
 

 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Abad 21 diwarnai oleh era globalisasi; kesiapan pemerintah dalam 

menghadapinya perlu didukung oleh para pelaku bisnis dan akademisi. Strategi 

SDM perlu dipersiapkan secara seksama khusunya oleh perusahan-perusahan agar 

mampu menghasilkan keluaran yang mampu bersaing di tingkat dunia. 

Perdagangan bebas tidak hanya terbatas pada ASEAN, tetapi antar negara-negara 

di dunia. Situasi tersebut akan merupakan suatu ciri khas dari era global. Untuk 

mengantisipasi peragangan bebas ditingkat dunia, para pemimpin negara ASEAN 

pada tahun 1992 memutuskan didirikannya AFTA (ASEAN Free Trade Area) 

yang bertujuan meningkatkan keunggulan bersaing regional karena produksi 

diarahkan pada orientasi pasar dunia melalui eliminasi tarif/bea maupun 

menghilangkan hambatan tarif. Tarif diperkirakan akan berkisar sekitar 0 – 5 

persen, berarti relatif sangat rendah. Enam negara telah menanda tangani 

persetujuan CEPT (The Common Effective Preferential Tariff) yang pada 

dasarnya menyetujui penghapusan bea impor setidak-tidaknya 60 persen dari IL 

(inclusion list) pada tahun 2003. Pada tahun 2000, terdapat sekitar 53.294 produk 

dalam IL yang merupakan kurang lebih 83 dari semua produk ASEAN. 

Globalisasi ekonomi dan sistem pasar bebas dunia menempatkan Indonesia bagian 

dari sistem tersebut. Pada kompetisi tingkat ASEAN saja, kita dituntut benar-
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benar siap, apalagi menghadapi persaingan dunia. Indonesia dengan jumlah 

penduduk lebih dari 200 juta orang akan merupakan pangsa pasar yang potensial.  

Bisnis baru akan banyak muncul, baik yang merupakan investasi dalam negeri 

maupun yang merupakan investasi modal asing. Fakta menunjukkan bahwa akhir-

akhir ini Indonesia “kebanjiran” barang-barang luar negeri seperti dari Cina, 

Taiwan dan Korea yang relatif murah harganya. Dengan demikian, perusahaan-

perusahaan Indonesia tidak hanya bersaing dengan perusahaan didalam negeri 

namun mereka mau tidak mau harus bersaing dengan perusahaan Multinasional 

dan perusahaan-perusahaan dari negara lain. Perusahaan-perusahaan Indonesia 

dituntut mampu bersaing secara profesional pada skala dunia (global) supaya 

dapat tetap survive dan bahkan berkembang. Kotter (1992: 85) mengingatkan 

bahwa globalisasi pasar dan kompetisi menciptakan suatu perubahan yang sangat 

besar. Strategi yang tepat harus diaplikasi untuk meraih keberhasilan melalui 

pemanfaatkan peluang-peluang yang ada pada lingkungan bisnis yang bergerak 

cepat dan semakin kompetitif. 

      Pada abad 21 ini pelaku bisnis harus pula mampu mengintegrasikan semua 

dimensi lingkungan hidup sebab masyarakat akan "menuntut" tanggung jawab 

perusahaan akan faktor lingkungan tersebut. Capra (1997: 207) mengemukakan 

bahwa penggeseran paradigma mekanistik ke paradigma holistik akan terus 

berjalan dengan sendirinya. Stakeholders akan jauh beragam yang antara lain 

terdiri dari pemegang saham, karyawan, keluarga, pemasok, pelanggan, 

komunitas, pemerintah, ekosistem. Optimalisasi keuntungan bukan merupakan 

penekanan utama karena banyak faktor lain seperti misalnya SDM dan ikut 

menentukan kelangsungan hidup perusahaan.  
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Berbagai isu antara lain hak paten, royalti, ecolabelling, etika berbisnis, 

