorientasi pada Produk dan Pelanggan 

SB : Kualitas produk memenuhi standar KUD DAU yakni grade 1 (5) 

B : Kualitas produk memenuhi standar KUD DAU yakni grade 2 (4) 

N : Kualitas produk memenuhi standar KUD DAU yakni grade 3-4 (3) 

TB : Kualitas produk memenuhi standar KUD DAU yakni grade ≤ 5 (2) 

STB : Kualitas produk tidak memenuhi standar KUD DAU (1) 

 
2. Kesadaran Akan Kebersamaan yang Tinggi 

SB : Adanya komunikasi yang baik dan lancar seluruh unit di KUD DAU setiap 

minggu (5) 

B : Adanya komunikasi yang baik dan lancar seluruh unit di KUD DAU 1 kali 2 

minggu (4) 

N : Adanya komunikasi yang baik di  seluruh unit di KUD DAU 1 kali 3-4 

minggu (3) 

TB : Adanya komunikasi yang baik di seluruh unit di KUD DAU 1 kali 5-6 

minggu (2) 

STB : Adanya komunikasi yang baik di seluruh unit di KUD DAU 1 kali > 7 

minggu (1) 

 
3. Suasana Kerja Kondusif 

SB : Terjalinya hubungan kerja sama yang sangat baik antar karyawan (5) 

B : Terjalinya hubungan kerja sama yang baik antar karyawan (4) 

N : Terjalinya hubungan kerja sama antar karyawan (3) 

TB : Terjalinya hubungan kerja sama yang tidak baik antar karyawan (2) 

STB : Terjalinya hubungan kerja sama yang sangat tidak baik antar karyawan (1) 

4. Kedisiplinan Karyawan. 
SB : Karyawan datang dan pulang tepat waktu setiap hari (5) 

B : Karyawan datang dan pulang tepat waktu 5 kali dalam seminggu (4) 

N : Karyawan datang dan pulang tepat waktu 3 - 4 kali dalam seminggu (3) 
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TB : Karyawan datang dan pulang tepat waktu < 2 kali dalam seminggu (2) 

STB : Karyawan datang tidak tepat waktu dan pulang sebelum jam kerja selesai (1) 

4). Pilar proses. 
1. Pengendalian Bahan Baku 

SB : Dilakukan uji organoleptik dan kimia sebanyak 4 kali dalam sehari (5) 

B : Dilakukan uji organoleptik dan kimia sebanyak 3 kali dalam sehari (4) 

N : Dilakukan uji organoleptik dan kimia sebanyak < 2 kali dalam sehari (3) 

TB : Dilakukan salah satu uji antara uji organoleptik dan kimia (2) 

STB : Tidak melakukan uji organoleptik dan kimia (1) 

 
2. Pengendalian Proses Produksi  

SB : Adanya pengawasan dan penanggung jawab setiap produksi susu segar, susu 

pengolahan, pakan ternak dari awal hingga akhir produksi setiap hari (5) 

B : Adanya pengawasan dan penanggung jawab produksi susu segar, susu 

pengolahan, pakan ternak pada setiap produksi setiap haric 

N : Adanya penanggung jawab pada produksi susu segar, susu pengolahan, 

pakan ternak (3) 

TB : Adanya pengawasan dan penanggung jawab pada produksi susu segar (2) 

STB : Tidak ada pengawasan dan penanggung jawab pada setiap produksi susu 

segar, susu pengolahan, pakan ternak (1) 

 
3. Pengendalian Paska Produksi. 

SB : Pengujian dan pemeriksaan susu sebanyak > 6 uji sebelum di kirim ke 

pelanggan per hari (5) 

B : Pengujian dan pemeriksaan susu sebanyak 5 uji sebelum di kirim ke 

pelanggan per hari (4) 

N : Pengujian dan pemeriksaan susu sebanyak 3-4 uji sebelum di kirim ke 

pelanggan per hari (3) 

TB : Pengujian dan pemeriksaan susu sebanyak < 2 uji sebelum di kirim ke 

pelanggan per hari (2) 

STB : Pengujian dan pemeriksaan susu tidak dilakukan sebelum di kirim ke 

pelanggan (1) 

 
5). Pilar produk  

1. Analisis Berkala terhadap Keinginan Pelanggan 

 SB : Mengahasilkan susu segar yang sesuai dengan standar IPS (grade 1) (5) 

B : Mengahasilkan susu segar yang sesuai dengan standar IPS (grade 2) (4) 

N : Mengahasilkan susu segar yang sesuai dengan standar IPS(grade 3) (3) 

TB : Mengahasilkan susu segar yang sesuai dengan standar IPS (grade 4) (2) 

STB : Mengahasilkan susu segar yang sesuai dengan standar IPS (grade ≤ 4) (1) 
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2. Menciptakan Hubungan Erat dengan Pelanggan 

SB : Mengahasilkan susu segar yang sesuai dengan standar IPS (grade 1) (5) 

B : Mengahasilkan susu segar yang sesuai dengan standar IPS (grade 2) (4) 

N : Mengahasilkan susu segar yang sesuai dengan standar IPS(grade 3) (3) 

TB : Mengahasilkan susu segar yang sesuai dengan standar IPS (grade 4) (2) 

STB : Mengahasilkan susu segar yang sesuai dengan standar IPS (grade ≤ 4) (1) 

 
3. Kesesuaian produk dan daya tahan 

SB : Susu segar yang dikirim ke IPS dengan suhu 4oC bertahan 20 jam (5) 

B : Susu segar yang dikirim ke IPS dengan suhu 4oC bertahan 18 jam (4) 

N : Susu segar yang dikirim ke IPS dengan suhu 4oC bertahan 16 jam (3) 

TB : Susu segar yang dikirim ke IPS dengan suhu 4oC bertahan 14 jam (2) 

STB : Susu segar yang dikirim ke IPS dengan suhu 4oC bertahan 10 jam (1) 

 
4. Ketepatan Waktu. 

SB : Ketepatan waktu pengiriman ≥ 30 menit (5) 

B : Ketepatan waktu pengiriman ≥ 15 menit (4)  

N : Ketepatan waktu pengiriman ≤ 15 menit (3) 

TB : Ketepatan waktu pengiriman ≤ 45 menit (2) 

STB : Ketepatan waktu pengiriman ≤ 60 menit (1) 

 
Tabel 3. Variabel dan Indikator Pengamatan Perbaikan Berkelanjutan 

Variabel Indikator Skala Pengukuran 
Perbaikan 
Berkesinambungan 

1. Menetapkan target perbaikan pada skala 
tertentu. 

2. Mempertimbangkan masukan dari konsumen 
untuk meningkatkan kualitas. 

3. Berkomunikasi dengan pemasok untuk 
meningkatkan kualitas. 

4. Proaktif menyelidiki potensi peluang dan 
perbaikan teknologi baru 

Skala Guttman, 
dengan skor 1 (Ya) 
dan 0 (Tidak ) 

 
3.5 Analisis Data  

 Metode analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh penerapanTotal 

Quality Management (TQM) terhadap Perbaikan Berkelanjutan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: Statistik Deskriptif dan Analisis Regresi Berganda. Analisis 

deskriptif yang dilakukan adalah Total Quality Management (TQM) dan Perbaikan 

Berkelanjutan (Listyorini, H. D Utamidan B.ANugroho, 2012).Analisis regresi merupakan 

suatu metode statistik umum yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara 

dua variabel atau lebih, juga melanjutkan arah hubungan antara variabel terikat dengan 
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variabel bebas (Ghozali, 2006).Berikut adalah rumus matematis yang mempengaruhi 

Perbaikan Berkelanjutan di KUD DAU Kecamtan Dau Kabupaten Malang. 

Y = α +b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e 

Keterangan:    
Y = Perbaikan Berkelanjutan 
α = konstanta atau intersep 
b = koefisien  regresi masing-masing variabel 
X1 = Pilar Kepemimpinan                           
X2 = Pilar Organisasi 
X3 = Pilar Komitmen 
X4 = Pilar Proses 
X5 = Pilar Produk 
e = tingkat kesalahan 

 
Mengukur tanggapan responden terhadap variabel-variabel penelitian digunakan skala 

likert, karena adanya sejumlah pernyataan sebagai alat untuk pengumpulan data atau 

informasi dari responden.Riduwan (2010) menyatakan bahwa skala likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau 

gejala sosial. Skala likert didesain untuk menguji sampai sejauh mana tingkat kekuatan 

responden sangat baik dan sangat tidak baik terhadap pernyataan tersebut dalam lima skala, 

yaitu pengukuran atas jawaban pernyataan-pernyataan yang dilambangkan dari skala: 5 

(sangat baik); 4 (baik); 3 (netral); 2 (tidak baik); sampai dengan 1 (sangat tidak baik).  

Kriteria pencapaian diketahui dengan menentukan interval skor rata-rata secara 

keseluruhan.Penentuan  rentang mengacu pada skor yang digunakan yaitu banyak kelas 

interval dari angka 1 sampai 5. Angka 1 merupakan data terkecil yang besarnya 20% dan 

angka 5 merupakan data terbesar dengan nilai 100%. Jadi rentangannya adalah 100% - 

20% = 80%, sehingga dapat diketahui jarak interval skor :଼%
ହ

= 16%. Nilai kriteria 

penilaian berdasarkan jarak interval yakni 100% - 16% = 84%, artinya 84% sampai 100% 

menunjukan sangat baik. Pengukuran Perbaikan Berkelanjutan menggunakan Checklist 

dengan jawaban tertinggi (1) Ya dan Skor terendah (0) Tidak.Berikut Kriteria Pencapain 

TQM dapat di lihat pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Kriteria Pencapain TQM 
Kriteria Pencapaian Interval 

Sangat Baik 84% - 100% 
Baik 68% - 83,99% 

Netral 52% - 67,99% 
Tidak Baik 36% - 51,99% 

 Sangat Tidak Baik  20% -35,99% 
Sumber: Sri Maryam, 2013 

 
3.6 Batasan Istilah 

 Total Qulity Management adalah sistem menejemen yang berfokus kepada 

perbaikan terus menerus yang berorientasi kepada pelanggan dengan memfokuskan 

seluruh anggota organisasi. 

 Kepemimpinan adalah pilar yang menitikberatkan pada usaha koperasi agar seluruh 

anggota koperasi mempunyai motivasi dalam melaksanakan tugasnya. 

 Komitmen adalah pilar yang menitikberatkan pada usaha koperasi agar seluruh 

individu dalam perusahaan mempunyai kemampuan untuk melakukan yang terbaik 

sesuai fungsinya masing-masing demi tercapainya tujuan akhir. 

 Organisasi adalah pilar yang menitikberatkan pada usaha koperasi agar dapat 

membentuk suatu organisasi yang kokoh, yang dapat mempelancar program-

program perusahaan dalam mncapai standar kualitas. 

 Produk adalah pilar yang menitikberatkan pada aktivitas koperasi dalam melaukan 

produksinya agar produk yang dihasilkan mampu mencapai standar kualitas yang 

telah ditetapkan oleh IPS.  

 Proses adalah pilar yang menitikberatkan pada usaha koperasi untuk mengevaluasi 

dan menjaga agar produk koperasi dapat memenuhi standar kualitas sehingga 

tercapai kepuasan pelanggan. 
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BAB IV 

 HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

4.1 Keadaan Umum Koperasi Unit Desa Dau 

Koperasi Unit Desa Dau Kabupaten Malang berdiri pada tanggal 20 Oktober 1973 

berbentuk Badan Usaha Unit Desa (BUUD) berdasarkan INPRES NO.1973 dan SK 

BUPATI KDH Tk. II Kabupaten Malang.Badan Usaha Unit Desa ini pada awalnya tidak 

berjalan dengan baik karena masyarakat belum mengenalnya.Penggurus BUUD 

mengadakan penyuluhan kepada masyarakat sampai mereka mengetahui fungsi dan tujuan 

BUUD.Tujuan BUUD pada saat itu adalah meningkatkan taraf hidup petani, menghimpun 

para petani dan peternak untuk bergabung dengan koperasi dan menyaingi para 

rentenir.Saat itu petani sadar bahwa mereka membutuhkan BUUD.Akhirnya, petani 

peternak mulai membeli pupuk dan obat-obatan di BUUD lebih murah daripada di 

rentenir. 

Tahun 1978 berdasarkan INPRES NO.2 Thn. 1978, BUUD berubah menjadi KUD. 

Bulan September 1979 KUD mengadakan rapat anggota yang pertama kali dengan 

keputusan-keputusan sebagai berikut: 

1. Menunjuk 5 orang sebagai pengurus : 

1) W.A Gani 

2) Soeharyono 

3) Joni Subayo 

4) R. Ramidjan 

5) Soetrisno Adiwijaya 

2. Pemberian nama KUD menjadi KUD “DAU” (Dadio Ayeming Urip) 

Bulan Januari 1980 KUD DAU mengajukan ijin baru mendapatkan badan hukum No. 

4373/BH/II/80 dan Bulan Januari 1991 KUD DAU Mendapat perubahan legislatif Badan 

Hukum NO.4343A/BH/II/80. 

