
BAB4 

K E S I M P U L A N  

Jepang adalah salah satu negara industri maju, dan satu-satunya negara di 

kawasan Asia yang telah menunjukkan kesanggupannya menghadapi tantangan global. 

Dalam era globalisasi, Jepang telah mempunyai strategi atau taktik tersendiri yang tidak 

kalah dengan negara-negara Barat (Amerika). Taktik itu tidak lepas pula dari nilai-nilai 

kelompok bangsa Jepang. 

Pemberdayaan manusia merupakan wujud konkret yang dapat diamati dari 

penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kelompok. Ini dilakukan dalam bentuk 

hubungan kerja sama kelompok anggota perusahaan. Namun bukanlah nilai-nilai 

kelompok saja yang merupakan taktik Jepang dalam menghadapi globalisasi. Unsur 

unsur teknologi dan pengetahuan Barat yakni Amerika, sudah merasuki industri Jepang 

yaitu pada jaman Meiji. 

Setelah itu tahun 1945, Perang Dunia II berkecamuk, Jepang mengalami 

kehancuran dengan pemboman kota Hiroshima dan nagasaki oleh tentara Amerika. 

Sejak itu Jepang dikuasai oleh pemerintahan pendudukan Amerika. Kehancuran 

tersebut mempengaruhi perekonomian Jepang. Timbullah kesadaran dari masyarakat 

Jepang untuk memulihkan atau memperbaiki (Kaizen) kembali sistem perekonomiannya. 

Kemudian datanglah seorang Amerika yaitu Demming, memperkenalkan konsepnya 

mengenai mutu. Kebetulan di Amerika, konsep mutu Demming tidak mendapat 

tanggapan yang cukup baik. Setelah itu, Jepang pun mempelajari konsep mutu tersebut. 
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Bab 4 esimpulan 

Menurut Demming, jika ingin menghasilkan suatu barang yang berkualitas baik, 

hendaknya perlu ditingkatkan mutu yang bukan hanya mutu barang tersebut, tapi mutu 

semuanya terutama mutu manusianya. 

Jepang, adalah negara yang termasuk sedikit potensi sumber daya alamnya, tapi 

memiliki masyarakat yang homogen. Masyarakat Jepang adalah masyarakat yang 

berkelompok, yang oleh tradisi dan nilai-nilainya meyakini akan perbaikan tanpa henti. 

Ada keyakinan kelompok, bahwa untuk menuju kesempumaan harus dilakukan proses 

perbaikan berkesinambungan terhadap segala sesuatu. Oleh karena itu bangsa Jepang 

telah memiliki kesadaran untuk senantiasa melakukan Kaizen tanpa henti. 

Sudah tentu ajaran Demming menganjurkan agar dalam melakukan perbaikan 

mutu, sebaiknya meningkatkan hubungan kerja sama dan menciptakan lingkungan kerja 

pada para karyawan yang dapat membangun dan mendorong semangat kerja 

kelompok. Sehingga dapat menghasilkan suasana kerja yang harmonis. Hubungan 

antara manajer dan karyawan haruslah terus menerus menjadi sorotan utama dalam 

membangun lapangan kerja yang dapat meningkatkan produktifitas. 

Akhimya, Jepang dapat menemukan solusi untuk mengatasi krisis ekonominya. 

Dengan dilandasi oleh Kaizen untuk terus berupaya memperbaiki mutu, dan dengan 

menerapkan konsep Demming ke dalam perusahaan Jepang. Selanjutnya, masyarakat 

Jepang yang homogen tersebut tidak bisa meninggalkan begitu saja nilai-nilai kelompok 

yang sudah demikian kuat tertanam. Kemudian, lahirlah sebuah terobosan baru dalam 

dunia bisnis internasional yaitu praktek manajemen khas Jepang, belakangan dikenal 

sebagai Pengendalian Mutu Terpadu Jepang (Japanese TQC) , Gugus Kendali mutu, 
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Bab 4 esimpulan 

dan aktifitas kelompok kecil. lni semua adalah hasil implementasi dari kesadaran dan 

semangat Kaizen, dan penghayatan nilai-nilai kelompok. 