upah minimum pekerja, tuntutan pelanggan, lingkungan bebas polusi, dsb ikut 

mewarnai dunia usaha diabad ini. Dengan perkataan lain, pelaku bisnis harus 

tanggap menghadapi berbagai isu tersebut dengan bijaksana. Selain itu, flexibility 

dan continuous learning merupakan karakteristik yang sangat penting dan yang 

sudah perlu dipertimbangkan oleh pelaku bisnis untuk menjawab tantangan 

perdagangan bebas yang semakin kompetitif. Globalisasi adalah suatu kenyataan 

dan akan mempunyai dampak langsung maupun tidak langsung pada kebanyakan 

aspek bisnis di Indonesia. Untuk memenangkan persaingan di pasar global, 

perusahaan harus berupaya antara lain dalam layanan yang luar biasa pada 

pelanggan, pengembangkan kemampuan-kemampuan baru, produk baru yang 

inovatif, komitmen karyawan/wati, pengelolaan perubahaan melalui kerja sama 

kelompok. Perusahaan dituntut berpikir global (think globally dan act locally) 

serta mempunyai visi dan misi yang jauh berwawasan ke depan. 

Mendapatkan calon karyawan yang berkualitas dan professional di 

Indonesia tidak selalu mudah. Kenyataan menunjukkan bahwa lebih dari seratus 

ribu lowongan pekerjaan di Indonesia tidak terisi. Hal tersebut disebabkan antara 

lain karena ketidaksesuaian antara job requirements dengan kompetensi calon. 

Bajak-membajak tenaga profesional dan headhunting masih sering terjadi hingga 

saat ini. Tenaga profesional asing masih banyak dipekerjakan untuk menduduki 

posisi-posisi tertentu terutama di perusahaan besar yang berorientasi internasional. 

Bahkan tidak tertutup kemungkinan bahwa akan lebih banyak lagi expatriate yang 

akan bekerja di Indonesia di mendatang. Berdasarkan kenyataan ini, sedini 

mungkin SDM handal dan berkompetensi tinggi harus disiapkan. SDM di negara 
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kita tampaknya masih kurang menunjukkan kompetensi yang diharapkan. 

Menurut BPS (2000), pada tahun 1999 dari 1.2 juta pencari kerja yang memenuhi 

persyaratan untuk 0.5 juta lowongan kerja hanya 0.4 juta orang. Hal ini jelas 

memberi indikasi terjadi suatu mismatch antara kompetensi calon karyawan 

dengan kompetensi yang dibutuhkan. Mengacu pada kenyataan ini, SDM kita 

harus ditingkatkan sefektif-efektifnya.  

Sumber daya manusia merupakan penggerak roda pembangunan. Jumlah 

dan komposisinya terus berubah berkaitan dengan proses demografi. Pada tahun 

2000 terdapat sekitar 141,2 juta tenaga kerja yang sekitar 61.50 persen berada di 

pulau Jawa. Kendati, menurut BPS, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) 

merupakan ukuran yang menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 

tenaga kerja mengalami sedikit kenaikan dari 67,22 persen (1999) menjadi 67,75 

persen pada tahun 2000 yang mengidentifikasikan sedikit kenaikan mutu SDM, 

kita masih harus berupaya keras meningkatkan mutu SDM dengan 

membandingkannya minimal dengan mutu tenaga kerja di Asia Tenggara 

misalnya dengan Singapura dan Malaysia.  