Koperasi Unit Desa Dau Malang terletak di jalan Raya Sido Makmur 26 Dusun 

sengkaling, Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Kecamatan Dau 

Kabupaten Malang berjarak 10 km dari pusat kota Malang. Kecamatan Dau terletak pada 

ketinggian 850-1410 meter diatas permukaan laut dengan suhu 15-300C dengan curah 

hujan 1550 mm/tahun.Letak Kantor KUD DAU sebelah barat, utara dan selatan 

berbatasan dengan perumahan penduduk dan sebelah timur berbatasan dengan jalan raya 

Sido Makmur 26 Kecamatan Dau. 
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Wilayah kerja KUD merupakan daerah wisata, kerajinan, pertanian, peternakan, 

perkebunan, dan kawasan perumahan. Luas wilayah kerja KUD “DAU” adalah 5.725.502 

Ha, meliputi 10 desa yakni:  

1. Desa Mulyoagung 6. Desa Selorejo 

2. Desa Sumbersekar 7. Desa Karangwidoro 

3. Desa Tegalweru 8. Desa Kalisongo 

4. Desa Gadingkulon 9. Desa Kucur 

5. Desa Petungsewu 10. Desa Landungsari 

Mata pencaharian penduduk Kecamatan Dau adalah Petani, Pegawai, pedagang, 

Peternak, ABRI, Swasta dan Buruh dengan jumlah penduduk 87.820 jiwa.Jumlah 

populasi sapi tahun 2014 di Kecamatan Dau adalah 1850 ekor yang tersebar setiap desa. 

Produksi susu per hari adalah 5000-5500 liter. Adapun batas wilayah KUD “DAU” yaitu: 

Sebelah Utara: Kecamatan Karang ploso, Sebelah Selatan: Kecamatan Wagir, Sebelah 

Barat: Kota Administratif Batu dan Sebelah Timur: Kota Madya Malang. 

Peternakan yang ada di Kecamatan Dau umumnya adalah peternakan sapi perah dan 

sapi potong, yang merupakan peternakan rakyat yang dikelolah secara tradisional oleh 

petani peternak dengan jumlah kepemilikan sapi antara satu sampai sepuluh ekor. 

Peternakan sapi tersebut banyak dikerjakan oleh masyarakat Kecamatan Dau  karena 

kondisi wilayah Kecamatan Dau yang cocok untuk pemiliharaan sapi perah dan sapi 

potong. Letak Kecamatan Dau yang 850-1410 meter diatas permukaan laut merupakan 

letak daerah yang cocok untuk beternak karena daerah dengan ketinggian tersebut 

memilki banyak rumput untuk pakan ternak.Sesuai dengan pendapat Sarwiyono (1990) 

menyatakan bahwa daerah yang dengan ketinggian 300-1500 meter diatas permukaan 

laut umumnya cocok untuk usaha sapi perah. 

 

4.2 Struktur Organisasi Koperasi Unit Desa Dau 

Struktur organisasi Koperasi Unit Desa Dau menunjukan fungsi-fungsi, personal, 

hubungan wewenang tanggung jawab dalam suatu organisasi. Koperasi Unit Desa Dau 

membentuk struktur organisasi dengan tujuan menyediakan wadah bagi pencapaian 

tujuan bersama agar terbina kerja sama yang baik didalamnya dengan keanggotaan yang 

bertambah setiap tahunnya.  

Struktur organisasi memperlihatkan pembagian tugas, tanggung jawab dan 

pendelegasian wewenang dengan adanya batas-batas keputusan yang dapat diambil oleh 

setiap bagian.Struktur Organisai Koperasi Unit Desa Dau dapat di lihat pada Gambar 3. 
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STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI UNIT DESA “ DAU “ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Struktur Organisasi Koperasi Unit Desa “ Dau “ tahun 2010-2014 
 

Kepengurusan KUD DAU kecamatan Dau menempatkan kekuasan tertinggi 

terletak pada rapat anggota.Pengurus dipilih berdasarkan rapat anggota dari dan oleh 

anggota dalam rapat anggota. Pengurus akan memberikan wewenang kepada manager 

KUD untuk mengelolah koperasi. Manager memberikan wewenang kepada masing-

masing kepala unit usaha yang langsung memberikan tugas kepada karyawan-karyawan 

KUD DAU kecamatan Dau Kabupaten Malang. 

Pelaksanaan tugas masing-masing pengurus dalam melaksanakan tugasnya dibatasi 

oleh garis komando atau yang diberikan atasan kepada bawahan.Setiap perintah atasan 

harus dilaksanakan oleh bagian yang menerima tugas tersebut serta bertanggung jawab 

penuh atas tugas tersebut. Pengurus dan pengawas terdapat garis batas atau garis 

koordinasi yang merupakan garis pembinaan dan pengawasan terhadap sistem kerja 

organisasi yang hasilnya nanti akan dilaporkan dalam rapat anggota. 

 

4.3 Uraian Jabatan 

a. Rapat Anggota  

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.Rapat 

anggota dilaksanakan paling sedikit satu tahun sekali. Rapat anggota merupakan 

RAPAT ANGGOTA 

KEPALA UNIT USAHA 

KEUANGAN PERSONALIA 

STAF MANAGER 

PENGAWAS PENGURUS 

Ketua  : drh. H. Hermaniadi 
Sekertaris : Sri Sunariyati, SE 
Bendahara : Karyono 

Koordinator : Sugiono 
Anggota  : Mukadar 

MANAGER 
Ir. Wardi Anang RS 
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ruangan terbuka bagi setiap anggotanya untuk mengeluarkan segala aspirasi dari 

anggota dan ditampung dan dibicarakan untuk dilakukan perumusan yang antinya 

akan mejadi pedoman bagi pengurus koperasi untuk mengendalikan koperasi.Rapat 

anggota mempunyai kedudukan yang sangat menentukan serta menjadi sumber dari 

segala keputusan atau semua tindakan yang dilaksanakan oleh setiap perangkat 

organisasi dan para pengelolah koperasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Hudiyanto 

(2001) yang menyatakan bahwa rapat anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi 

dalam koperasi mempunyai kedudukan yang sangat menentukan, berwibawa dan 

menjadi sumber dari segala keputusan atau tindakan yang dilaksanakan oleh perangkat 

organisasi koperasi dan para pengelolah usaha koperasi, karena Rapat Anggota 

merupakan pemegang kekuasaan tertinggi maka RAT mempunyai wewenang yang 

luas dalam koperasi. 

 

b. Pengurus KUD DAU  

Pengurus koperasi merupakan institusi dalam koperasi yang dipilih dari 

kalangngan anggota oleh rapat anggota, yang merupakan intitusi yang memegang 

kuasa rapat anggota. Pengrus koperasi merupakan pemegang Kuasa rapat anggota 

maka Pengurus koperasi akan mempunyai tanggung jawab langsung kepada rapat 

anggota atas segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan pengelolahan koperasi dan 

usaha yang dikelola (Hudiyanto,2001). 

Pengurus KUD DAU dipilih dan diangkat oleh anggota koperasi dalam rapat 

anggota.Menurut pendapat Sitio (2001) yang menyatakan bahwa pengurus dipilih dan 

diberhentikan oleh rapat anggota.Pengurus dapat dikatakan sebagai pemengang kuasa 

rapat anggota dalam mengoperasikan kebijakan-kebijakan strategis yang ditetapkan 

rapat anggota.Hal ini sesuai dengan kebijakan yang dilaksanakan di koperasi DAU 

yang mana pengurus merupakan pemegang kuasa dalam rapat anggota. 

 

c.  Pengawas KUD DAU  

Pengawas KUD DAU kecamatan Dau adalah pengawas yang dipilih dalam rapat 

anggota tahunan dengan masa jabatan empat tahun.Pengawas KUD DAU diberi 

mandat untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengolahan 

koperasi.Pengawas koperasi juga berperan dalam mengarah segala kegiatan koperasi 

agar berjalan sesuai dengan rencana koperasi yang telah disepakati bersama dalam 
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Rapat Anggota Tahunan.Pengawas koperasi juga berperan penting dalam 

mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pengurus koperasi. 

 

d. Manager KUD DAU  

Pratek pengurus koperasi tidak melakukan pengolahan koperasi sendiri melainkan 

kemudian diangkat pemgelolah koperasi (manager) yang diberi wewenang dan kuasa 

untuk mengelolah usahanya.Pangkat manager terlebih dahulu disampaikan kepada 

rapat anggota untuk mendapatkan persetujuan. 

Pemimpin (Manager) KUD DAU kecamatan Dau adalah pemimpin pelaksanaan 

harian oprasional koperasi untuk semua unit yang ada di koperasi, baik unit otonom 

maupun yang bukan merupakan unit otonom, dan juga sebagai pemegang jabatan 

tertinggi dari  koperasi. Manager diangkat dan diberhentikan oleh pengurus sehingga 

manager harus mempertanggung jawabkan tugasnya kepada pengurus. 

 

e. Bagian Akuntansi KUD DAU 

Bagian akuntansi dalam menjalankan tugasnya berkerjasama dengan kasir 

koperasi dalam membuat laporan keuangan secara terperinci dan jelas. Bagian 

akutansi membantu karyawan dalam membuat buku bantu dan menyiapkan laporan 

keuangan setiap satu tahun sekali yakni setiap akhir Bulan Desember. Bagian 

akuntansi juga bertugas untuk menyelenggarakan administrasi keuangan KUD DAU, 

membuat buku-buku bantu, membantu dan menyiapkan laporan keuangan, dan 

melakukan pengawasan pada unit-unit otonom. 

 

4.4 Pengujian Mutu Susu di KUD DAU 

a. Proses Pengumpulan Susu di KUD DAU 

Wilayah kerja koperasi Dau memiliki 10 pos susu dan 3 pos memiliki bak 

penampungan susu yang berkapasitas 6000 liter, yakni Desa Princi, Desa Dalisodo 

dan Pusat (Koperasi DAU). Proses penyetoran susu yang dilakukan oleh anggota 

peternak KUD DAU yaitu anggota peternak KUD Dau datang langsung ke tempat 

penyetoran susu yang mama tempat penyetoran susu tersebut sudah dilengkapi 

dengan bak penampungan susu, alat pengukur berat jenis susu dan suhu susu. 

Sebelum melakukan pengujian terhadap susu, terlebih dahulu alat-alat yang 

digunakan di sterilisasikan dengan air yang ada di lokasi penampungan susu tersebut. 

Air yang digunakan dalam memsterilisasikan alat-alat tersebut adalah air dingin, hal 
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ini sangat tidak sesuai dengan standar sterilisasi alat susu karena sterilasasi alat susu 

yang baik adalah  harus menggunakan air panas, sebab dengan menggunakan air 

panas dapat menghilangkan atau membunuh bakteri perusak susu. 

Pertama-tama yang dilakukan di tempat penampungan susu adalah 

melakukanuji organoleptik (bau, rasa dan warna), berat jenis, suhu susu dan 

pengambilan sempel dari setiap penyetoran susu peternak. Setelah melakukan 

pengujian susu-susu tersebut dimasukan ke dalam bak pendinginsusu yang telah 

tersedia. Susu yang disetorkan oleh masing-masing peternak atau anggota koperasi 

harus mempunyai kadar Berat jenis susu berkisar 1,028-1,032. Sususegar yang telah 

lolos uji di tempat penampungan kemudian di antar ke KUD DAU. Susu yang ada di 

koperasi DAU tidak langsung dikirim ke PT. Nestle Kejayan di pasuruan tetapi susu 

tersebut harus didinginkan dahulu dengan cara dialirkan ke dalam pendingin (Plate 

Cooler) di kamar pendingin. Susu dari KUD DAU diangku  atau diantar ke PT. 

Nestle Kejayan menggunakan truk dengan kapasitas 5000 liter. Susu yang di antar ke 

PT. Nestle Kejayan bersuhu 30C. Sehari KUD DAU melakukan pengiriman susu 1 

kali, hal ini dikarenakan produksi susu di KUD DAU semakin menurun setiap 

tahunnya dan juga untuk menghemat biaya. 

Uji yang dilakukan oleh KUD DAU dalam mendapatkan kualitas susu yang 

bagus adalah dengan melakukan uji organoleptik, uji BJ, dan uji alkohol, sedangkan 

untuk uji lemak, uji reduktase, uji karbonat, dan uji gula dilakukan setiap seminggu 

sekali. Tujuan uji tersebut dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Tujuan Uji susu 

Nama Uji Tujuan Uji Susu 
Uji Organoleptik Mengetahui rasa, warna dan aroma/bau susu yang  
Uji Berat Jenis Mengetahui berat jenis susu 
Uji Reduktase Mengetahui bakteri dalam susu 
Uji Lemak Mengetahui kadar lemak susu 
Uji Karbonat Mengetahui apakah ada tidaknya penambahan bahan soda kue 

untuk meningkatkan BJ 
Uji Alkohol Mengetahui keasaman susu 
Uji Kadar Gula Mengetahui penambahan bahan gula 

Sumber: Hadiwiyoto, 1994 

 

b. Kebijakan Kualitas dan Pengawasan Susu 

Kebijakan kualitas dan pengawasan mutu sangat diperhatikan oleh KUD DAU 

karena susu tersebut berkiatan erat dengan makanan yang akan dikonsumsi oleh 
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masyarakat. Kebijakan tersebut sudah ada sejak lama dan kebijakan tersebut mulai 

dari proses produksi, distribusi hingga sampai pemasaran susu segar ke PT. Nestle. 

Pengawasan mutu dan teknik pengabilan sangat berpengaruh, karena akan 

memberikan jaminan mutu yang jelas dan terpercaya. Pengawasan mutu susu dapat 

dilakukan dengan pengujian yang bertujuan untuk mendapatkan hasil susu yang 

berkualitas yakni Uji Organoleptik, Uji Berat Jenis, Uji Reduktase, Uji Lemak,  Uji 

Karbonat, Uji Alkohol dan  Uji Kadar Gula. 

