
Studi Kasus 1: Klub Sepak Bola Universitas Suka Cita (USC) 

 

Popularitas klub sepak bola USC terus meningkat selama lima tahun sejak datangnya pelatih baru 

Febian Ceplok. Dengan stadion sepak bola yang kapasitasnya hampir mencapai 50,000 tempat 

duduk dan pelatih vokal yang terus mendesak didirikannya stadion baru, Arde Iwat, Manajer klub 

USC menghadapi keputusan yang sulit. Setelah kemenangan fenomenal dari rival beratnya, 

Universitas Ceria Terus, Arde tidak sesenang yang diperkirakan orang. Yang dihadapinya 

bukanlah mahasiswa, alumni dan staf yang gembira, melainkan berbagai keluhan. “Antrian di 

stand makanan terlalu panjang”; “parkir sangat sulit dicari”; “Tempat duduk tidak nyaman” hanya 

beberapa dari daftar keluhan yang dia dengar.  

 

Dalam pertemuan dengan staf keesokan harinya Arde berkata pada Wakil Direktur Urusan 

Administrasi, Bulan Santi, “Saya harap anda dapat mengatasi keluhan-keluhan yang muncul. Cari 

permasalahan yang sesungguhnya dan beritahu saya bagaimana anda akan menyelesaikan 

permasalahan tersebut”. Bulan tidak terlalu terkejut mendengar permintaan  bosnya. “Saya sudah 

mulai menangani masalah ini,” jawabnya. “Kami telah melakukan survey secara random terhadap 

50 fans setiap pertandingan dalam kurun waktu setahun terakhir untuk mengetahui apa yang 

mereka pikirkan. Beri saya waktu untuk menganalisis data yang saya peroleh dan saya akan 

melapor kembali dalam seminggu.” 

 

Ketika kembali ke kantornya, Bulan segera mengambil file yang telah disiapkan oleh asistennya 

(Lihat tabel di bawah). “Banyak informasi disini...,” pikirnya. 

 
Responden 

Alumni  113 

Mahasiswa   83 

Dosen/staf  16 

Bukan yg di atas  39 

  

Komentar tambahan dalam lembar survey 

Parkir berantakan 

Tambahkan layar TV 

Cari cheerleaders yg lebih baik 

Perbanyak petugas parkir 

Semuanya berjalan lancar 

Terlalu ramai 

Tempat duduk terlalu sempit 

Makanannya ga enak 

Asap rokok mengganggu 

Stadion terlalu tua 

Tempat duduk seperti batu 

Polisi lalu lintas tidak cukup 

Pertandingan terlambat dimulai 

Tambah polisi lalu lintas 

Sewa band yang baru 

Susah parkir ! 

Perbanyak stand makanan 

Tempat duduk seperti besi 

Perlu TV raksasa 

Tempat duduk menyebalkan 

Antrian terlalu panjang 

Tempat duduk tidak nyaman 

Bangun stadion baru! 

Perlu aturan berpakaian u/ mhs 

Saya mau kursi yang empuk! 

Polisi tidak cukup 

Mahasiswa terlalu ugal-ugalan 

Parkir menyebalkan 

Toilet tidak bersih 

Hebat! 

Sediakan kursi yang lebih besar 

Petugas keamanan lebih ramah 

Tempat duduk yang lebih baik 

Perluas lapangan parkir 

Benci tempat duduknya 

Makanan dingin 

Rp10000 untuk kopi? Ga lah ya… 

Perlu sejam untuk parkir?!! 

Sediakan ruang khusus untuk 

perokok 

Pelatih hebat 

Perbaiki tempat duduk 

Tempat duduk tidak nyaman 

Tempat parkir kurang luas 

Saya terlalu tua untuk duduk di 

bangku 

Tidak ada minuman waktu istirahat 

Stadion lain sudah ada TV nya lho 

Terlalu mahal 

Saya mau kursi yang lebih empuk 

Bangun stadion baru 

Kamar mandi kotor 

Kursi terlalu kecil 

Sediakan TV raksasa dong 

Seragam barunya ok tuh.. 