Dunia bisnis akan semakin berorientasi global terlebih lagi jika implementasi 

perdagangan bebas menjadi kenyataan. Kompetisi akan menjadi semakin ketat 

dan tuntutan dunia akan meningkat. Hamel dan Prahalad mengatakan bahwa 

kompetisi pada masa depan tidak hanya dapat dilakukan dengan redefinisi strategi 

namun perlu juga redefinisi peranan manajemen atas dalam menciptakan strategi 

sebab itu peranan para pelaku bisnis dalam mengidentifikasi bisnis masa depan, 

menganalisis, merencanakan, menentukan/merumuskan serta mengimplementasi 

strategi yang tepat sangat esensial dan menentukan misalnya melalui transformasi 
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organisasi. Taylor (1994: 75) mengemukakan beberapa tindakan yang harus 

dilakukan dalam melakukan transformasi organisasi agar berhasil dan siap 

menghadapi masalahan-masalah di masa depan yaitu: a) strectch goals yang 

mensyaratkan bahwa sasaran harus spe-sifik dan dapat diukur, b) visi masa depan, 

c) struktur yang ramping, d) budaya baru yang mengacu pada profesionalisme, 

keterbukaan dan kerjasama kelompok, e) berorientasi pada mutu atau layanan 

berkelas dunia, f) manajemen prestasi; mensyaratkan setiap individu memberikan 

produk berkualitas dan layanan yang memuaskan, g) Inovasi menyeluruh, h) 

kemitraan dan jaringan kerja. 

      Selama ini ekspansi sekolah tidak menghasilkan lulusan dengan pengetahuan 

dan keahlian yang dibutuhkan untuk membangun masyarakat yang kokoh dan 

ekonomi yang kompetitif di masa depan. Sementara ekspektasi globalisasi 

terhadap dunia pendidikan sangat tinggi, mau tidak mau memacu institusi 

pendidikan harus melakukan pembenahan yang terus menerus. Hal ini dilakukan 

guna menjawab tuntutan masyarakat terhadap institusi pendidikan yang bermutu. 

Berbagai upaya dilakukan untuk memperoleh mutu pendidikan baik melalui 

peningkatan gaji tenaga pendidik, perbaikan sarana dan prasarana, pembaharuan 

kurikulum dan sebagainya. Untuk semua komponen tersebut bisa berjalan dengan 

sinergis, maka sistem manajemen yang dipakai oleh lembaga pendidikan itu harus 

selaras dan mudah diimplementasikan, sehingga tujuan untuk menghasilkan 

pendidikan yang bermutu dapat tercapai. 

 

      Tuntutan akan lulusan dari lembaga pendidikan vokasional (kejuruan) yang 

bermutu menjadi mendesak, karena semakin ketatnya persaingan dalam lapangan 

kerja. Salah satu implikasi globalisasi dalam pendidikan yaitu adanya regulasi 
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yang memberikan peluang lembaga pendidikan (termasuk perguruan tinggi asing) 

membuka sekolahnya di Indonesia. Mengantisipasi perubahan-perubahan yang 

begitu cepat serta tantangan yang semakin besar dan kompleks di pasaran kerja 

seperti tersebut, tiada jalan lain bagi lembaga pendidikan untuk mengupayakan 

segala cara untuk meningkatkan daya saing lulusan serta produk-produk akademik 

lainnya, yang antara lain dicapai melalui peningkatan mutu pendidikan, sehingga 

para lulusan bisa bersaing bukan hanya di level nasional tapi sampai ke level 

internasional. Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) sebagai langkah 

pemerintah untuk mengejar ketertinggalan mutu pendidikan di tanah air. Agar 

dapat menjadi sekolah dengan label RSBI, salah satu standar yang biasa 

diterapkan untuk menjadi sekolah standar internasional adalah dengan memenuhi 

persyaratan ISO khususnya Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001 : 2008. 

Untuk memperoleh sertifikat tersebut, sekolah harus menunjukkan proses belajar 

mengajar yang terpadu antara teori dan praktek, pelayanan kepada siswa, orang 

tua dan masyarakat, termasuk dunia usaha dan industri serta pemerintah dengan 

falsafah perbaikan secara terus menerus sehingga menjadi pelanggan tetap bagi 

konsumen pendidikan.  