 
4.5 Pemasaran Hasil 

Pemasaran hasil berupa susu segar yang berasal dari KUD DAU dipasarkan ke PT. 

Nestle Indonesia sebanyak 90%. Harga yang diberikan KUD kepada peternak didasarkan 

atas Kadar Total Solid (TS) dengan minimal TS sebesar 12%. Harga susu yang dibeli 

oleh IPS ditentukan berdasarkan hasil uji TPC. Gradesusu yang ditentukan oleh PT. 

Nestle dapat di lihat pada Tabel 6.  

 
Tabel 6. Grade Harga Susu dari PT. Nestle kepada KUD DAU 

TS = 12% Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 
Bakteri < 1 Juta < 1-2 Juta < 2-3 Juta < 3 Juta 
Harga (Rp) 4.300 4.200 4.100 3.900 

Sumber: Data Skunder KUD DAU, 2013 
 

Setiap harinya KUD DAU menampung susu dengan rata-rata perhari adalah 5000 

liter/hari. PT. Nestle adalah konsumen terbesar dengan penyerapan susu segar sebesar 

90%. Catatan kualitas susu di KUD DAU harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh 

PT. Nestle. Produksisusu di KUD DAU per tahun pada tahun 2011-2013 dapat di lihat 

pada Tabel 7. 

 
Tabel 7. Produksisusu di KUD DAU pertahun pada tahun 2011-2013 

Tahun Produksi Susu/Tahun Pertumbuhan (%) 
2011 1.805.250 liter  
2012 1.357.775 liter -24,79 
2013 1.352.663 liter -0,37 

Sumber: Data Skunder KUD DAU, 2013 
  

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui rata-rata produksi susu KUD DAU pertahun 

dari tiga tahun terahir yakni tahun 2011 produksi susu rata-rata per tahun adalah 

1.805.250 liter, tahun 2012 produksi susu rata-rata per tahun adalah 1.357.775  liter dan 

tahun 2013 produksi susu rata-rata per tahun adalah 1.352.663  liter. Turunnya produksi 

susu di KUD DAU dikarenakan jumlah populasi sapi perah menurun setiap tahunnya, 
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lokasi kandanng sapi perah di ubah menjadi rumah kontrakan atau kos, persaingan pasar 

semakin terbuka, dan sebagian anggota KUD DAU menjual susu ke tengkulak dengan 

harga yang lebih tinggi dibandingkan harga yang diberikan koperasi DAU. 

 

4.6 Deskriptif Responden 

Karakteristik responden perlu disajikan dalam penelitian ini guna untuk 

menggambarkan keadaan atau kondisi responden yang dapat memberikan informasi 

tambahan untuk memahami hasil-hasil penelitian.Penyajian data deskriptif penelitian ini 

bertujuan agar dapat dilihat profil dari data penelitian tersebut dan hubungan antar 

variabel yang digunakan dalam penelitian. Peneliti membagi karateristik responden 

menjadi 3 jenis, yaitu: 

1. Jenis Kelamin 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat di lihat pada 

Gambar 4 berikut: 

 
Sumber data: Data Skunder KUD DAU, 2013  

Gambar 4.Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 
Gambar 4 menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini 

adalah berjenis kelamin laki-laki dengan 80,36% dari total responden adalah 45 

berjenis kelamin laki-laki dan 19,64 % adalah berjenis kelamin perempuan dari 

total responden 11 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengurus, 

pengawas dan anggota KUD DAU adalah laki-laki. Hal ini dikarenakan sebagian 

besar pekerjaan yang dikerjakan di KUD DAU merupakan pekerjaan yang 

mebutuhkan tenaga yang kuat; seperti mengolah pakan secara manual, mengambil 

susu dari peternak, mengatar pakan ternak ke anggota, mengantar susu ke 

pelanggan dan membersihkan bak penampungan susu dan peralatan lainnya. 

 

80.36%

19.64%

Laki-laki Perempuan
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2.Usia Responden 

Deskripsi responden dalam klasifikasi usia, peneliti membaginya dalam 4 

jenis, diantaranya adalah responden dengan usia 30 tahun s/d 39 tahun, 40 tahun 

s/d 49 tahun dan responden yang berusia lebih dari 49 tahun. Adapun deskripsi 

responden berdasarkan usia dapat dilihat pada Gambar 5 berikut: 

 
Sumber data: Data Skunder KUD DAU, 2013 

Gambar 5.Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 
 

Berdasarkan Gambar 5 terlihat bahwa usia dari responden di KUD DAU 

yang dijadikan  sampel usia diantara 30 s/d 39 tahun ada 6 orang yakni sebesar 

10,71%. Usia diantara 40 s/d 49 tahun ada 29 orang yakni sebesar 51,8% dan yang 

usianya di atas 49 tahun ada 21 orang yakni 37,5%. Hal ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar pengurus, pengawas dan anggota KUD DAU usianya antara 40 

tahun s/d 49 tahun. Hal ini sesuai dengan pendapat Alim dan Lilis (2000) yang 

menyatakan bahwa usia 25-40 menunjukkan bahwa keasadaran berkoperasi dan 

beternak sangatlah baik untuk peternakan sapi perah dan merupakan penerapan 

diniterhadap inovasi orang-orang yang cepat mengadoptasi suatu inovasi. Usia 

produktif merupakan usia dimana seseorang dapat mengoptimalkan segala hal 

yang memperngaruhi persepsi seperti pengalaman, proses belajar, cakrawala dan 

pengetahuan. Begitu juga dalam aspek partisipasi, usia produktif memungkinkan 

fisik seseorang untuk ikut aktif dalam suatu kegiatan dan mengembangkan suatu 

usaha (Soeharjo dan Patong, 1993). 

 

3.Tingkat Pendidikan 

Deskripsi responden dalam klasifikasi tingkat pendidikan, peneliti 

membaginya dalam 6 kategori, yaitu SD, SMP, SMA, Diploma, STIA/SNAKMA 

dan Sarjana. Adapun data mengenai tingkat pendidikan responden yang diambil 

sebagai responden dapat dilihat pada Gambar 6 berikut:  

10.71%

51.79%

37.50%

30s/d 39 40s/d 49  <49
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Sumber data: Data Skunder KUD DAU, 2013  

Gambar 6.Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
 

Gambar 6 menunjukkan bahwa sebagian besar pengurus, pengawas dan 

anggota KUD DAU adalah yang menjadi responden adalah pendidikan SMA atau 

sederajat sebanyak 25 orang atau 44,64%. Pendidikan SMP dan SD masing-

masing sebanyak 10 orang atau 17,86%, pendidikan sarjana sebanyak 6 orang atau 

10,71%, pendidikan Diploma 3 orang dan SNAKMA/STIA 2 orang atau 3,57% 

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengurus, pengawas dan anggota KUD 

DAU berpendidikan SMA atau sederajat yaitu sebanyak 44,46%. Tingkat 

pendidikan di KUD DAU sebagian besar adalah SMA yang menunjukan bahwa 

keadaan pendidikan di Kecamatan Dau umumnya masih rendah.Rendahnya 

pendidikan responden disebabkan keadaan sosial ekonomi pada masa lalu yang 

belum memungkinkan untuk dapat melanjutan pendidikan ke jenjang diploma atau 

sarjana.Hal ini sesuai dengan pendapat Alim dan Lilis (2000) yang menyatakan 

bahwa tingkat pendidikan yang redah dapat berimplikasi pada kurangnya 

responden dalam memahami suatu kegiatan dalam koperasi baik itu penyuluhan 

sehingga berdampak pada tingkat partisipasi dalam suatu kegiatan. Rakhmat 

(1996) menyatakan seseorang yang memiliki pendidikan formal lebih tinggi akan 

memiliki motivasi yang lebih tinggi serta wawasan yang lebih luas dalam 

menganalisa suatu kejadian. 

 
4.7 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji 

heterokedastisitas yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan 

terhadap asumsi klasik. 

 

 

17.86% 17.86%

44.64%

5.36% 2%
10.71%

SD SMP SMA DIPLOMA STIA/SNAKMA SARJANA
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4.7.1 Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.Model regresi dapat dikatakan 

memenuhi asumsi normalitas jika residual yang diperoleh dari model regresi 

berdistribusi normal. Asumsi Normalitas dapatmenggunakangrafikP-P plot dan dapat di 

lihat pada Gambar7berikut: 

 

 
 Gambar 7.Hasil Uji Normalitas 

  
Berdasarkan gambar 7menyatakan bahwa data yang digunakan menunjukkan 

indikasi normal.Analisis dari grafik di atas terlihat titik-titik menyebar disekitar garis 

diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal.Rahman(2011) 

menyatakan “Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, dan sebaliknya apabila 

data menyebar jauh dari garis diagonal dan/tidak mengikuti garis diagonal, maka model 

regresi tidak memenuhi asumsi-asumsi normalitas”. Maka model regresi layak dipakai 

untuk memprediksi variabelperbaikan berkelanjutan (Y). 

 

4.7.2 Uji Multikolineritas 

Uji multikolinearitas merupakan uji yang ditunjukkan untuk menguji apakah 

dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (variabel 

independen).Model regresi yang baik selayaknya tidak terjadi multikolinearitas.Salah 
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satu metode yang digunakan dalam menguji ada tidaknya multikolinieritas adalah 

dengan menggunakan Variance Inflation Factor (VIF).Apabila nilai VIF >10 maka 

menunjukkan adanya multikolinieritas dan sebaliknya VIF < 10 maka tidak terjadi 

multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 9 

 
Tabel 9. Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel Bebas VIF 
X.1.1 Sistem Kepemimpinan yang Partisipatif 3,485 
X.1.2 Sasarandapat Dipahami dan Relevan 7,122 
X.1.3Komunikasi yang Baik antar pemimpin dengan  anggota 7,607 
X.1.4Tindakan Kepemimpinan Membangkitkan Motivasi 9,465 
X.2.1 Tujuan Berorientasi pada Produk dan Pelanggan 1,729 
X.2.2 Kesadaran akan Kebersamaan yang Tinggi 1,458 
X.2.3 Suasana Kerja yang Kondusif danTujuan Berorientasi 2,042 
X.3.1Button Up 2,129 
X.3.2 Pembagian Kerja Berdasarkan Tim 1,922 
X.3.3 Tindakan Menghadapi Kendala yang Dihadapi 
X.3.4 Mempertahankan kendali dengan intensif 

1,649 
2,501 

X.5.1 Analisis Berkala terhadap Keingginan Pelanggan 1,486 
X.5.2 Menciptakan Hubungan Erat dengan Pelanggam 1,527 
X.5.3 Kesesuaian Produk dan Daya Tahan 1,534 
X.5.4 Ketepatan waktu 2,150 

Sumber: Data Primer Diolah, 2014 
 

Berdasarkantabel 9didapat bahwa nilai VIF pada tiap variabel bebas (Xi) 

mendekati angka 1 dan tidak lebih dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam 

model regresi tidak terdapat multikoliniaritas (tidak ada hubungan antar variabel 

bebasnya) dan model regresi layak untuk dipakai atau asumsi multikoliniaritas 

terpenuhi. Hal ini sesuai dengan pendapat Nova (2010) yang menyatakan bahwa 

apabila nilai tolerance variabel kualitas pelayanan kurang dari 0,10 dan nilai VIF lebih 

dari 10, dapat dikatakan terjadi multikolinieritas. Sebaliknya apabila nilai kualitas 

pelayanan lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, dapat dikatakan tidak terjadi 

multikolinieritas. 

 

4.7.3 Uji Heterokedastisitas 

Uji Heterokedastisitasbertujuan untuk menguji apakah model regresi memiliki 

ragam (variance) residual yang sama atau tidak. Model regresi yang baik adalah model 

yang memiliki ragam residual sama (bersifat homoskedastisitas). Hipotesisnya sebagai 

berikut: 
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H0 = tidak terdapat gejala heterokedastisitas 

H1 = terdapat gejala heterokedastisitas 

Salah satu cara untuk menguji asumsi ini adalah dengan melihat grafik plot antara 

nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dan nilai residualnya (SDRESID). Jika ada pola 

tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur 

(bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas (asumsi tidak terpenuhi), sedangkan, jika tidak ada pola yang jelas, 

serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas (asumsi terpenuhi).Uji Heterokedastisitas dapat di lihat pada 

Gambar 8. 

 

 

 
Gambar 8.Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
Berdasarkan Gambar 8 menyatakan bahwa  hasil scatterplot, terlihat titik-titik 

tersebar secara acak (tak berpola) baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu 

Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala heterokedastisitas (asumsi 

hoterokedastisitas terpenuhi).Hal ini sesuai dengan pendapat Indriaty (2010) yang 

menyatakan bahwa jikatitik-titik membentuk pola tertentu yang teratur seperti 

gelombang besar melebar,kemudian menyempit maka telah terjadi 

heteroskedastisitas.Jika titik-titik menyebardiatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y 

tanpa membentuk pola tertentu, makatidak terjadi heteroskedastisitas. 
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4.7.4 Korelasi Person 

Uji ini bertujuan untuk mengatahui hubungan antara dua variabel atau lebih dan 

menguji ada tidaknya hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain, pada 

saat dua variabel memiliki nilai yang saling terikat, maka kedua variabel tersebut dapat 

dikatakan saling berkorelasi. Hasil uji korelasi pearson dapat dilihat pada Tabel 10. 