Jadi jelaslah, bahwa hubungan yang terdapat antara budaya kelompok dengan 

Kaizen terletak pada kerja sama dan komunikasi yang erat di antara anggota kelompok 

perusahaan. Pada bab 3 telah disinggung bahwa, gugus kendali mutu merupakan 

kumpulan gugus yang terdiri dari kelompok-kelompok kecil sukarela yang senantiasa 

melakukan program penyempumaan mutu secara langsung di seluruh perusahaan. 

Pembinaan semangat kelompok terus menerus digalakkan agar tercipta lingkungan 

kerja yang dapat mendorong karyawan terus menerus berpartisipasi dalam perusahaan. 

Kunci keberhasilan perusahaan terletak pada orang-orang perusahaannya 

sendiri. Mulai dari karyawan tingkat rendah hingga manajer puncak, mereka harus 

saling bekerja sama dan meningkatkan komunikasi, sehingga setiap permasalahan yang 

sekecil apa pun akan dengan mudah teratasi. Praktek penerapan atau implementasi 

Kaizen telah membuktikan perusahaan Jepang menjadi perusahaan yang sangat 

kompetitif, dan mempunyai lingkungan kerja yang efisien. Dengan 

mengimplementasikan Kaizen berarti memiliki standar mutu, sehingga kreatifitas dan 

inovasi dengan sendirinya akan muncul, dan akhimya kita menjadi terpacu terus untuk 

melakukan pekerjaan. Pada dasawarsa sekarang ini, sangatlah tepat bagi Indonesia 

untuk menerapkan Kaizen ke dalam sistem manajemen di perusahaan. 
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G L O S A R I  

Aktifitas Kelompok Kecil 

Aktifitas kelompok kecil didefinisikan sebagai kelompok sukarela kecil yang tidak 

resmi, disusun dalam perusahaan untuk melaksanakan tugas khusus di bengkel. 

Kelompok kecil ini awalnya dibentuk untuk merangsang pengembangan silang di antara 

anggotanya. 

Bunke Adalah cabang keluarga dari honke. 

Chonan Anak laki-laki sulung dalam keluarga Jepang 

Daimyo Penguasa tanah (Pengikut/wakil Shogun) 

Gugus Kendali Mutu 

Suatu kelompok kecil yang dengan sukarela melaksanakan kegiatan 

pengendalian mutu di tempat kerja, yang melakukan pekerjaannya secara 

berkesinambungan sebagai bagian dari program penyempumaan di seluruh 

perusahaan, di bidang pengendalian mutu, pengembangan diri, pendidikan bersama, 

pengendalian arus, dan penyempumaan di tempat kerja. 

Honke Keluarga asal yang diturunkan oleh setiap Chonan , yang nantinya akan 

membentuk le sendiri. 

Hotoku 

Arti istilah ini balasan atau berkah. Suatu gerakan yang didirikan oleh Ninomiya 

Sontoku - seorang petani (1787-1856), bertujuan untuk meningkatkan moralitas para 

petani Jepang. 

i i i  



Sekumpulan orang yang mempunyai kepercayaan yang sama, makan dari 

dandang yang sama, dan tidur di bawah satu atap yang sama. Atau sekumpulan orang 

yang punya keterkaitan satu sama lain, untuk mengolah lahan bersama-sama, tinggal 

dalam satu tempat yang sama, makan dari hasil kerja mereka sendiri yang dibagikan 

kepada seluruh anggota keluarga secara adil dan merata. 

J/S Japan Industrial Standard. Sebuah organisasi Jepang di bidang industri. 

JUSE Japanese Union Scientists and Engineers. Perhimpunan llmuwan dan lnsinyur 

Jepang 

Kacho Kepala keluarga atau pemimpin le. 