      Tingginya ekspektasi terhadap penyelenggaraan pendidikan bertaraf 

internasional, karena persaingan di dunia kerja yang semakin kompetitif. Karena 

dengan SBI, diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi 

yang dapat memenuhi tuntutan tenaga kerja di tingkat global, sehingga mampu 

bersaing di tingkat regional maupun internasional sebagai tujuan penyelenggaraan 

satuan pendidikan bertaraf internasional. 
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      Program pengembangan Sekolah/madrasah Bertaraf Internasional (SBI) pada 

jenjang pendidikan menengah telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. 

Terlihat peningkatan jumlah sekolah bertaraf internasional dari tahun ke tahun. 

Pada tahun 2008 telah terbentuk 259 SMA dan 300 SMK berstandar internasional 

atau dirintis berstandar internasional. Hasil yang sama juga terjadi pada program 

sekolah/madrasah berbasis keunggulan lokal. Sejak tahun 2008 telah 

dikembangkan sebanyak 100 SMA dan 341 SMK berbasis keunggulan lokal. 

Rasio jumlah siswa SMK:SMA dari tahun ke tahun juga terus meningkat dari 

30:70 pada tahun 2004 menjadi 49:51 menurut perhitungan sementara pada akhir 

bulan September 2009. Rasio kesetaraan gender pada jenjang pendidikan 

menengah juga meningkat dari 93,8% pada tahun 2004 menjadi 95,6% pada tahun 

2008, dan diperkirakan menjadi 95,9% pada tahun 2009. Sertifikat kompetensi 

yang diterbitkan juga senantiasa berhasil melampaui target. Untuk tahun 2008 

sertifikasi kompetensi pendidikan menengah akan mencapai 675.000 jauh 

melampaui target nasional 350.000 sertifikat (Resntra Kemendiknas 2010-2014) 

 

      Standard ISO 9001 series secara umum berkaitan dengan pengapdosian ISO 

9000 sebagai standar internasional. ISO 9001 adalah sebagai satu-satunya standar 

Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang diakui dunia dan bersifat global serta dapat 

diterapkan pada seluruh organisasi dan industri. Sejalan dengan hal itu, 

International Standard  Organization mengatakan :  

The ISO 9000 standards give organizations an opportunity to increase 

value to their activities and to improve their performance continually, by 

focusing on their major processes. The standards place great emphasis on 

making quality management systems closer to the processes of 

organizations and on continual improvement. As a result, they direct users 

to the achievement of business results, including the satisfaction of 

customers and other interested parties. 
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      Di Indonesia masih sedikit organisasi yang mendapat sertifikat ISO 9000 

dibandingkan dengan Negara di Asia Tenggara lainnya. Hal ini menunjukkan 

masih lemahnya kesadaran organisasi akan pentingnya ISO 9000, padahal 

perlakuan ISO pada suatu organisasi akan memperoleh banyak keuntungan, di 

antaranya dapat menstandarisasi berbagai kebijakan dan prosedur operasi yang 

berlaku seluruh organisasi serta dapat meberikan suatu dasar yang kokoh dalam 

membangun sikap dan keinginan bagi setiap kemajuan dan peningkatan 

organisasi. 

 

      Model penjamin mutu dengan sistem ISO adalah model penjamin mutu untuk 

standar internasional yang pada awalnya dietarapkan dalam sistem industri 

manufaktur (Hadiwiardjo & Wibisono, 2000). Badan ini kemudian 

disempurnakan sehingga memiliki fleksibilitas lebih tinggi dalam penggunaannya 

pada versi ISO 9001: 2008. Pada versi terbaru ini model penjamin mutu sistem 

ISO difokuskan pada dua hal yaitu kepuasan pelanggan dan pengembangan secara 

terus menerus. Istilah ISO diambil dari bahasa Yunani “isos” yang berarti sama, 

atau standar. Kata ISO dikeluarkan oleh Lembaga International Organization for 

Standarization yang merupakan Badan Standar Internasional. Lembaga ini berdiri 

pada tahun 1947 bersifat organisasi non pemerintah yang berpusat di Jenewa 

(Swiss). Standar Internasional ini menetapkan persyaraan untuk suatu Sistem 

Manajemen Mutu dimana sebuah organisasi dituntut menunjukan kemampuannya 

secara konsisten menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan pelanggan dan 