 
Tabel 10. Hasil Uji Korelasi Pearson  

Sumber: Data Primer Diolah, 2014 

 
Berdasarkan Tabel 10 hasil uji korelasi dapat diketahui bahwa nilai korelasi 

persondibawah 0,5 hal tersebut menandakan bahwa tidak terjadi korelasi  antar setiap 

variabel. Santoso (2000) menyatakan bahwa koefisien korelasi adalah pengukuran 

statistik asosiasi antar dua variabel. Memudahkan interpretasi mengenai kekuatan 

hubungan antar kedua variabel penulis memberikan kriteria sebagai berikut r : 0 tidak 

ada korelasi, r : 0 - 0,25 korelasi sangat lemah, r : 0,25 - 0,50 korelasi lemah, r : 0,50 - 

0,75 korelasi cukup, r : 0,75 - 0,90 korelasi kuat, r : 1 korelasi sangat kuat.  

 
4.8 Deskriptif Variabel Penelitian 

4.8.1 Variabel Total Quality Management (Xi) 

Total Quality Management secara operasional adalah suatu cara meningkatkan 

performansi secara berkelanjutan pada setiap level operasi atau proses. Setiap area 

fungsional dari suatu organisasi, menggunakan semua sumber daya manusia dan modal 

yang tersedia. Variabel Total Quality Management dalam penelitian ini terdiri atas lima 

indikator yaitu Pilar Kepemimpinan (X1), Pilar Organisasi (X2), Pilar Komitmen (X3), 

Pilar Proses (X4) dan Pilar Produk (X5) yakni: 

 

  X.1.1 X.1.2 X.1.3 X.1.4 X.2.1 X.2.2 X.2.3 X.3.1 X.3.2 X.3.3 X.3.4 X.5.1 X.5.2 X.5.3 X.5.4 
X.1.1 r 1 ,000 ,000 ,000 ,092 ,173 ,322 ,498 ,453 ,327 ,043 ,163 ,494 ,386 ,409 

X.1.2 r ,000 1 ,000 ,000 ,049 ,086 ,203 ,460 ,417 ,474 ,122 ,221 ,361 ,391 ,438 
X.1.3 r ,000 ,000 1 ,000 .029 ,055 ,143 ,494 ,447 ,324 ,127 ,301 ,476 ,500 ,470 
X.1.4 r ,000 ,000 ,000 1 ,082 ,203 ,249 ,465 ,480 ,555 ,557 ,063 ,244 ,130 ,126 
X.2.1 r ,092 ,049 .029 ,082 1 ,000 ,000 ,174 ,143 ,094 ,035 ,479 ,314 ,438 ,478 
X.2.2 r ,173 ,086 ,055 ,203 ,000 1 ,000 ,335 ,082 ,052 ,030 ,407 ,029 ,404 ,438 
X.2.3 r ,322 ,203 ,143 ,249 ,000 ,000 1 ,431 ,125 ,086 ,332 ,440 ,205 ,228 ,415 
X.3.1 r ,498 ,460 ,494 ,465 ,174 ,335 ,431 1 ,000 ,000 ,486 ,491 ,416 ,196 ,478 
X.3.2 r ,453 ,417 ,447 ,480 ,143 ,082 ,125 ,000 1 ,000 ,458 ,433 ,283 ,122 ,309 
X.3.3 r ,327 ,474 ,324 ,555 ,094 ,052 ,086 ,000 ,000 1 ,489 ,470 ,446 ,280 ,488 
X.3.4 r ,043 ,122 ,127 ,557 ,035 ,030 ,332 ,486 ,458 ,489 1 ,156 ,089 ,077 ,103 
X.5.1 r ,163 ,221 ,301 ,063 ,479 ,407 ,440 ,491 ,433 ,470 ,156 1 ,000 ,000 ,000 
X.5.2 r ,494 ,361 ,476 ,244 ,314 ,029 ,205 ,416 ,283 ,446 ,089 ,000 1 ,000 ,000 
X.5.3 r ,386 ,391 ,500 ,130 ,438 ,404 ,228 ,196 ,122 ,280 ,077 ,000 ,000 1 ,000 
X.5.4 r ,409 ,438 ,470 ,126 ,478 ,438 ,415 ,478 ,309 ,488 ,103 ,000 ,000 ,000 1 
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1. Pilar Kepemimpinan (P1)  

Berdasarkan hasil penelitian di KUD DAU dijelaskan bahwa KUD DAU juga 

menerapkan pilar kepemimpinan yang dintaranya adalah: 

a. Sitem penghargaan koperasi terhadap kinerja kerja 

KUD DAU selalu menghargai setiap usaha yang dilakukan anggota 

koperasi dan karyawan koperasi dalam menjalankan tugasnya. Sitem 

penghargaan diberikan sesuai dengan kinerja kerja yang dibuktikan hasil yang 

berkualitas (63,21% setuju). Setiap anggota di KUD DAU diberikan bonus 

reduktase sebesar Rp 200/liter susu segar apabila jumlah TPC memenuhi 

target dari koperasi. Pemberian bonus juga diberikan kepada karyawan 

koperasi yang bekerja dengan baik dan selau mentaati aturan kerja yang ada 

di KUD DAU. Meningkatkan kualitas susu segar di KUD DAU dilakukan uji 

kualitas susu setiap hari. Tujuan uji kualitas susu adalah untuk mengetahui 

perubahan terhadap kualitas susu dan apabila terjadi perubahan kualitas susu 

maka langsung diambil tindakan yang tepat terhadap permasalahannya. 

b. Gaya/sistem kepemimpinan partisipatif   

Sistem atau gaya kepemimpinan yang pertipatif (53,93% setuju) yang 

mana setiap membuat keputusan karyawan dan anggota diberikan kesempatan 

untuk menyampaikan pandangan serta saran dan masukan demi kemajuan 

KUD DAU pendapat biasanya di sampaikan dalam RAT sehingga dapat di 

dengar oleh semua anggota dan karyawan koperasi. 

c. Tindakan KUD DAU dalam membangkitkan Motivasi (52,50% setuju) 

Pemimpin koperasi datang tepat waktu setiap hari dan berjiwa optimis di 

depan pengurus, anggota dan karyawan. Kepemimpinan yang optimis menuju 

gerbang kesuksesan koperasi.Koperasi dapat berjalan sesuai dengan rencana 

apabila pemimpin dan jajaran pengurus selalu optimis dan berjiwa pejuang 

dan optimis. Pemimpin yang berjiwa optimis mencerminkan koperasi yang 

makmur, sukses dan mempunyai prospek ke depan. 

d. Sasaran selalu dapat di pahami dan relevan 

Sasaran yang dibuat dalam pembagian kerja di KUD DAU (52,14% 

setuju) dibuat sejelas mungkin agar mudah dipahami dan kondisi saat ini. 

Sasaran kerja dari proses susu segar merupakan tanggung jawab semua pihak 

baik dari anggota maupun karyawan koperasi, dan apabila terjadi penurunan 

kualitas akan mempengaruhi koperasi. Sasaran kerja dari proses pasturisasi 
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merupakan tanggung jawab anggota dan karyawan koperasi khusunya yang 

bekerja di bagian unit pasturisasi. Proses pasteurisasi sangat diperhatikan 

kualitas dan kebersihan produk yang dihasilkan dan perlu diperhatikan tingkat 

pemanasannya pada suhu standar susu pasteurisai. Proses kerja dari unit 

pakan di KUD DAU menjadi tanggung jawab anggota, karyawan dan 

pengurus. Kualitas pakan sangat mempengaruhi produksi susu ternak.  Unit 

pakan ternak di KUD DAU mengalami penurunan pelanggan/konsumen 

karena pakan kosentrat yang diproduksi mengalami penurunan 

kualitas.Akibat dari penurunan kualitas pakan berdampak pada penurunan 

pemasukan koperasi dari penjualan pakan ternak. Kualitas pakan kosentrat di 

KUD DAU mengalami penurunan kualitas dipengaruhi oleh proses kerja 

pengolahan pakan yang secara manual dan tingkat keseriusan bekerja yang 

juga berkurang dari anggota dan karyawan koperasi. 

e. Komunikasi atar pemimpin, anggota dan karyawan 

Komunikasi yang baik antar bagian unit kerja serta antar pemimpin, 

anggota maupun karyawan KUD DAU dalam memudahkan bekerja (52,14% 

setuju). Menyalurkan apsirasi dari anggota koperasi ke pemimpin maupun 

pengurus koperasi maka dibentuk ketua kelompok ternak di setiap desa 

wilayah kerja koperasi.Tujuan dibentuknya ketua kelompok ternak agar 

komunikasi anggota dengan koperasi tetap terjaga. Komunikasi yang lacar 

dapat membantu mempercepat proses informasi yang nanti dapat memberikan 

hasil yang signifikan dalam membangun koperasi kearah yang lebih baik. 

Hasil wawancara dan kuesioner di KUD DAU terhadap Penerapan Total Quality 
Management pada pilar kepemimpinan dapat di lihat pada Tabel 11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 
 

Tabel 11. Penerapan Total Quality Management pada Pilar Kepemimpinan  

Pilar 
TQM 

Teori Pelaksanaan 
TQM 

Pelaksanaan Di 
KUD DAU 

Evaluasi % 

Pilar 
Kepe
mimpi
nan 

1. Sistem 
Penghargaan 
 

Adanya bonus 
reduktase bagi 
peternak yang 
mempunyai kualitas 
bagus yaitu Rp 200 

Insentif seperti bonus 
reduktase kepada 
anggota yang jumlah 
TPC-nya sedikit 

63,21 
(Netral) 

 2. Sistem 
kepemimpinan 
yang 
partisipatif 

Saran dan  masukan 
dari anggota 
dipertimbangkan 
dalam RAT 
 

Koperasi berkewajiban 
mempertimbangkan 
saran dari anggota 
dapat berpatisipatif 
dalam kemajuan 
kopearasi 

53,93 
(Netral) 

 3. Tindakan yang 
membangkitka
n motivasi 

Pemimpin koperasi 
datang tepat waktu 
setiap hari dan 
berjiwa optimis di 
depan pengurus, 
anggota 
dankaryawan 

Kepemimpinan yang 
optimis menuju 
gerbang kesuksesan 
koperasi 

52,50 
(Netral) 

 4. Sasaran dapat 
Dipahami dan 
Relevan 

 

Sasaran kerja jelas 
dan bertujuan untuk 
kesejahteraan  

Anggota berkerja 
berdasarkan sasaran 
kerja yang jelas yaitu 
untuk kesejahterann 
bagi mereka sendiri 
serta untuk memuaskan 
pelanggan 

52,14 
(Netral) 

 5. Komunikasi 
yang Baik 
antara 
Pimpinan 
dengan 
Karyawan 
maupun 
Anggota 

Pimpinan di KUD 
Dau akan 
memberikan kritik 
dan saran 

Komunikasi dilakukan 
setiap waktu apabila 
ada permasalahan tanpa 
ada perdebatan dan 
selalu menerima kritik 
dan saran yang 
membangun 

52,14 
(Netral) 

 

2. Pilar Organisasi (P2) 

Penerapan TQM pada pilar organisasi di KUD DAU adalah mempertahankan 

kendali dengan insentif (77,50% setuju). Memberikan penghargaan bagi anggota, 

karyawan, pengurus, pemimpin yang berjasa bagi koperasi merupakan cara untuk 

mempertahankan kendali dengan insentif. Tindakan KUD DAU dalam menghadapi 

kendala yang dihadapi (66,79% setuju) harus cepat diselsaikan agar dapat 

mempercepat proses pembangunan koperasi kearah yang lebih maju. Kendala yang 

sering dihadapi KUD DAU adalah pembagian kerja yang kurang signifikan, 

penanganan mesin pembuatan pakan yang lambat. 
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Pembagian kerja berdasarkan tim di KUD DAU sudah dilakukan (65,00% 

setuju) yang mana pembagian kerjanya tidak tercampur satu sama lain. Harapan 

koperasi adalah dengan pembagian kerja berdasarkan tim dapat membentuk satu 

kesatuan yang kuat dalam membangun koperasi kearah yang lebih baik. Koperasi 

KUD DAU juga mengusahakan tenaga kerja dibawahnya dapat berkerja secara 

maksimal serta karyawan dapat fokus terhadap pekerjaannya sehingga anggota 

memiliki waktu yang lebih efisien terhadap pekerjaannya.Koperasi menerapkan 

karakter budaya organisasi yang mengalir dari bawah ke atas (buttom 

up).Pelaksanaan budaya buttom up di KUD DAU sudah dilakukan yaitu64,63% 

setuju berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner. RAT yang dilakukan bertujuan 

untuk menampung semua aspirasi dari anggota mengenai kesejahteraan anggota 

dan karyawan koperasi.Hasil wawancara dan kuesioner di KUD DAU terhadap 

Penerapan Total Quality Management pada pilar organisasi dapat di lihat pada 

Tabel 12. 

