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Abstract 

This research aimed to find empirical evidence about critical success factors 
that influence of TQM implementation on public sector. The population in this 
research was public sector on the higher education, with sample from the 
chairman and secretary of study program on A accreditation economics faculty. 
Literature studies are done to find factors which determine the success of TQM 
implementation in public sector. Regression analysis had been used to test the 
applied hypotheses. Management commitment, education and training, and 
customer satisfaction orientation factors gave the biggest individual influence 
on the success of TQM implementation, and statistically had significant positive 
influence. Concept’s implementation and TQM’s technique gave positive 
influence on the organizational performance on public sector on higher 
education in Indonesia. Research samples limited on higher education sector in 
Indonesia, so the result couldn’t generalize for all public sectors in Indonesia. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan menemukan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang 
mempengaruhi keberhasilan penerapan TQM di sektor publik. Populasi dalam 
penelitian ini adalah sektor publik pada pendidikan tinggi, dengan sampel ketua 
dan sekretaris program studi pada fakultas ekonomi yang terakreditasi A. 
Telaah literatur dilakukan untuk menemukan faktor-faktor yang menentukan 
keberhasilan penerapan TQM di sektor publik. Analisis regresi digunakan untuk 
menguji hipotesis yang diajukan. Faktor komitmen manajemen, pendidikan dan 
pelatihan, dan orientasi kepuasan konsumen memberikan pengaruh individual 
terbesar dalam keberhasilan penerapan TQM, dan secara statistik berpengaruh 
positif secara signifikan. Penerapan konsep dan teknik TQM memberikan 
pengaruh positif dalam peningkatan kinerja organisasional pada sektor publik di 
bidang pendidikan tinggi di Indonesia. Sampel penelitian terbatas pada sektor 
pendidikan tinggi, sehingga hasil penelitian ini tidak bisa digeneralisasi untuk 
seluruh sektor publik di Indonesia.  
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1. Latar Belakang  

Isu mutu pelayanan yang rendah dan kurang memuaskan telah 
mendorong sektor publik untuk melakukan reformasi disegala bidang. Berbagai 
konsep ”new public management” yang terbukti keberhasilannya di sektor 
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privat/bisnis dicoba untuk diadopsi dan diterapkan. Total Quality Management 
(TQM) sebagai salah satu konsep tersebut nampaknya telah menjadi sebuah 
strategi reformasi yang cukup populer untuk mengembangkan organisasi dalam 
rangka meningkatkan kualitas layanan. Walaupun TQM muncul dan 
berkembang di sektor bisnis, namun sejak tahun 1990-an beberapa negara 
seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Perancis telah 
mempraktekkannya pada organisasi-organisasi sektor publik  

Indonesia yang baru memasuki satu dekade era reformasi, perdebatan 
mengenai perlunya melakukan peningkatan manajemen kualitas pada umumnya 
dan TQM pada khususnya dalam rangka pelayanan optimal pada publik 
(masyarakat) memiliki relevansi yang sangat kuat. Ada beberapa alasan yang 
bisa mendasarinya. Pertama, tingkat kritis masyarakat yang semakin tinggi telah 
menuntut perlunya perbaikan pelayanan yang harus diberikan oleh sektor publik. 
Kedua, pengaruh globalisasi pada berbagai sektor telah mendorong perlunya 
peningkatan kemampuan organisasi sektor publik untuk bisa kompetitif. Cocok 
tidaknya TQM diadopsi pada sektor publik memang menjadi perdebatan yang 
panjang. Hal ini disebabkan penerapan TQM di sektor publik bukan sekedar 
persoalan teknis. Seperti yang dikemukakan oleh White dan Wolf (1995a, 
1995b) bahwa penerapan gagasan tersebut berarti penerapan teori manajemen 
dan teori politik. Sebagai akibatnya, akan ada beberapa perubahan yang cukup 
signifikan, misalnya sekat-sekat dan kompetisi antar unit dalam organisasi akan 
hilang, penilaian kinerja lebih didasarkan atas kerjasama tim daripada individual, 
dan memprioritaskan respon atas kepentingan konsumen daripada sekedar 
mempertahankan kebutuhan organisasi. Lebih jauh White dan Wolf mengatakan 
bahwa TQM menampakkan ciri yang lebih mengarah pada ”communistic” 
dan ”un America” yang merupakan nilai-nilai yang sangat bertentangan dengan 
individualisme Amerika dimana prestasi individual mendapatkan tempat yang 
sangat terhormat.  

Menurut Swiss (1992), Morgan dan Murgatroyd (1994), ada beberapa 
kondisi problematis yang harus dipikirkan secara serius sebelum mengadopsi 
TQM di sektor publik. Pertama, gagasan yang dikembangkan oleh Deming ini 
berakar pada teknik statistika, sehingga sangat sulit menerapkan ide tersebut 
secara orthodox. Kedua, bagaimana memuaskan konsumen, karena dalam 
konteks organisasi sektor publik penentuan konsumen merupakan hal yang 
sangat sulit untuk diidentifikasi. Ketiga, organisasi sektor publik yang menganut 
aliran weberian sangat tidak cocok dengan model manajemen. Keempat, 
karakteristik organisasi publik yang sulit beradaptasi dengan perubahan-
perubahan itu sendiri. Apakah dengan begitu tidak mungkin untuk mengadopsi 
TQM dalam rangka perbaikan kualitas pada sektor publik? Melihat pada sejarah 
keberhasilan TQM di Jepang, Amerika dan Eropa, yang melampaui batas-batas 
budaya negara yang berbeda, dimana TQM yang berasal dari satu budaya 
tertentu ternyata bisa hidup bertahan dan berkembang dalam budaya yang lain. 
Idiologi collectivism dari TQM ternyata bisa tumbuh dalam budaya 
individualism, karena itu tidak mustahil TQM ditransfer dari budaya organisasi 
privat/bisnis ke dalam budaya organisasi sektor publik. 

Penerapan TQM merupakan sesuatu yang bersifat strategis dan 
menyeluruh. Perubahan-perubahan dan globalisasi yang terjadi mengarah pada 