peraturan yang berlaku. Banyak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang 

menfokuskan pada pelanggan dan melibatkan pihak ekternal dalam upaya 

perbaikan mutu pendidikan dan salah satunya adalah SMK Negeri 2 Metro. 
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      Pada dasarnya Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2008 tidak akan merubah 

sistem pendidikan yang ada di sekolah tersebut melainkan justeru memperkuat 

sistem itu sendiri dengan beberapa pendekatan. Jadi dalam banyak hal sistem 

internal pendidikan tidak memerlukan banyak penyesuaian untuk mengadopsinya, 

di samping itu sertifikasi ini secara ideal akan mendekatkan sekolah kepada 

industri, ini dapat dimaklumi karena pada dasarnya hampir semua industri telah 

menerapkan sertifikasi ini. Jadi dengan demikian dapatlah diyakini bahwa dengan 

sistem manajemen yang sama sudah barang tentu akan didapatkan keselarasan dan 

kesepadanan persepsi antara pengelolaan pendidikan dengan dunia usaha dan 

industri (DUDI).  

 

      Atas dasar itu maka lembaga pendidikan khususnya yang memiliki tujuan 

menyiapkan tenaga terampil seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) harus 

berusaha untuk menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai sesuai dengan 

kebutuhan lapangan pekerjaan. SMK harus berupaya untuk mendidik peserta 

didik yang sesuai dengan permintaan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan 

sehingga peserta didik setelah selesai dari SMK dapat diterima pada suatu 

pekerjaan yang dibutuhkan. 

 

      Salah satu upaya yang dilakukan SMK, yaitu memberikan pendidikan 

vokasional. Pendidikan tersebut dimaksudkan agar peserta didik nantinya 

memiliki kecakapan atau keterampilan khusus sesuai dengan kebutuhan lapangan 

pekerjaan bahkan diupayakan sebelum peserta didik selesai mengikuti pendidikan 

sudah tersedia lapangan pekerjaan yang siap menerima peserta didik tanpa 

mencari-cari tempat pekerjaan. Lebih jauh dari pada tujuan tersebut, peserta didik 
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diusahakan mampu berwirausaha sehingga tanpa menggantungkan perusahaan 

atau lembaga tertentu untuk menerima sebagai tanaga kerja. 

 

       SMK Negeri 2 Metro mendapat ijin operasional pada tanggal 15 Juni 1970, 

pada saat ini status terakreditasi A tahun 2006 dari Badan Akreditasi Propinsi 

pada Kantor Wilayah Dinas Pendidikan Propinsi Lampung dan memiliki program 

keahlian teknologi dan industri dengan 8 jurusan yaitu : (1) Tehnik Pengolahan 

Hasil Pertanian (THP), (2) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikulura, (3) 

Mekanisasi Pertanian, (4) Teknik kendaraan ringan, (5) Agribisnis Perikanan, (6) 

Agribisnis Ternak Unggas, (7) Teknik Pendingin dan Tata Udara, (8) Teknik 

Kimia Industri. Telah melakanakan kegiatan penjamin mutu sejak tahun 2010, 

untuk melandasi kegiatan proses pembelajaran dalam rangka mewujudkan tenaga 

kerja terampil, terdidik dan mampu menunjukkan kualitas etos kerja tinggi serta 

dapat diandalkan. SMK Negeri 2 Metro menetapkan filosofi sebagai dasar 

pertimbangan atas pemilihan alternatif gerak dan langkah yang diyakini benar 

untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang telah dicanangkan. Selain hal tersebut 

SMK Negeri 2 Metro sejak berdirinya telah meluluskan 12.689 siswa dengan 

persentase rata-rata yang diterima pada dunia usaha dan dunia industri (DUDI) 

mencapai angka 70% pertahun. 