 

Tabel 12. Penerapan Total Quality Management pada Pilar Organisasi 

Pilar 
TQM 

Teori Pelaksanaan 
TQM 

Pelaksanaan Di KUD 
DAU 

Evaluasi % 

Pilar 
Orga
nisasi 

1. Mempertahankan 
kendali dengan 
insentif 
 

Memberikan 
pengaharagaan bagi 
anggota, karyawan, 
pengurus, pemimpin 
yang berjasa bagi 
koperasi 

Penghargaan diberikan 
kepada anggota, 
karyawan, pengurus dan 
pemimpin yang berjasa 
bagi koperasi 

77,50 
(Baik) 

 2. Tindakan dalam 
menghadapi 
kendala  

Adanya perbaikan dan 
penyelesaian untuk 
tidak menghambat 
produksi 

Pemimpin, pengurus dan 
karyawan 
menyelesaikan kendala 
sesuai prosedur dan 
tepat waktu 

66,79 
(Netral) 

 3. Pembagian kerja 
berdasarkan tim 

Adanya pembagian 
wilayah kerja yang 
jelas sehingga tidak 
tercampur satu dengan 
yang lain  

Anggota memiliki 
waktu yang efisien 
dalam bekerja Karena 
sudah ada pembagian 
wilayah kerja yang jelas 
 

65,00 
(Netral) 

 4. Budaya organisasi 
yang mengalir 
dari bawah ke atas 
(buttom up) 

Adanya rapat anggota 
yang menampung 
aspirasi dari anggota  

Aspirasi dari anggota 
dapat ditampung dalam 
RAT dan anggota 
berhak dipilih sebagai 
pengurus  

64,63 
(Netral) 
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3. Pilar Komitmen (P3) 

Penerapan pilar komitmen yang harus dilakukan adalah koperasi harus selalu 

melaksanakan tujuan bersama yang berorientasi produk dan pelanggan. Pada KUD 

DAU penerapan komitmen sebagai berikut: 

a. Suasana kerja yang kondusif di KUD DAU sangat bersahabat dan berpatok 

pada prinsip kekeluargaan (76,43%). KUD DAU selalu berusaha menciptakan 

suasana kerja yang harmonis dan kondusif dengan kerjasama yang baik antara 

pengurus dan anggota koperasi. Kerjasama yang dilakukan anggota dan 

pengurus akan menghasilkan produk yang berkualitas dan berpengaruh pada 

peningkatan pendapatan koperasi. Menciptakan kerja yang kondusif antar 

karyawan dengan peternak yakni dengan cara menyediakan perlengkapan 

kerja, saling percaya dalam bekerja dan menjalan tugas masing-masing unit 

kerja dalam KUD DAU. 

b. Kesadaran dan kebersamaan yang tinggi di terapkan KUD DAU (76,07% 

setuju). Kesadaran dan kebersamaan yang tinggi baik dari pihak koperasi 

maupun anggota koperasi lainnya yang bertujuan mempermudah kerjasama 

yang akan berdampak pada tujuan akhir yang baik. Anggota koperasi dan 

pengurus KUD DAU saling bahu membahu dalam menjalankan tugas 

koperasi bersama-sama dengan sebaik-baiknya 

c. KUD DAU selalu menekankan komitmen pekerja dan anggota koperasi agar 

bekerja dan berorientasi produk dan pelanggan (75,36% setuju). Orientasi 

koperasi adalah produk susu segar sebagai produk utama dan susu pasteurisasi 

sebagai produk olahan. Susu segar sesuai dengan keinginan pelanggan yakni 

kadar lemak diatas 3%, BJ rata-rata 1,021-1,032, total solid 12%, solid non 

fad diatas 7,6% dan jumlah bakteri dibawah 1 juta. Orientasi KUD DAU 

adalah menerapkan komitmen yang meningkatkan kesejahteraan anggota dan 

karyawan koperasi, pelaksanaan proses dan pengawasan produksi dan tata 

tertib koperasi yang sesuai dengan yang di tetapkan pelanggan. Komitmen 

umum adalah berusaha bekerja sama dan saling berkoordinasi untuk 

memajukan koperasi. Kesejahteraan anggota dan karyawan dapat dilihat di 

KUD DAU dengan pembagian hasil usaha yang adil, pemberian pakan ternak 

dan (IB) Inseminasi Buatan. Susu pasteurisasi yang diproduksi sesuai dengan 

selera yang diiginkan pelanggan. Selera yang diinginkan pelanggan yakni dari 

bentuk kemasan susu dan cita rasa yang di produksi dari susu pasteurisasi. 
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Susu pasteurisasi yang diproduksi dan dikemas dalam bentuk cup dan botol 

600 ml dan l liter. Cita rasa yang diproduksi adalah rasa stroberry, rasa coklat 

dan rasa original. 

d. Kedisiplinan kepemimpinan, pengurus, anggota dan karyawan di KUD DAU 

(75,00% setuju). Kedisiplinan yang di terapkan KUD DAU sangat 

diperhatikan ketepatan waktu dan ketepatan kerja. Kedisiplinan kerja 

berhubungan dengan produk yang dihasilkan. Kedisipilinan yang kurang 

dapat melemahkan koperasi. Kedisiplinan dalam bekerja dapat meningkatkan 

volume karakter setiap unit dalam koperasi. Pemimpin sebagai contoh 

terhadap pengurus, anggota dan karyawan, apabila kedisiplinan yang kurang 

dari pemimpin dapat memacu timbulnya ketidak disiplinan dari bawahannya. 

Hasil wawancara dan kuesioner di KUD DAU terhadap Penerapan Total Quality 

Management pada pilar komitmen dapat di lihat pada Tabel 13. 
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Tabel 13.Penerapan Total Quality Management pada Pilar Komitmen 

Pilar 
TQM 

Teori Pelaksanaan 
TQM 

Pelaksanaan Di 
KUD DAU 

Evaluasi % 

Pilar 
Komi
tmen 

1. Suasana kerja 
yang kondusif 
dan tujuan 
berorientasi 
terhadap 
pelanggan 
kondusif  
 

Terjalinnya 
hubungan kerja 
sama karyawan antar 
bagian dari 
tersedianya alat 
kerja yang memadai 

Anggota berhak 
mendapatkan 
pelayanan dari 
koperasi yakni 
dengan pemberian 
bonus 

76.43 
(Baik) 

 2. Kesadaran akan 
kebersamaan 
yang tinggi 
 

Kerja sama antar 
bagian yang cukup 
baik antara peternak 
dan pihak koperasi 

Kesadaran antar 
pelanggan dalam 
pemenuhan kualitas 
susu segar misalkan 
kerjasama antara 
anggota dengan 
bagian pakan ternak 

76.07 
(Baik) 

 3. Tujuan 
Berorientasi 
pada Produk dan 
Pelanggan 

Memenuhi kualitas 
produk sesuia 
dengan standart IPS  

Anggota berhak 
mendapatkan 
keuntungan sesuai 
dengan usaha 
mereka masing-
masing apabila 
produk berupa susu 
segar yang 
dihasilakn 
memuaskan 
pelanggan  

75.36 
(Baik) 

 4. Kedisiplinan 
Karyawan 

Kehadiran karyawan 
tepat waktu sesuai 
jadwal kerja 

Kedisiplinan 
karyawan sangat 
berpengaruh pada 
koperasi terutama 
dalam melanjutakan 
koperasi 

75.00 
(Baik) 

 

4. Pilar Proses (P4) 

Penerapan pilar proses di KUD DAU yaitu koperasi melaksanakan proses 

pengolahan produk yang dihasilkan agar tetap mengahasilkan produk mencapai 

standar kualitas yang sudah ditetapkan oleh pelanggan atau mitra kerja. KUD DAU 

dalam menerapkan pilar proses yakni:  

a. Pengendalian proses produksi di KUD DAU (82,14% setuju) dilakukan agar 

memperoleh hasil produk yang sesuai dengan kualitas susu yang mana 

didasarkan pada persyaratan-persyaratan kualitas susu. Menghasilkan produk 

yang berkualitas maka KUD DAU menunjuk pengawas dan penanggung 

jawab yang akan bertanggung jawab terhadap proses produksi. Pemilihan 
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Pengawas dan penanggung jawab bertujuan agar koperasi mendapatkan atau 

mengkehendaki produk yang dihasilkan berkualitas tinggi. Perawatan dan 

kebersihan perlengkapan perlu diperhatikan dalam proses produksi agar 

produk yang dihasilkan terhindar dari kontaminasi bakteri yang nantinya akan 

menyebabkan kualitas susu menurun apabila terkontaminasi bakteri. 

b. Pengendalian paska produksi di KUD DAU (78,93% setuju) dilakukan yakni 

selalu melakukan pengujian dan pemeriksaan produk sebelum dikirim. Uji 

yang dilakukan meliputi uji kadar lemak, uji reduktase, uji karbonat dan uji 

alkohol. Produk akhir berupa susu segar didinginkan menggunakan plat 

cooler bertujuan untuk menurunkan pertumbuhan bakteri. Pengujian kualitas 

susudilakukan di laboratorium KUD DAU. Tujuan uji kualitas susu untuk 

memperoleh susu segar yang berkualitas sesuai dengan standar susu 

berkualitas dari Pelanggan atau IPS. 

c. KUD DAU selalu menjaga kualitas produk (75,71%). Pengedalian bahan 

baku sudah berjalan sesuai dengan harapan koperasi. Menjaga kualitas produk 

di KUD DAU dilakukan melalui mulai dari tempat penampungan susu yakni 

dilakukan uji Berat Jenis, uji alcohol, uji Lemak dan Uji Karbonat. Susu yang 

telah lulus uji akan dikirim ke koperasi dan dilakukan uji lagi yakni uji lemak 

dan alkohol sebelum susu dikirim ke PT. Nestle. Uji berat jenis bertujuan agar 

BJ susu tercapai 1,028-1,032. Susu mempunyai suhu alami yang hangat 

sehingga perlu didinginkan dahulu. 

Hasil wawancara dan kuesioner di KUD DAU terhadap Penerapan Total 

Quality Management pada pilar proses dapat di lihat pada Tabel 14. 
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Tabel 14. Penerapan Total Quality Management pada Pilar Proses 

Pilar 
TQM 

Teori 
Pelaksanaan 

TQM 

Pelaksanaan Di 
KUD DAU 

Evaluasi % 

Pilar 
Proses 

1. Pengendalia
n proses 
produksi 
 

Adanya penanggung 
jawab dan pengawas 
pada setiap produksi 

Anggota dapat 
menjadi pengawas 
pada saat 
pengumpulan susu 

82,14 
(Baik) 

 2. Pengendalian 
paska 
Produksi 

Pengujian dan 
pemeriksaan produk 
sebelum dikrim 

Anggota yang 
mempunyai kualitas 
susu yang baik pada 
saat pengujian akan 
mendapatkan bonus 

78,93 
(Baik) 

 3. Pengendalian 
bahan baku  

 

Uji kualitas susu 
secara organoleptik 
dan Kimiawi 

Anggota yang 
mempunyai kualitas 
susu yang bagus 
akan diberikan 
bonus sehingga 
memacu semangat 
dari anggota 

75,71 
(Baik) 

 

5. Pilar Produk 

Penerapan pilar produk di KUD DAU yang terdiri dari Katepatan waktu 

pengiriman susu segar ke PT. Nestle dan pengiriman susu pasteurisasi sangat perlu 

diperhatikan untuk tetap menjaga kualitas susu (77,50% setuju). Pengirim susu 

segar ke PT. Nestle dilakukan satu kali dalam sehari dengan jam berangkat 

pengiriman antara 09.00 atau 10.00 WIB, sedangkan untuk susu pasteurisasi 

dikirim sesuai dengan order permintaan pelanggan.KUD DAU juga menjalin 

hubungan yang erat dengan pelanggan (77,14% setuju) agar bisa mencapai tujuan 

yang baik seperti diharapkan KUD dan pelanggan. 

Kesesuain produk dengan daya tahan (76,79% setuju) yakni susu segar yang 

telah diterima koperasi dari anggota ternak segera lansung di uji di tempat 

penampungan susu dan setelah di uji dimasukan ke bak penampungan susu untuk 

menjaga kualitas susu segar. Produk berupa susu segar dapat bertahan lama 

kesegarannya didalam Cooling Unit selama perjalan ke PT. Nestle. Kondisi 

Cooling Unit setiap hari diperhatikan sebelum dan sesudah pengiriman dengan cara 

dibersikan/disterilisasikan sebelum susu segar dimasukancooling Unit. Produk susu 

pengolahan berupa susu pasteurisasi sudah sesuai dengan produk dan daya tahan. 

Produk susu pasteurisasi di KUD DAU memiliki daya tahan 10 hari, apabila dalam 

waktu 10 hari susu belum laku terjual maka susu pasteurisasi tersebut di buang. 

Analisis berkala yang dilakukan KUD DAU terhadap keinginan pelanggan (76,43% 
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setuju) yakni IPS dan Masyarakat umum. Perbaikan kualitas susu terus di 

tingkatkan untuk tercapai harapan sesuai dengan keinginan pelanggan.  

Koperasi DAU hanya memproduksi susu segar yang 90% dikrimkan PT. 

Nestle sedangkanan 10% diolah menjadi susu pasteurisasi. Standar di PT. Niestle 

sesuai dengan kodex susu Indonesia yakni susu segar mempunyai kadar lemak 

diatas 3%, BJ 1,023-1,032, total solid 12% dan jumlah TPC dalam susu dibawah 1 

juta.. Penerapan TQM pada Pilar Produk di KUD DAU dapat di lihat pada Tabel 

15. 