Kai 

Dilihat dari karakteristik tulisan kanji, berarti memperbaharui, merenovasi, 

mengubah, memperbaiki, meralat. 

Kaizen Perbaikan atau penyempurnaan. 

Kokutetsu lkka Keluarga besar kereta api. 

Land Reform 

Suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah pendudukan Amerika di Jepang 

untuk membangun daerah pedesaan Jepang, karena pada waktu itu kehidupan 

pedesaan Jepang sangat terbelakang. 
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Marugakae 

lstilah Jepang dalam mengungkapkan perusahaan yang menganggap bahwa 

satu perusahaan itu mencangkup anggota keluarga pegawai. Keluarga besar itu 

mengikat sepenuhnya. 

Mukoyoshi 

Bila suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki, maka keluarga tersebut bisa 

mengangkat suami dari anak perempuan sulung (menentu laki-laki pertama) untuk 

menjadi Chonan dalam keluarga itu. 

Nepotisme 

Apabila manajer suatu perusahaan keluarga pensiun, maka penggantinya adalah 

harus anggota keluarga batih dari manajer tersebut, dan masalah yang terjadi dalam 

perusahaan adalah tanggung jawab lingkungan keluarga manajer perusahaan itu saja, 

dan bukan tanggung jawab manajer bagian, atau petugas administrasi. Praktek 

demikian disebut Nepotisme. lni umumnya terjadi dalam perusahaan Cina. 

Ningen kankei Hubungan sosial 

Ninomiya Sontoku Seorang petani Jepang yang mempelopori gerakan Hotoku 

Oyabun-Kobun 

lstilah ini artinya orang tua dan anak. Suatu bentuk hubungan bagaikan 

hubungan antara orang tua dan anak antara orang yang lebih muda dengan yang lebih 

tua di dalam suatu perusahaan. 

Pengendalian Mutu Terpadu 

Kegiatan Kaizen yang terorganisasi yang melibatkan semua orang dalam 

perusahaan-baik manajer maupun karyawan dalam usaha yang saling berkaitan untuk 

menyempurnakan kegiatan di tiap tingkat. 
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Quality Control Circles (=Lihat Gugus Kendali Mutu) 

RLPT 

Singkatan : Rencanakan-Laksanakan-Periksa-Tindak. Merupakan siklus yang 

dibuat oleh Demming (dikenal dengan siklus Demming) yang bertujuan untuk 

menekankan pentingnya interaksi antara riset, desain, produksi dan penjualan, sehingga 

menghasilkan mutu yang lebih baik dan memuaskan pelanggan. 

Seiri Teknik Kaizen yang berarti pemilahan 

Seiton Teknik Kaizen yang berarti penataan 

Seiketsu Teknik Kaizen yang berarti pemantapan 

Seiso Teknik Kaizen yang berarti Pembersihan 

Shitsuke Teknik Kaizen yang berarti pembiasaan 

Sistem Saran 

Di Jepang, sistem saran yang merupakan bagian terintegrasi dari Kaizen yang 

berorientasi pada karyawan. Rancangannya direncanakan, dilengkapi dan dibicarakan 

sebaik-baiknya sebagai strategi perusahaan. Sistem saran model Jepang 

mengutamakan manfaat peningkatan moril dan kerja sama karyawan yang posiliif 

daripada rangsangan ekonomis dan finansial yang diutamakan sistem model Amerika. 

Dimensi sistem saran model Jepang digambarkan oleh jumlah saran yang dikeluarkan 

tiap tahunnya. 
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Teknik Kaizen 

merupakan suatu upaya dalam menstandardkan operasi kerja sehingga dapat 

meningkatkan efisiensi. Terdiri dari Seiri, Seiton, Seiketsu, Shitsuke dan Seiso 

Total Quality Control (=Pengendalian Mutu Terpadu) 

Warui Ten O Aratamete Yoku Suru koto Memperbaiki nilai yang jelek menjadi 

baik. 

Zen Baik. 
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