 

       Pada pelaksanaan proses penjaminan mutu, SMK Negeri 2 Metro menetapkan 

delapan standar yaitu focus pelanggan, kepemimpinan, keterlibatan karyawan, 

pendekatan proses, pendekatan sistem manajemen, peningkatan terus menerus, 

pendekatan fakta untuk membuat keputusan, dan hubungan pemasok yang saling 

menguntungkan. Sedangkan dalam SMM ISO 9001: 2008 khususnya bidang 
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pendidikan pihak-pihak yang terlibat yaitu komitmen pimpinan puncak lembaga 

atas mutu, sistem mutu, penentuan hak-hak pelanggan pendidikan, dokumen 

pengendalian, pembelian, kebijakan penerimaan calon, sarana dan prasarana, 

pelayanan arsip data, sistem penilaian hasil belajar dan pengembangan staf 

edukatif dan administratife (Usman, 2010: 547). 

 

       Menurut pendapat Gaspersz (2012: 12) sistem manajemen kualitas 

internasional ISO 9001 disusun berdasarkan pada delapan prinsip manajemen 

kualitas. Prinsip-prinsip ini dapat digunakan oleh manajemen senior sebagai suatu 

kerangka kerja (framework) yang membimbing organisasi menuju peningkatan 

kinerja. Pinsip-prinsip ini diturunkan dari pengalaman kolektif dan pengetahuan 

dari ahli-ahli internasional yang berpartisipasi dalam Komite Teknik ISO/TC 176, 

yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mempertahankan standar-

standar ISO 9001. Delapan prinsip manajemen kualitas yang menjadi landasan 

penyusunan ISO 9001 itu antara lain; (1) Fokus kepada pelanggan 

(Customer focus), (2) Kepemimpinan (Leadership), (3) Keterlibatab Karyawan 

(Involving people), (4) Pendekatan Proses (Process approach), (5) Pendekatan 

sistem untuk pengelolaan (Systems approach), (6) Peningkatan berkelanjutan 

(Continuos improvement), (7) Pengambilan keputusan berdasarkan fakta 

(Factual decision making), (8) hubungan pemasok yang saling menguntungkan 

(Mutually beneficial supplier relationships). 

 

      Sejalan dengan latar belakang yang terungkap di atas, penulis tertarik 

melakukan penelitian dengan judul “ Implementasi Sistem Manajemen Mutu 

(SMM) ISO 9001: 2008 pada Pendidikan Vokasional SMK Negeri 2 Metro”, 
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sehingga diharapkan penulis dapat menggali lebih komprehensif tentang 

bagaimana sistem manajemen sebuah lembaga pendidikan vokasional yang telah 

memperoleh sertifikat ISO dalam penerapan di lapangan. 

 

1.2.  Fokus Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus dalam penelitian ini 

adalah bagaimana implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001: 2008 

pendidikan vokasional SMK Negeri 2 Metro. Adapun secara rinci sub focus 

penelitian ini sebagai berikut : 

 

1.2.1. Bagaimanakah implementasi program kegiatan sekolah agar 

fokus kepada pelanggan (customer  focus) SMK Negeri 2 Metro ? 

1.2.2. Bagaimanakah dampak implementasi ISO 9001: 2008 ? 

1.2.3. Bagaimanakah Mengatasi kendala implementasi ISO 9001: 2008 ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

      Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

menganalisis dan mendiskripsikan : 

1.3.1. Proses implementasi program kegitan yang  fokus kepada pelanggan 

(customer focus) SMK N 2 Metro   

1.3.2. Dampak implementasi ISO 9001: 2008 

1.3.3. Mengatasi kendala implementasi ISO 9001: 2008  

 

 

 

 

 



 
13 

 

1.4.  Manfaat Penelitian   

 

      Berdasarkan fokus dan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian terdiri dari 

manfaat teoritis dan praktis : 

 

1.4.1. Manfaat Teoritis  

 

1.4.1.1.Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu metode dalam pelaksanaan 

manajemen yang berhubungan dengan peningkatan  mutu di sekolah  atau 

lembaga pendidikan formal dan non-formal  

1.4.1.2.Memberikan kontribusi bagi sekolah-sekolah lain dalam Implementasi 

SMM ISO 9001 : 2008 

 

1.4.2. Manfaat Praktis 

 

1.4.2.1. Bagi peneliti diharapkan mampu memberikan kontribusi SMK N 2 Metro 

untuk memiliki sistem manajemen yang efektif 

1.4.2.2. Bagi guru memberikan peningkatan mutu sumber daya manusia di SMK 

N 2 Metro.    