 
Tabel 15. Penerapan Total Quality Management pada Pilar Produk  
Pilar TQM Teori 

Pelaksanaan 
TQM 

Pelaksanaan Di 
KUD DAU 

Evaluasi % 

Pilar Produk 1. Ketepatan 
waktu  

Ketepatan waktu 
pengiriman 
membuat pelanggan 
puas yaitu IPS 

Pengiriman susu 
segar  tepat waktu 
juga mempengaruhi 
dalam kualitas susu 

77,50 
(Baik) 

 2. Menciptakan 
hubungan 
erat dengan 
pelanggan 
 

Memenuhi standar 
kualiats dan 
kepercayaan 
pelanggan terhadap 
perusahaan 

Anggota mendapat 
pembinaan dari IPS 

77,14 
(Baik) 

 3. Kesesuaian 
produk dan 
daya tahan  
 

Memenuhi standar 
produk dan daya 
tahan produk  

Standard dan daya 
tahan produk 
mempengaruhi 
kualitas  

76,79 
(Baik) 

 4. Analisis 
Berkala 
terhadap 
Keinginan 
Pelanggan 

Mengetahui standart 
kulaitas terbaru dari 
pelanggan 

Anggota dapat 
memenuhi standar 
IPS akan diberikan 
insentif 

76,43 
(Baik) 

 

Berdasarkan hasil penelitian Penerapan Total Quality Management di 

Koperasi Unit Desa DAU dalam lima pilar diperoleh rata-rata persentase kriteria 

TQM yang dapat dilihat pada Gambar 9. 
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Gambar 9.Persentase Penerapan TQM di KUD DAU 

 Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara Penerapan TQM di KUD DAU  

yang diperoleh dari 56 responden makapenerapanTotal Quality Management dalam 

lima pilar di KUD DAU kecamatan Dau kabupaten Malangdapat dilihat pada Tabel 

16. 

Tabel. 16. Penerapam TQM di KUD DAU  

 

 

 

 

 
Sumber: Data Primer Diolah, 2014 

 Penerapan TQMdalam lima pilar di Koperasi Unit Desa Dau berada dalam 

kategori“Baik” yakni pilar proses (78,93%), pilar produk (76,96%), pilar komitmen 

(75,72%), dan pilar organisasi (68,43%), sedangkan pilar kepemimpinan berada 

dalam kategory netral (57,78%). Kriterian Pencapain TQM KUD DUAterletak pada 

daerah “Baik” karena skor yang diperoleh berada diantara 68,00% - 83,99 % secara 

kontinum kriteria Kriterian Pencapaian TQM di KUD DAU dapat dilihat pada  
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Gambar 10. Kriteria Pencapaian TQM di KUD DAU 
 

Berdasarkan Gambar 10, kriteria pencapain TQM di KUD DAU yang 

diperoleh, dapat dijelaskan bahwa dalam menerapkan Total Quality Management 

57.78%
68.43%

75.72% 78.93% 76.97%

P1 P2 P3 P4 P5

Keterangan Pilar TQM (%)TQM Kategori TQM 
P4 (Pilar Proses) 78,93 % (Baik) 
P5 (Pilar Produk) 76,97 % (Baik) 
P3 (Pilar Komitmen) 75,72 % (Baik) 
P2 (Pilar Organisasi) 68,43 % (Baik) 
P1 (Pilar Kepemimpinan) 57,78 % (Netral) 

Sangat  Tidak 
Baik 

Tidak Baik    Netral Baik Sangat Baik 

  71.57% 

100% 
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dalam Pilar Kepemimpinan, Pilar Komitmen, Pilar Organisasi, Pilar Proses dan 

Pilar Produk di KUD DAU menunjukkan  kategori “Baik” karena skor yang 

diperoleh berada diantara 68,00% - 83,99 % yakni 71,57%. Hal ini ditunjukkan dari 

hasil wawancara, penerapan Total Quality Management didasarkan pada Lima 

Pilar, Kelima pilar tersebut peneliti menemukan hasil-hasil yang realistis mengenai 

penerapan Total Quality Management di KUD DAU.Hal ini sesuai dengan 

pendapat Teja (2011) yang menyatakan bahwa semakin baik baik penerapan Total 

Quality Management, maka semakin baik pula kinerja karyawan. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa di dalam Total Quality Management, kualitas di dalam sebuah 

organisasi atau perusahaan, tidak hanya berkaitan dengan kualitas produk, namun 

didefinisikan lebih luas yang mencakup semua aspek organisasi, tidak hanya mutu 

produk tetapi juga mutu peroses, mutu pelayanan, maupun mutu hasil kegiatan lain 

yang ada didalam organisasi. Pendapat Teja (2011) didukung oleh  Tjiptono dan 

Diana (2001) yang menyatakan bahwa Total Quality Management merupakan 

pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba memaksimumkan daya saing 

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

lingkungannya. 

 

4.8.2 Variabel Perbaikan Berkelanjutan (Y) 

Persaingan global dan selalu berubahnya permintaan pelanggan dan konsumen 

merupakan suatu alasan perlunya dilakukan perbaikan berkesinambungan.Mencapai 

suatu perbaikan berkelanjutan, pemimpin, manajer senior, pengurus dan anggota tidak 

cukup hanya menerima ide-ide perbaikan, tetapi juga secara aktif mendorong setiap 

orang untuk mengidentifikasi dan menggunakan kesempatan perbaikan. 

Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner yang dilakukan terhadap indikator 

pengamatan di wilayah kerja KUD DAU diperoleh hasil sebagai berikut:  

1. Tindakan KUD DAU selalu menetapkan target pada perbaikan tertentu. 

Perbaikan yang dilakukan KUD DAU bertujuan untuk mengikuti perubahan 

lingkungan, karena perubahan eksternal semakin cepat maka pemimpin manajer 

harus selalu melakukan perbaikan yang berbeda dan lebih seiring. Respon dari 

konsumen terhadap tindakan KUD DAU dalam menetapkan target pada 

perbaikan tertentu adalah 73,21% menjawab YA dan 26,79% TIDAK. 

2. Konsumen adalah orang yang menerima hasil pekerjaan suatu perusahaan atau 

suatu organisasi, maka hanya merekalah yang dapat menentukan kualaitas suatu 
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produk. Mempertimbangkan masukan dari konsumen untuk meningkatkan 

kualitas produk sangat dilakukan sebagai bentuk perhatian terhadap hasil yang 

diproduksi. Suatu produk atau jasa dihasilkan dengan memanfaatkan proses-

proses tertentu di dalam sistem, oleh karena itu sistem yang ada perlu diperbaiki 

secara terus menerus dan menerima masukan dari konsumen atau pelanggan 

perlu dilakukan oleh semua perusahaan dan organisasi tidak terkecuali dengan 

koperasi agar kualitas yang dihasilkan dapat meningkat. Respon dari responden 

terhadap tindakan KUD DAU dalam mempertimbangkan masukan dari 

konsumen atau pelanggan 67,86% menjawab YA dan 32,14% menjawab 

TIDAK. 

3. Perusahaan, koperasi atau unit usaha lainnya sangat memperhatikan komunikasi 

karena komunikasi memegang peranan penting dalam menunjang kelancaran 

segala aktivitasnya. Komunikasi dapat diartikan sebagai usaha untuk 

menyampaikan maksud tertentu kepada orang lain. Komunikasi juga dilakukan 

dengan pemasok bahan baku. Komunikasi yang lancar dengan pemasok bahan 

baku dapat membantu meningkat kualitas produk yang di hasilkan. KAU DAU 

selalu berkomunikasi dengan pemasok untuk meningkatkan kualitas susu dan 

pakan, 50,00% menjawab YA dan 50,00% menjawab TIDAK  respon dari 

responden 

4. KUD DAU menetapkan target perbaikan berkelanjutan, menyelidiki potensi 

peluang dan proaktif melakukan perbaikan berkelanjutan pada teknologi baru 

30,36% menjawab YA dan 69,64% menjawab TIDAK. Manager harus secara 

proaktif memantu setiap perkembangan teknologi baru yang digunakan dalam 

mempermudah kegiatan. 

Hasil wawancara dan kuesioner terhadap Perbaikan Berkelanjutan di KUD DAU 

dapat di lihat pada Tabel 17. 

 

 

 

 

 

 
 

Tabel 17.Perbaikan Berkelanjutan di KUD DAU 

Prinsip    
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TQM Teori Pelaksanaan Ya(%) Tidak(%) 

Perbaikan 
Berkelanju
tan 

1. Menetapkan target perbaikan pada skala 
tertentu 

73,21 26,79 

2. Mempertimbangkan masukan dari 
konsumen 

67,86 32,14 

3. Berkomunikasi dengan pemasok untuk 
meningkatkan kualitas 

50,00 50,00 

4. Proaktifmenyelidiki potensi peluang dan 
perbaikan teknologi baru 

30,36 69,64 

  
4.9 Analisis Regresi Berganda 

Mengnganalisis data dalam penelitian ini digunakan analisis regresi berganda, untuk 

mengetahui adakah pengaruh yang signifikan pada Total Quality Management (Xi) 

terhadap perbaikan berkelanjutan (Y).Analisis regresi digunakan untuk mendapatkan 

pengaruh variabel-variabel bebasXiterhadap Y.Pengolahan data dengan menggunakan 

analisis regresiberganda, dilakukan beberapa tahapan untuk mencari hubungan antara 

variabel independen dan dependen. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan 

menggunakan software SPSS 18 didapatkan ringkasan seperti berikut: 

 
Tabel 18. Hasil Analisis Regresi Perbaikan Berkelanjutan di KUD DAU 

Variabel Independen Koefisien regresi N 
Konstanta (Constant) 2,286  
Sistem Kepemimpinan yang Partisipatif (X.1.1) 0,630* 56 
Sasaran dapat Dipahami dan Relevan (X.1.2) -0,757 56 
Komunikasi yang Baik antara Pemimpin, anggotadan karyawan 
(X.1.3) 

0,379 56 

Tindakan Kepemimpinan yang membangkitkan Motivasi (X.1.4) 0,016 56 
Tujuan berorientasi pada produk dan pelanggan (X.2.1) -0,164 56 
Kesadaran akan kebersamaan yang tinggi (X.2.2) 0,236 56 
Suasana Kerja yang kondusif dan tujuan berorientasi (X.2.3) 0,529 56 
Buttom Up(X.3.1) 0,625 56 
Pembagian kerja berdasarkan tim (X.3.2) 1,800* 56 
Tindakan menghadapi kendala yang dihadapi (X.3.3) -1,927* 56 
Mempertahankan Kendali dengan intensif (X.3.4) -0,100 56 
Analisis berkala terhadap keinginan  pelanggan (X.5.1) -0,063 56 
Menciptakan hubungan erat dengan pelanggan (X.5.2) 1,115* 56 
Kesesuaian produk dan daya tahan (X.5.3) 0,834 56 
Ketepatan Waktu (X.5.4) 0,230 56 
Koefisien Determinasi (R2)  
F-hitung 
*: P<0,05 

0,510 
2,772 

 

Sumber: Data Primer Diolah, 2014 

Koefisien Determinasi (R2) 
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  Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh 

variabel bebas secara serempak atau bersama - sama terhadap variabel terikat atau ukuran 

ketepatan atau kecocokan garis regresi yang diperoleh dari hasil pendugaan parameter. 

Selain itu, R2 juga dapat digunakan untuk mengukur besar proporsi keragaman total di 

sekitar nilai tengah yang dapat dijelaskan oleh garis regresi.  Nilai koefisien determinasi 

antara nol sampai satu, jika nilai R2 kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam 

menjelaskan variasi variabel terikat amat terbatas. Nilai R2yang mendekati satu 

mengindikasikan variabel–variabelbebas memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikat (Ghozali, 2005). 

 Berdasarkan tabel 17 diketahui bahwa nilai koefisien determinasi(R2)  adalah sebesar 

0,510, artinya bahwa variasi perubahan variabel perbaikan berkelanjutan (Y) dipengaruhi 

oleh perubahan variabel bebas Penerapan Total Quality Management (Xi) sebesar 51%. 

Jadi besarnya pengaruh penerapan Total Quality Management terhadap perbaikan 

berkelanjutan KUD DAU adalah 51% sedangkan sisanya sebesar 49 % dipengaruhi oleh 

faktor lain diluar penelitian ini. 

 
4.9.1 Uji F (Signifikansi Simultan) 

Pengujian secara simultan dilakukan untuk mengetahui hubungan Variabel 

independent dan variable dependent, apakah variabel independent (Xi)benar-benar 

berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen Y yakni perbaikan 

berkelanjutan. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian koefisien model regresi 

secara simultan adalah sebagai berikut : 

H0: βi = 0 (tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Xiterhadap Y) 

H1: βi ≠ 0 (terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Xiterhadap Y).  

Jika hasilnya signifikan, maka H0 ditolak dan H1 diterima.Sedangkan jika hasilnya 

tidak signifikan, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini dapat juga dikatakan sebagai 

berikut: H0 ditolak jika F hitung   > F tabel dan H0 diterima jika F hitung < F table. 

