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Konsep Mutu 

he American Society for Quality Control 

mendefinisikan mutu atau kualitas sebagai 

totalitas penampilan dan karakteristik produk 

atau jasa yang membentuk kemampuannya 

memenuhi kebutuhan yang ditetapkan – defines 

quality as the totality of features and charac-

teristics of a product or service that bear on its 

ability to satisfy stated or implied (Ebert dan 

Griffin, 2000:340). Pengertian ini sejalan dengan 

pendapat Froomkin (Froomkin et.al, 1976:351) 

yang mendefinisikan mutu sebagai kemampuan 

barang atau jasa untuk memuaskan konsumen. 

Ebert dan Griffin (2000:340) mengemukakan 

bahwa mutu merupakan kekuatan produk untuk 

digunakan sebagai bukti keberhasilannya 

menawarkan penampilannya sesuai tuntutan 

konsumen yang dapat meliputi harga yang cukup 

wajar dan keajegan performancenya dalam 

memberikan manfaat yang dijanjikan. Lebih 

tegas lagi dikemukakan oleh Unterberger (Sallis, 

1993:12) bahwa “quality equals customer 

satisfaction”  sejalan dengan pendapat Armand 

V. Feigenbaum (1983:8) yang mengemukakan 

bahwa mutu sepenuhnya berorientasi pada 

kepuasan pelanggan. Oleh karena itu menurut 

pendapat Webster (1994:68), mutu harus 

didefinisikan di dalam pasar. Selanjutnya, Rene 

T. Domingo (1992:7) yang membuat redefinisi 

terhadap mutu, berpendapat bahwa mutu harus 

menjamin kepuasan pelanggan lebih baik dari 

pada sebelumnya dan lebih baik dari pada 

jaminan kepuasan yang diberikan oleh pihak 

lain. Mutu bukan saja harus menjaga produk 

menjadi nomor satu tetapi juga harus menjadi 

nomor satu dalam mengutamakan kepuasan 

konsumen secara berkesinambungan. Domingo 

mengintisarikan bahwa paradigma mutu bergeser 

menjadi dua tahapan proses yang lebih  

sederhana, yaitu “(1) doing the right things 

right the first time, (2) doing it better and 

better”, yang dapat diartikan bahwa sejak se-

mula melakukan hal-hal yang benar dan selalu 

meningkatkannya menjadi lebih baik. 

Menyadari akan pentingnya peranan pelanggan, 

maka Webster (1994:69) yang mengemukakan 

bahwa “quality is meeting and exceeding cus-

tomer expectation”, memandang “The three C’s 

of strategy-customers-company and competi-

tors, become the three C’s of quality: the cus-

tomer’s dynamic need and wants- the com-

pany’s promise and delivery of superior 

performance- compatitor’s promise that they 

can do even better.” 

Menurut pendapat Edward Sallis (1993:22) 

konsep mutu merupakan gagasan yang bersifat 

dinamis yang mengandung dua macam konsep, 

yaitu konsep absolut dan konsep relatif. Dalam 

kehidupan sehari-hari, konsep mutu lebih meru-

pakan konsep absolut, yang mengandung kebai-

kan, keindahan dan kebenaran, bersifat ideal 

tanpa kompromi, dengan standar tertinggi se-

hingga dikagumi banyak orang dan hanya se-

bagian kecil orang yang mampu memilikinya. 

Kualitas menurut konsep ini merupakan kesem-

purnaan yang memberikan keterhormatan bagi 
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pemiliknya. Kelangkaan dan harga yang mahal 

merupakan ciri mutu dalam konsep absolut. 

Dalam hal ini mutu digunakan untuk mengantar-

kan status dan posisi yang menguntungkan yang 

membedakannya dengan pihak yang tidak 

memilikinya. Dalam bidang pendidikan, konsep 

mutu absolut secara mendasar menciptakan 

kelompok elit. Pada kenyataan, hanya sedikit 

lembaga pendidikan yang dapat menawarkan 

pendidikan dengan pengalaman belajar yang 

berkualitas tinggi dan hanya sebagian kecil 

lembaga yang tertarik untuk menyelenggara-

kannya serta sebagian besar anggota masyarakat 

tidak mampu membayarnya. Dari konsep Total 

Quality Management, konsep kualitas absolut 

mengandung “luxury and status”.  Kualitas 

menampilkan kelas. Konsep ini secara keseluru-

han menampilkan standar tinggi. 

Dalam konsep relatif (Sallis 1993:34), mutu 

tidak dipandang sebagai atribut produk atau 

servis melainkan sebagai sesuatu yang di-

milikinya, yang tidak harus “expensive dan 

eclusive”, tidak harus istimewa, bahkan mungkin 

biasa-biasa saja. Menurut konsep ini, mutu ada 

manakala suatu produk memenuhi suatu spesifi-

kasi yang telah ditetapkan yang mengandung dua 

aspek, yaitu (1) sesuai dengan spesifikasi yang 

ditetapkan oleh produsen (fitnees for purpose), 

yang merupakan “quality in fact”, (2) memenuhi 

kebutuhan konsumen dengan pemuasan terbaik 

melibihi kebutuhannya yang merupakan “quality 

in perception”. Oleh karena itu Hinton dan 

Schaefer (1994:248) berpendapat bahwa “Cus-

tomer drive quality”. 