1.4.2.3. Dinas Pendidikan Kota Metro memberikan masukan kepada instansi 

terkait sebagai pengambilan keputusan dalam rangka kebijakan 

peningkatan mutu layanan sekolah kejuruan. 

1.4.2.4. Kepada Dinas sebagai tolak ukur keterkaitan pihak sekolah dengan pihak 

DU/DI  
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1.5.  Definisi Istilah 

 

      Agar tidak terjadi salah pemahaman laporan penelitian ini, maka dijelaskan 

definisi istilah sebagaiberikut : 

1.5.1. Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001: 2008 adalah standar 

internasional yang diakui untuk sertifikasi sistem manajemen mutu, dan 

menyediakan kerangka kerja bagi perusahaan dan seperangkat prinsip-

prinsip dasar dengan pendekatan manajemen secara nyata dalam aktivitas 

rutin perusahaan. Tujuannya, menciptakan konsistensi untuk mencapai 

kepuasan pelanggan. Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001: 2008 

sebenarnya dimulai dari kebutuhan akan standar mutu produk industry 

manufaktur, namun telah diterjemahkan ke dalam produk lembaga 

pendidikan, dan SMK Negeri 2 Metro telah memulainya. 

1.5.2. Fokus pada pelanggan (customer), organisasi/perusahaan tergantung pada 

pelanggan mereka sendiri, yang merupakan  kunci  untuk  meraih  

keuntungan  dan  pandangan mereka menentukan kelangsungan hidup 

organisasi. 

1.5.3. Kepemimpinan (Leadership), organisasi menetapkan kesatuan tujuan dan 

arah dari perusahaan (organisasi). mereka harus menciptakan dan 

memelihara lingkungan internal agar orang – orang dapat menjadi terlibat 

secara penuh dalam mencapai tujuan organisasi. 

1.5.4. Keterlibatan orang (Involving Peaple) di semua tingkatan adalah inti dari 

sebuah organisasi dan keterlibatan penuh mereka memungkinkan 

kemampuan mereka digunakan untuk keuntungan organisasi. 
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1.5.5.  Pendekatan proses (Process Approach), suatu hasil yang diinginkan akan 

tercapai secara lebih efisien, apabila  aktivitas-aktivitas  dan  sumber–

sumber  daya  yang berkaitan dikelola sebagai suatu proses. 

1.5.6 . Pendekatan sistem terhadap manajemen (System Approach),  memahami 

dan mengelola proses yang saling berkaitan sebagai suatu sistem yang 

memberikan kontribusi kepada efektivitas dan efisiensi organisasi dalam 

mencapai tujuan. 

1.5.7. Peningkatan terus menerus (Continual Improvement), perbaikan terus-

menerus dari kinerja keseluruhan organisasi harus menjadi tujuan tetap 

dari organisasi. 

1.5.8. Pendekatan faktual dalam pembuatan keputusan (Factual Decision 

Making), keputusan  yang  efektif  adalah  keputusan  yang  

berdasarkan analisa data dan informasi. 

1.5.9. Hubungan pemasok yang saling menguntungkan (Mutually Beneficial 

Supplier Relationships), suatu organisasi dan pemasoknya adalah saling 

tergantung, dan suatu hubungan yang saling menguntungkan akan 

meningkatkan kemampuan organisasi dan pemasoknya dalam menciptakan 

nilai tambah.  