Pisahkan perokok  

Tambah pilihan makanan 

Hiburan waktu istirahat kurang ok 

Ok lah 

Sulit parkir 

 

Bantulah Bulan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya.  



a. Gunakan tools for problem understanding (check sheet diagram dan critical incident) untuk 

menentukan masalah-masalah yang harus menjadi prioritas penanganan USC  

b. Gunakan tools for problem analysis (fishbone diagram dan why-why chart) untuk menganalisis 

hal-hal yang menjadi penyebab ketidakpuasan fans 

 
Catatan: 

Sedapat mungkin gunakan data survey. Bila perlu, gunakan asumsi yang masuk akal! 

 

 

  



Studi Kasus 2 – Benchmarking 

 

Melalui program 'Leadership through Quality' Xerox berhasil merevitalisasi perusahaan. Program 

ini mendorong Xerox mencari cara untuk menurunkan biaya manufakturnya. Berdasarkan hasil 

benchmarking terhadap kompetitor dari Jepang, Xerox menemukan bahwa mereka membutuhkan 

dua kali lebih lama, lima kali lipat jumlah insinyur, empat kali lipat jumlah perubahan desain dan 

tiga kali lipat biaya desain untuk meluncurkan produk ke pasar dibandingkan pesaing Jepang 

tersebut. Xerox juga menemukan bahwa:  

- Perusahaan Jepang bisa memproduksi, mengirim dan menjual unit dengan biaya yang 

hampir sama dengan biaya yang dikeluarkan Xerox hanya untuk memproduksi.  

- Xerox menghasilkan lebih dari 30,000 part cacat per juta – hampir 30 kali lipat dari 

pesaingnya. Benchmarking juga menunjukkan bahwa  

- Xerox membutuhkan laju pertumbuhan produktivitas 18% per tahun selama lima tahun 

berturut-turut untuk mengejar kompetitor Jepang tersebut. Setelah pada awalnya menolak, 

manajer Xerox menerima realitas ini. 

 

Setelah itu, Xerox mendefinisikan benchmarking sebagai “Proses mengukur produk, pelayanan, 

dan praktek terhadap kompetitornya, mengidentifikasi celah dan menentukan tujuan. Tujuan 

mereka adalah untuk mencapai keunggulan dari segi kualitas, reliabilitas produk dan biaya”. Xerox 

mengumpulkan data proses-proses utama dari perusahaan best practice. Proses-proses kritis ini 

kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesempatan perbaikan. Sebagai contoh, Xerox 

mengidentifikasi 10 faktor utama terkait dengan pemasaran yaitu customer marketing, customer 

engagement, order fulfillment, product maintenance, billing and collection, financial management, 

asset management, business management, human resource management dan information 

technology. 

 

Xerox mulai dengan benchmarking terhadap kompetitor utamanya. Tetapi, perusahaan 

menemukan bahwa tipe benchmarking ini tidak cukup karena best practices dalam beberapa proses 

atau operasi tidak dipraktekkan oleh perusahaan foto copy. Xerox lalu mempelajari best practices 

yang digunakan oleh berbagai perusahaan terlepas dari tipe industrinya. Xerox mengawali 

benchmarking dengan mempelajari warehousing and inventory management system dari L.L. 

Bean (Bean), pemasok mail-order produk dan pakaian olah raga. Xerox juga mempelajari best 

practice perusahaan-perusahaan lainnya untuk proses lain: American Express (untuk billing and 

collection), Cummins Engines and Ford (factory floor layout), Florida Power and Light (quality 

improvement), Honda (supplier development), Toyota (quality management), Hewlett-Packard 

(research and product development), Saturn (division of General Motors) and Fuji Xerox 

(manufacturing operations) dan DuPont (manufacturing safety).  

a. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis benchmarking apa saja yang diterapkan oleh Xerox?  

b. Melihat target laju pertumbuhan produktivitas yang diinginkan oleh Xerox, usaha apa 

yang harus dilakukan oleh Xerox sebagai usaha peningkatan? 

 