 
Tabel 19. Hasil Uji F (Simultan) 

Hipotesis Nilai Keputusan 
H0 : βi = 0 (variabel Xitidak berpengaruh signifikan 

secara serentak terhadap Y) 
H1 : βi ≠ 0 (variabel Xiberpengaruh signifikan secara 

serentak terhadap Y) 
α = 0.05 

F= 2,772 
Sig =  0,005 
Ftabel = 2,400 
 

Terima H1 

Sumber:Data Primer Diolah, 2014 
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Berdasarkan Tabel 17 dapat dilihat bahwa diperoleh nilai Fhitung sebesar 2.772 

sedangkan Ftabel sebesar 2.400, karena Fhitung lebih besar dari Ftabel (2.772>2.400) dan 

memiliki sig F tidak lebih dari α (0.05) yaitu sebesar 0.005, sehingga H1 

diterima.Artinya bahwa secara simultan, variabel bebas TQM (Xi) berpengaruh 

signifikan terhadap variabel Y (Perbaikan Berkelanjutan).Kesimpulannya adalah 

variabel variabel bebas TQM (Xi) memberikan berpengaruh yang nyata terhadap 

perbaikan berkelanjutan (Y), dan arah pengaruhnya bersifat positif jika dilihat pada 

nilaikoefisien ß2.286. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahmadhani (2011) yang 

menyatakan bahwa TQM berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja 

manajerial, yaitu semakin meningkat penerapan TQM maka akan meningkat pula 

kinerja manajerial. Penelitian ini konsiten dengan penelitian yang dilakukan Candrama 

(2011) yang menyatakan bahwa TQM berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kinerja Karyawan dan ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan TQM maka 

semakin baik pula Kinerja Karyawan. Kondisi ini menunjukkan bahwa di dalam TQM, 

kualitas di dalam sebuah organisasi, tidak hanya berkaitan dengan kualitas produk, 

namun didefinisikan lebih luas yang mencakup semua aspek organisasi, tidak hanya 

mutu produk tetapi juga mutu peroses, mutu pelayanan, maupun mutu hasil kegiatan 

lain yang ada didalam organisasi. 

 

4.9.2 Uji t (Signifikansi Persial) 
Pengujian model regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah 

masing-masing variabel independent (Xi) yang merupakan pembentuk model regresi 

secara individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependent 

(Y).Menguji hubungan tersebut, menggunakan uji t, yakni dengan membandingkan 

nilai thitungdenganttabel. Variabel independen pembentuk model regresi dikatakan 

berpengaruh signifikan jika thitung> ttabel atau signifikan < α = 0.05.  

 H0: βi = 0 (tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Xi terhadap Y) 

H1: βi ≠ 0 (terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Xi terhadap Y) 

Pengambilan keputusan: H0 ditolak jika t hitung > t tabel, t hitung < -t tabel dan H0 

diterima jika t hitung < t tabel, t hitung > -t tabel 

Nilai t hitung berdasarkan output SPSS dari 15 indikator dari 5 variabel bebas 

yang diujikan yakni Sistem Kepemimpinan yang Partisipatif, Sasaran dapat Dipahami 

dan Relevan, Komunikasi yang Baik antara Pemimpin, anggota dan karyawan, 

Tindakan Kepemimpinan yang membangkitkan Motivasi, Tujuan berorientasi pada 

produk dan pelanggan, Kesadaran akan kebersamaan yang tinggi, Suasana Kerja yang 
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kondusif dan tujuan berorientasi, Buttom Up, Pembagian kerja berdasarkan tim, 

Tindakan menghadapi kendala yang dihadapi, Mempertahankan Kendali dengan 

intensif, Analisis berkala terhadap keinginan  pelanggan, Menciptakan hubungan erat 

dengan pelanggan, Kesesuaian produk dan daya tahan, Ketepatan Waktu yang 

menunujukkan nilai t lebih besar dari t tabel hanya ada empat indikator yang 

berpengaruh secara nyata yaitu Sistem Kepemimpinan yang Partisipatif, Pembagian 

kerja berdasarkan tim, Tindakan menghadapi kendala yang dihadapi dan Menciptakan 

hubungan erat dengan pelanggan. Berikutpersamaan yang dapat dibentuk dari analisis 

regresi berganda adalah sebagai berikut: 

 

Y =2.286 +0.630 X.1.1 + 1.800 X.3.2 -1.927 X.3.3 + 1.115 X.5.2 
Keterangan: 

Y = Perbaikan Berkelanjutan di KU DAU 
X1.1 = Sistem Kepemimpinan yang Partisipatif 
X3.2 = Pembagian kerja berdasarkan tim 
X3.3 = Tindakan menghadapi kendala yang dihadapi 
X5.2 = Menciptakan hubungan erat dengan pelanggan 

 
4.9.2.1 Sistem Kepemimpinan yang Partisipatif 

 Berdasarkan Tabel 18 diketahui bahwa nilai koefisien regresi indikator 

X1.1(sistem kepemimpinan yang Partisipatif) adalah positif yakni ß 0,630yang artinya 

ketika sistem kepemimpinan yang Partisipatif KUD DAU meningkat 1% sedangkan 

faktor lain dianggap tetap, maka perbaikan berkelanjutan di KUD DAU mengalami 

kenaikan atau peningkatan sebesar 0,630%. Hubungan positif sistem kepemimpinan 

yang PartisipatifKUD DAU terhadap perbaikan berkelanjutna sejalan dengan hasil uji t 

yang menunjukkan nila t hitung lebih besar dari t tabel(2.511 > 2.009)atau secara persial 

nilai signifikansi lebih keci dari alpha (0,016<0,050), sehingga H1 diterima dan dapat 

dikatakan bahwa indikator sistem kepemimpinan yang Partisipatifmempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap perbaikan berkelanjutan.Hipotesis 1 yang menyatakan “Sistem 

Kepemimpinan yang Partisipatif berpengaruh positif terhadap perbaikan berkelanjutan 

di Koperasi Unit Desa DAU Kecamatan Dau” dapat diterima. 

Hasil penelitian tentangsistem kepemimpinan yang Partisipatif KUD DAU 

menunjukkan  kemampuan seorang pemimpin dalam mendiagnosa kemampuan tidak 

boleh terlalu ditekan, karena keinginan dan kemampuan bawahan bervariasi sehingga 

pemimpin juga harus memiliki sensitivitas dan kemampuan mendiagnosa dalam 

mengenal dan menghargai perbedaan-perbedaan.Masuk-masukandari anggota 

koperasi dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap perbaikan berkelanjutan 
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KUD DAU dengan penerapan sesuai dengan TQM.Hal ini sesuai dengan pendapat 

Yusuf (2010) yang menyatakan bahwa variabel kepemimpinan berpengaruh positif 

dan tidak signifikan terhadap kinerja pegawai dan artinya ditingkatkan variabel 

kepemimpinan maka variabel kinerja kepegawaiann akan meningkat..  

Sistem kepemimpinan yang PartisipatifKUD DAU memberika arah pengaruh 

positif terhadap perbeikan berkelanjutan koperasi.Hal ini sesuai dengan pendapat Teja 

(2011) yang menyatakan bahwa semakin baik gaya kepemimpinan yang diterapkan, 

maka semakin baik pula Kinerja Karyawan atau anggota koperasi. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Subhan (2010) yang menyatakan bahwa walaupun variabel X 

(Kepemilikan Institusi) tidak bernilai signifikan terhadap variabel Y (Manajemen 

Laba) tetapi arah pengaruhnya X tetap bersifat positif terhadap Y, artinya tidak 

signifikan bukan berarti tidak memberikan pengaruh postif terhadap sesuatu yang di 

pengaruhi.  

 
4.9.2.2 Pembagian kerja berdasarkan tim 

Berdasarkan Tabel 18 diketahui bahwa nilai koefisien regresi indikator X3.2 

(Pembagian kerja berdasarkan tim) adalah positif yakni ß 1,800 yang artinya ketika 

pembagian kerja berdasarkan tim KUD DAU meningkat 1% sedangkan faktor lain 

dianggap tetap, maka perbaikan berkelanjutan di KUD DAU mengalami kenaikan 

atau peningkatan sebesar 0,180%. Hubungan positif pembagian kerja berdasarkan tim 

KUD DAU terhadap perbaikan berkelanjutan sejalan dengan hasil uji t yang 

menunjukkan nila thitung lebih besar dari ttabel(2.081 > 2.009) atau secara persial nilai 

signifikansi lebih keci dari alpha (0,044<0,050), sehingga H1 diterima dan dapat 

dikatakan bahwa indikator pembagian kerja berdasarkan tim mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap perbaikan berkelanjutan.Kesimpulannya adalah semakin 

tinggi penerapan Pembagian berdasarkan tim dalam Pilar komitmen KUD DAU 

maka semakin meningkat perbaikan berkelanjutan di KUD DAU. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian kerja berdasarkan tim KUD 

DAU terbukti dengan pembentukan ketua kelompok ternak setiap desa sebagai 

penanggung jawab desa. Pemebagian kerja yang merata sesuai dengan SDM 

memberikan atau dapat menigkatkan perbaikan berkelanjutan di KUD DAU.Hal ini 

sesuai dengan pendapat Candrama (2011) yang menyatakan bahwa Kedisiplinan 

kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan.Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kedisiplinan Kerja, maka semakin tinggi 

pula tingkat Kinerja Karyawan.Kondisi ini menyatakan bahwa disiplin sangat penting 
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untuk pertumbuhan organisasi, digunakan terutama untuk memotivasi karyawan agar 

dapat mendisiplinkan diri dalam melaksanakan pekerjaan baik secara perorangan 

maupun kelompok. 

 
4.9.2.3 Tindakan menghadapi kendala yang dihadapi 

Hasil analisis memperlihatkan bahwa Indikator X.3.3(Tindakan menghadapi 

kendala yang dihadapi) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perbaikan 

berkelanjutan.Pernyataan tersebut mengaju pada hasil uji - t yang menunjukkan 

bahwa nilai t-hitung-2.311 lebih besar daripada t-tabel(-2.311 > -2.009), atau secara 

persial nilai signifikansi 0,026 lebih kecil dar alpha (0,026<0,050), sehingga 

H0diterima dan dapat disimpulkan bahwa variabel X.3.3(Tindakan menghadapi 

kendala yang dihadapi) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perbaikan 

berkelanjutan.Hipotesis 3 yang menyatakan “Tindakan menghadapi kendala yang 

dihadapi berpengaruh positif terhadap perbaikan berkelanjutan di Koperasi Unit 

Desa DAU Kecamatan Dau” tidak dapat diterima. 

Koefiseien regresi tindakan menghadapi kendala yang dihadapi adalah bernilai 

negatif -1.927 yang artinya ketika terjadi kenaikan pada tindakan menghadapi 

kendala yang dihadapi KUD DAU sedangkan faktor lain dianggap tetap, maka 

perbaikan berkelanjutan KUD DAU mengalami penurunan sebesar 1.927%. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa tindakan menghadapi kendala yang dihadapi KUD 

DAU memberikan pengaruh yang menurun pada perbaikan berkelanjutan. Hal ini 

dikarenakan tindakan KUD dalam menhadapi masalah koperasi semakin menurun ini 

terbukti dengan penurunan jumlah produksi susu setiap tahun dan mesin pengolahan 

pakan ternak yang rusak yang berdampak pada menurunnya jumlah konsumen 

pembeli pakan ternak di KUD DAU, serta menurunnya kualitas pakan yang diolah 

KUD DAU. 

  
4.9.2.4 Menciptakan hubungan erat dengan pelanggan 

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel X5.1(menciptakan hubungan erat 

dengan pelanggan) menunjukkan nilai thitunglebih besar dari ttabel(2.082 >2.009). Hal 

ini berarti bahwa menciptakan hubungan erat dengan pelanggan berpengruh nyata 

dan mempunyai hubungan yang positif dengan perbaikan berkelanjutan KUD 

DAU.Pengaruh menciptakan hubungan erat dengan pelangganyang positif di 

tunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar ß 1.115. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin baik erat hubungan KUD DAU dengan pelanggan, dan variabel lain 
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dianggap tetap atau konstan, maka perbaikan berkelanjutan mengalami kenaikan 

sebesar 1,115% atau terjadi hubungan yang semakin baik dengan pelanggan. Nilai 

signifikansi X5.1 (menciptakan hubungan erat dengan pelanggan) ialah sebesar 0,044 

dan lebih kecil dari alpha (0,044<0,050).Hipotesis 5 yang menyatakan “Menciptakan 

hubungan erat dengan pelanggan berpengaruh positif terhadap perbaikan 

berkelanjutan di Koperasi Unit Desa DAU Kecamatan Dau” dapat diterima. Hal ini 

terbukti dengan produksi susu KUD DAU masih diminati oleh IPS walaupun 

produksi susunya jauh di bawah pelanngan IPS lainnya. Kesimpulannya adalah 

semakin tinggi penerapan hubungan erat KUD DAU dengan pelanggan dalam Pilar 

produk KUD DAU maka semakin meningkat perbaikan berkelanjutan di KUD DAU. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di KUD DAU Kecamtan Dau Kabupaten 

Malang diperoleh kesimpulan sebagai berikut:  

1. Penerapan TQMdi KUD DAU menunjukan kategory “baik” yakni Pilar Proses 

(78,93%), Pilar Produk (76,96%), Pilar Komitmen “Baik” (75,72%) dan Pilar 

Organisasi(68,43%), sedangkan pilar kepemimpinan menunjukkan kategori “Netral” 

(57,78%). 

2. Pengaruh penerapan TQM terhadapperbaikan berkelanjutan di KUD DAU adalah 

Sistem kepemimpinan yang partisipatif, pembagian kerja berdasarkantim dan 

menciptakan hubungan erat dengan pelanggan berpengaruh positifterhadap perbaikan 

berkelanjutan sedangkan tindakan menghadapi kendala yang dihadapi berpengaruh 

negatif terhadap perbaikan berkelanjutan. 