Pelanggan Pendidikan 

Sejalan dengan pendapat Hinton dan 

Schaefer tersebut di atas, setiap lembaga pen-

didikan seyogianya memahami dengan baik 

pelanggan-pelanggannya dengan karakteristik 

kebutuhannya masing-masing. Sallis (1993:33) 

membedakan pelanggan pendidikan menjadi dua, 

yaitu pelanggan eksternal dan pelanggan 

internal. Kelompok eksternal terdiri dari: (1) 

kelompok primer, yaitu peserta didik, (2) 

kelompok sekunder, yang meliputi orang peserta 

didik, penyelenggara, para sponsor dan para 

manajer, (3) kelompok tertier, yang meliputi 

pasar kerja dan masyarakat luas. Kelompok 

internal meliputi staf pengajar dan staf penun-

jang. 

Kebutuhan dan pandangan para pelanggan 

tidak selalu sejalan, lebih-lebih pada lembaga 

yang luas dan kompleks. Di dalam setiap lem-

baga akan selalu terdapat benturan kepentingan 

baik secara aktual maupun potensial. Salah satu 

cara untuk mengatasinya adalah dengan mema-

hami inti permasalahan untuk mempersatukan 

semua kelompok yang masing-masing ingin 

diperlakukan secara adil. Banyak bukti yang 

menunjukkan bahwa mutu dan keadilan berjalan 

seiring. Dalam hal ini fokus utama lembaga 

pendidikan seyogianya diarahkan pada kebutu-

han dan pandangan peserta didik, mengingat 

bahwa peserta didik merupakan alasan ber-

dirinya lembaga pendidikan yang juga menam-

pilkan reputasi lembaga tersebut. Mutu pendidi-

kan berkaitan erat dengan pengalaman belajar 

peserta didik (Sallis, 1993:36). Untuk kesuk-

sesan organisasi diperlukan sikap menghargai 

personil dan pelanggan di atas segala-galanya. 

(Hinton dan Schaefer, 1994:4).  

Pengendalian Mutu Terpadu dalam Pen-

didikan 

Pengendalian mutu terpadu merupakan 

terjemahan dari Total Quality Management 

(TQM) atau “Kaizen”  dalam bahasa Jepang 

yang berarti perbaikan yang terus menerus (Peter 

dan Olsen, 1999:16). Dalam hal ini Kotler 

mengemukakan pendapatnya, bahwa “Total 

quality Management is an organizationawide 

approach to continuously improving the quqlity 

of all the organization’s processes, products 

and services (2000:57). TQM includes all the 

activies necessary for getting high quality goods 
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and services into marketplace. It must consider 

all parts of the business, including customers, 

suppliers, and employees (2000:346). 

Pada lembaga pendidikan, pengendalian 

mutu terpadu merupakan filosofi tentang perbai-

kan yang berkesinambungan yang dapat 

menyediakan bagi setiap lembaga pendidikan 

seperangkat alat praktis untuk memenuhi dan 

meningkatkan tuntutan dan harapan seluruh 

pelanggan masa kini dan masa mendatang 

(Sallis, 1993:34). Perbaikan yang berkesinam-

bungan itu harus diarahkan pada peningkatan 

manfaat dan melalui perubahan cepat yang 

bersifat dinamis, yang tampil dalam berbagai 

bentuk. Bentuk-bentuk tersebut adalah (1) 

meningkatkan nilai kegunaan bagi pelanggan 

melalui produk baru atau produk lama yang 

telah disempurnakan, (2) mengurangi kesalahan, 

kegagalan dan pemborosan, (3) meningkatkan 

sikap cepat tanggap dan kinerja, (4) meningkat-

kan produktivitas dan efektivitas dalam peng-

gunaan sumber daya, (5) memperbaiki kinerja 

perusahaan dan kepemimpinan dalam pertang-

gungjawaban dan pelayanan kemasyarakatan 

(Hinton dan Schaeffer, 1994:249). Terdapat lima 

pilar yang harus dipenuhi dalam pengendalian 

mutu terpadu, yaitu “product, process, 

organization, leadership and commitment”. 

Product merupakan titik arah pencapaian tujuan 

organisasi. Mutu dalam produk hanya  dapat 

dicapai dengan mutu dalam proses Mutu dalam 

proses adalah tidak mungkin tanpa mutu or-

ganisasi yang baik, yang dipengaruhi oleh mutu 

leadershipyang baik. Commitment timbal balik 

atas bawah merupakan pilar penopang untuk 

semuanya. Setiap pilar tergantung pada empat 

pilar yang lain (Bill Crech, 1994:15). Mutu 

produk juga sangat dipengaruhi oleh mutu input 

yang dalam pendidikan meliputi peserta didik, 

sarana dan prasarana. 