5.2 Saran 
1. Perlu ada perubahan sistem dan gaya kepemimpinan sesuai dengan managemen 

kepemimpinan perlu perubahan mendasar untuk menata SDM yang handal sesuai 

kemampuan SDM yang tujuannya bisa mencakup semua aspek serta peningkatkan 

penerapan TQMdi KUD DAUkarena dapat meningkatkan Perbaikan Berkelanjutan. 

2. Menjalankan program perlu konsisten yang tinggi dan pengembangan program yang 

baik serta penerapan dilapang jangan hanya terbatas pada program dan pengertian 

tanpa ada pelaksanaan dan segera dilakukan renovasi atau perbaikan di dalam tubuh 

koperasi kalau tidak koperasi akan jatuh, karena di dalam koperasi terdapat 

“koperasi” maksudnya setiap unit bergerak sendiri-sendiri atau otonomi. 
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Lampiran 1.Processing Susu Segar KUD “DAU” dan Proses Pasteurisasi-Homogenisasi 
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Lampiran 2.Regression Perbaikan Berkelanjutan di KUD DAU 

 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT Y 
  /METHOD=ENTER X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X2.1 X2.2 X2.3 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X5.1 X5.2 X5
.3 X5.4 
  /SCATTERPLOT=(*SDRESID ,*ZPRED) 
  /RESIDUALS DURBIN HIST(ZRESID) NORM(ZRESID) 

  /SAVE RESID. 
 
 
Regression 

[DataSet1] C:\Users\TOSHIBA\Documents\Print Juga.sav 
 

Variables Entered/Removedb 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 X5.4, X2.1, X3.1, 
X1.1, X3.4, X5.1, 
X1.4, X3.3, X2.3, 
X5.2, X5.3, X1.2, 
X2.2, X3.2, X1.3a 

. Enter 

a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: Y  

 
 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .714a .510 .326 .63582 .1.970 

a. Predictors: (Constant), X5.4, X2.1, X3.1, X1.1, X3.4, X5.1, X1.4, X3.3, X2.3, X5.2, 
X5.3, X1.2, X2.2, X3.2, X1.3 
b. Dependent Variable: Y    
 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 16.811 15 1.121 2.772 .005a 

Residual 16.171 40 .404   
Total 32.982 55    

a. Predictors: (Constant), X5.4, X2.1, X3.1, X1.1, X3.4, X5.1, X1.4, X3.3, X2.3, X5.2, X5.3, X1.2, 
X2.2, X3.2, X1.3 
b. Dependent Variable: Y     
 
 



73 
 

 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 2.286 1.334  1.713 .094   
X.1.1 .630 .251 1.005 2.511 .016 .287 3.485 

X.1.2 -.757 .731 -1.119 -1.036 .307 .058 7.122 

X.1.3 .379 .734 .566 .517 .608 .046 7.607 

X.1.4 .016 .133 .023 .121 .904 .096 9.465 

X.2.1 -.164 .258 -.201 -.635 .529 .578 1.729 

X.2.2 .485 .335 .612 1.447 .156 .686 1.458 

X.2.3 -.265 .221 -.329 -1.203 .236 .490 2.042 

X.3.1 .121 .246 .094 .492 .625 .470 2.129 

X.3.2 1.800 .865 1.431 2.081 .044 .520 1.922 

X.3.3 -1.927 .834 -1.509 -2.311 .026 .606 1.649 

X.3.4 -.100 .178 -.079 -.562 .577 .400 2.501 

X.5.1 -.063 .350 -.044 -.179 .859 .673 1.486 

X.5.2 1.115 .536 .748 2.082 .044 .655 1.527 

X.5.3 .834 .574 .573 1.454 .154 .652 1.534 

X.5.4 .230 .574 .150 .400 .692 .465 2.150 
a. Dependent Variable: Y       
 
 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 1.0000 3.3843 2.2679 .55286 56 
Std. Predicted Value -2.293 2.019 .000 1.000 56 
Standard Error of Predicted 
Value .135 .636 .324 .105 56 

Adjusted Predicted Value .3113 3.6927 2.2554 .59576 54 
Residual -1.13758 1.04709 .00000 .54223 56 
Std. Residual -1.789 1.647 .000 .853 56 
Stud. Residual -2.182 2.025 .014 1.021 54 
Deleted Residual -1.69268 1.86645 .02241 .77604 54 
Stud. Deleted Residual -2.296 2.111 .015 1.038 54 
Mahal. Distance 1.479 54.018 14.732 10.820 56 
Cook's Distance .000 .282 .027 .051 54 
Centered Leverage Value .027 .982 .268 .197 56 
a. Dependent Variable: Y     
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Regression 

[DataSet1] C:\Users\TOSHIBA\Documents\Print Juga.sav 
 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Y 2.2857 .80259 56
X1.1 2.6964 1.23465 56
X1.2 2.7679 1.14401 56
X1.3 2.7857 1.15545 56
X1.4 2.6250 1.10474 56
X2.1 3.2143 .94800 56
X2.2 3.2500 .97701 56
X2.3 3.3393 .95873 56
X3.1 3.7679 .60275 56
X3.2 3.8036 .61555 56
X3.3 3.8214 .60624 56
X3.4 3.7500 .61051 56
X5.1 3.8214 .54296 56
X5.2 3.8571 .51974 56
X5.3 3.8393 .53178 56
X5.4 3.8750 .50677 56
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Lampiran 3.Kuesioner Penerapan TQM dan Perbaikan Berkelanjutan KUD DAU 

 
KUESIONER 

ANALISIS TOTAL QUALITY MANAGEMENT KOPERASI PERSUSUAN 
(Studi di Koperasi Unit Desa “DAU” Kecamatan Dau, Kabupaten Malang) 

 
Penelitian  : ADRIAN PRISKA DALI 
NIM   : 105050107111004 
Program Studi : Sosial dan Ekonomi Peternakan 
Institusi  : Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

 

 

 

 

 

 
BAGIAN I 

IDENTITAS RESPONDEN 
 

1. Nama Responden   : ……………………………………………………… 
2. Umur/Jenis Kelamin  : ……………Tahun/ Laki-laki / Perempuan *) 
3. Status Perkawinan   : Menikah / Bujangan / Duda / Janda *) 
4. Masa Kerja    : ………..…..Tahun 
5. Jabatan/Unit Kerja   : ……………………………………………………… 
6. Status Kepegawaian   : Pegawai / Operator / Non Operator / Karyawan   
      /Tenaga Kontrak*) 
      Lain-lain (sebutkan): ……………………………… 
7. Pendidikan Terakhir :  Sekolah Dasar (SD) 
     Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 
     Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 
     Diploma 
     Sarjana (S1) 
     Magister (S2) 
     Lain-lain (sebutkan): ……………………… 
8. Pendidikan non Formal  : Ya / Tidak *) 

Jika (Ya)   :  ● Jenis Pendidikan :  
● Berapa Lama : 
● Lokasi Pendidikan: 
 

Keterangan: *) coret yang tidak perlu 

Petunjuk Pengisian Kuesioner: 
1. Mohon diisi titik-titik sesuai dengan pertanyaan yang tersedia (Untuk Identitas 

Responden). 
2. Mohon diberi tanda lingkar (X) pada pilihan tanggapan yang paling sesuai 

dengan keadaan yang Bpk/Ibu/Saudara rasakan atau alami. 
3. Mohon dijawab tanpa pengaruh apapun, peneliti menjamin kerahasiaan jawaban 

Bapak/Ibu/Saudara. 
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PROGRAM STUDI SOSIAL DAN  
EKONOMI PETERNAKAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 
2014 

 
 

BAGIAN I 
TOTAL QUALITY MANAGEMENT 

No Intem Pertanyaan SB B N TB STB 

I Pilar Kepemimpinan      

1 Apakah Sistem/Gaya KepemimpinanPartisipatif 
KUD Dau sudah cukup? 

     

2 Apakah Sasaran KUD Dau selalu dapat Dipahami 
dan Relevan? 

     

3 Apakah komunikasiantara pimpinan dengan 
karyawan maupun anggotadi KUD Dau sudah cukup 
baik? 

     

4 Apakah KUD Dau dalam memberikan Tindakan 
yang Membangkitkan Motivasi sudah cukup baik? 

     

5 Apakah Sistem Penghargaan sudah cukup baik di 
KUD Dau? 

     

 Komentar atas kepemimpinan yang dilakukan KUD:      

Keterangan:  SB: Sangat baik, B: baik, N: Netral TB: Tidak baik, STB: Sangat tidak baik 
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PROGRAM STUDI SOSIAL DAN  
EKONOMI PETERNAKAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 
2014 

 
 

Lanjutan 
No Intem Pertanyaan SB B N TB STB 

II Pilar Organisasi      

1 Apakah sistem Budaya Organisasi di KUD Dau 
Mengalir dari Bawah ke Atas / buttom upsudah 
cukup baik? 

     

2 Apakah Pembagiansistem kerja berdasarkan Tim 
di KUD Dau sudah cukup baik? 

     

3 Apakah tindakan KUD Dau dalam menghadapi 
kendala yang dihadapi sudah cukup baik? 

     

4 Apakah KUD Dau dalam mempertahankan 
kendala yang intensif sudah cukup baik? 

     

 Komentar atas Oraganisasi yang dilakukan KUD:      

Keterangan:  SB: Sangat baik, B: baik, N: Netral TB: Tidak baik, STB: Sangat tidak baik 
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PROGRAM STUDI SOSIAL DAN  
EKONOMI PETERNAKAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 
2014 
 

 
Lanjutan 

No Intem Pertanyaan SB B N TB STB 

III Pilar Komitmen      

1 Apakah Tujuanorientasi KUD Dau pada Produk 
dan Pelanggan sudah cukup baik?? 

     

2 Apakah Kesadaranakan Kebersamaan yang 
Tinggi di KUD Dau sudah cukup baik? 

     

3 Apakah Suasana Kerja di KUD Dau sudah cukup 
baik   (Kondusif)? 

     

4 Apakah Suasana Kerja di KUD Dau sudah cukup 
baik   (Kondusif)? 

     

 Komentar atas Komitmen yang dilakukan KUD:      

Keterangan:  SB: Sangat baik, B: baik, N: Netral TB: Tidak baik, STB: Sangat tidak baik 
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PROGRAM STUDI SOSIAL DAN  
EKONOMI PETERNAKAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 
2014 
 

 
Lanjutan 

No Intem Pertanyaan SB B N TB STB 

IV Pilar prose      

1 Apakah Pengendalian Bahan Baku di KUD Dau 
sudah berjalan dengan baik? 

     

2 Apakah Pengendalian Proses Produksi di KUD 
Dau sudah cukup baik? 

     

3 Apakah Pengendalian Paska Produksi di KUD 
Dau sudah berjalan dengan baik? 

     

 Komentar atas Proses yang dilakukan KUD:      

Keterangan:  SB: Sangat baik, B: baik, N: Netral TB: Tidak baik, STB: Sangat tidak baik 
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PROGRAM STUDI SOSIAL DAN  
EKONOMI PETERNAKAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 
2014 

 
 
Lanjutan 

No Intem Pertanyaan SB B N TB STB 

V Pilar Produk      

1 Apakah Analisis Berkalaterhadap Keinginan 
Pelanggan dilakukanKUD Dau sudah cukup baik? 

     

2 Apakah Hubungan KUD Dau dengan Pelanggan 
sudah cukup baik? 

     

3 Apakah Kesesuaian Produk dan Daya Tahan 
Produk sudah cukup baik? 

     

4 Apakah ketepatan waktu susu dalam pengiriman 
KUD Dau sudah cukup baik? 

     

 Komentar atas Produk yang dilakukan KUD:      

Keterangan:  SB: Sangat baik, B: baik, N: Netral TB: Tidak baik, STB: Sangat tidak baik 
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PROGRAM STUDI SOSIAL DAN  
EKONOMI PETERNAKAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 
2014 

 
 

BAGIAN II 
PERBAIKAN BERKELANJUTAN 

 
 
 

 

 

 

 

NO Item Pertanyaan Ya Tidak 
    

1 Apakah KUD Dau selalu menetapkan target perbaikan pada 
skala tertentu ? 

  

2 Apakah KUD Dau selalu Mempertimbangkan masukan dari 
konsumen untuk meningkatkan kualitas ? 

  

3 Apakah KUD Dau selalu berkomunikasi dengan pemasok 
untuk meningkatkan kualitas ? 

  

4 Apakah KUD Dau Selalu  Proaktif melakukan perbaikan 
berkelanjutan menyelidiki potensi peluang dan perbaikan 
teknologi baru ? 

  

 Komentar atas perbaikan berkelanjutan yang dilakukanKUD: 
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Lampiran 4.Perhitungan Kekuatan Responden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah skor ideal = bobot tertinggi x jumlah responden 

Nilai skor per jawaban = bobot x frekuensi      

Persentase nilai skor = ୭୲ୟ୪ ୱ୩୭୰ ୨ୟ୵ୟୠୟ୬
୳୫୪ୟ୦ ୱ୩୭୰ ୧ୢୣୟ୪

x 100 % 

Persentase kelompok responden = ୳୫୪ୟ୦ ୰ୣୱ୮୭୬ୢୣ୬  ୷ୟ୬ ୫ୣ୫୧୪୧୦
୭୲ୟ୪ ୩ୣୱୣ୪୳୰୳୦ୟ୬ ୰ୣୱ୮୭୬ୢୣ୬

 x 100 %  