Pengendalian mutu terpadu dalam pen-

didikan harus ditunjukan pada perbaikan yang 

berkesinambungan atas pengalaman pembela-

jaran peserta didik selaku pelanggan eksternal 

primer pendidikan, yang berarti perbaikan yang 

terus menerus atas seluruh komponen pembela-

jaran. Pembelajaran merupakan bauran proses 

mengajar dan belajar, yang di dalamnya proses 

mengajar yang dilaksanakan oleh pengajar 

berpengaruh kuat terhadap proses belajar yang 

dilaksnakan oleh peserta didik. Proses pembela-

jaran melibatkan unsur input yang meliputi 

pengajar, peserta didik, sarana dan prasarana 

dan interaksi  antara unsur-unsur tersebut. 

Tanpa mengecilkan arti unsur-unsur yang 

lain, maka tenaga pengajar merupakan unsur 

yang paling menentukan keberhasilan proses 

belajar mengajar. 

Pengendalian Mutu Terpadu dalam 

Pengembangan Tenaga Pengajar 

Tugas utama tenaga pengajar adalah 

mengajar. Oleh karena itu pengendalian mutu 

terpadu atas tenaga pengajar berfokus pada 

peningktan pengajaran dengan terselenggaranya 

proses belajar mengajar yang memberikan 

kepuasan optimal bagi pelanggan pendidikan 

baik pelanggan eksternal pendidikan maupun 

pelanggan internal pendidikan, yaitu pengajar 

sendiri. 

Secara mendasar pengendalian mutu ter-

padu pada tenaga pengajar terikat erat dengan 

karakteristik kegiatan menagajar yang dapat 

dipandang sebagai seni yang dalam pelak-

sanaannya menuntut keseimbangan berbagai 

faktor, yaitu “knowledge, skill and personality” 

(Pullias & Young, 1968:18). Ketiga faktor ini 

merupakan kriteria dasar, kriteria proses dan 

kriteria produk bagi tenaga pengajar yang efek-

tif, yaitu guru yang dapat mendemonstrasikan 

kemampuannya mencapai hasil pendidikan yang 

ditetapkan (Goldhammer, 1973:104). Yoseph  

Lawman (1984:2) mengemukakan model dua 

dimensi pengajaran yang efektif pada perguruan 

tinggi yang menegaskan bahwa mutu pada 

perguruan tinggi dihasilkan oleh perpaduan 

antara “intellectual excitement” dan “interper-



Yayat Hayati, Pengembangan Tenaga  No. 1/XXI/2002 

Mimbar Pendidikan 54 

sonal rapport”. Intellectual excitement yang 

dibahasa Indonesiakan menjadi kegarahan 

intelektual mengandung dua komponen, yaitu 

kejelasan pengajaran dan dampak positif 

emosional terhadap mahasiswa. Kejelasan 

komunikasi pengajaran berkaitan dengan materi 

pengajaran (what one presents), lebih tegas lagi 

dengan penguasaan atas bahan pengajaran dan 

dampak positif emosional berkaitan dengan cara 

penyajian bahan pengajaran. Pengajaran yang 

baik ditandai oleh rangsangan-rangsangan emosi 

dalam kaitannya dengan kegiatan intelektual. 

Interpersonal Rapport atau bahasa Indone-

sianya adalah nilai hubungan interpesonal, 

cenderung menampilkan kesan pribadi maha-

siswa terhadap pengajarnya yang dibentuk 

antara lain oleh perangai, intonasi suara, 

kesabaran, keramahan, kejujuran dan keadilan 

serta keluhuran budi pekerti secara umum 

sehingga mahasiswanya menyukainya dan 

menyukai pelajarannya. Untuk mengembangkan 

kegairahan intelektual perlu diadakan dorongan 

untuk memiliki buku literaturyang cukup dan 

aktual dilengkapi dengan insentif untuk 

penulisan handout perkuliahan, dan penulisan 

buku ajar, diikut sertakan ke seminar-seminar 

dan diskusi ilmiah dan didorang untuk mengikuti 

pendidikan lebih lanjut ke S2 dan S3. 

Pengembangan interpersonal rapport dapat 

dilaksanakan melalui keteladanan tenaga 

pengajar senior dan pimpinan serta pengikut 

sertaan mereka dalam kegiatan akademis di 

bawah bimbingan dosen pembinanya serta 

membentuk suasana hati pengajar cukup baik 

pula. 

Pengendalian mutu terpadu dalam pen-

didikan meliputi pengendalian mutu atas keselu-

ruhan aspek pengajaran yang di antaranya 

tenaga pengajar yang merupakan ujung tombak 

keseluruhan proses pengajaran sebagai terpadu 

dari pendidikan. 
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