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Di perusahaan besar, kualitas tidak hanya berperan sebagai 
pembeda. Kualitas menjadi batas awal yang harus dihadapi 
kompetitor, membantu mengelola risiko, mendorong inovasi, 
serta berdampak terhadap efektivitas dan profit perusahaan.

Untuk mencapai berbagai keuntungan tersebut, peningkatan kualitas harus 
menjadi prioritas utama perusahaan, terutama karena kualitas yang buruk 
dapat membebani perusahaan dengan sejumlah opportunity cost yang 
mengejutkan. Sekitar 530.000 hari dari waktu yang dimiliki para manajer 
di perusahaan Fortune 500 berpotensi terbuang sia-sia setiap tahunnya, 
sama dengan pemborosan gaji sekitar $250 juta setiap tahun - semua itu 
disebabkan oleh keputusan dengan kualitas yang buruk.2 Sebagai perusahaan 
yang mengutamakan kualitas, pengalaman HP telah menunjukkan bahwa 
menjalankan program saja tidak cukup – perusahaan juga harus membangun 
budaya kualitas dengan menanamkannya ke dalam setiap aspek pekerjaan, 
dari proses dan alur kerja sehari-hari hingga pemilihan peralatan kantor. 

Pencetakan berkualitas tinggi mendukung proses kerja 
berkualitas tinggi

Sebagai bagian penting dalam pekerjaan sehari-hari, printer kantor menjadi 

salah satu faktor penting dalam mewujudkan budaya kualitas. Dengan 

Apa itu 
budaya 
tentang 
kualitas?
Budaya tentang kualitas 
adalah komitmen terhadap 
berbagai elemen budaya 
perusahaan seperti 
kepemimpinan, visi yang 
kuat, nilai-nilai perusahaan 
bersama, perilaku umum, 
serta metrik performa 
dan insentif yang saling 
melengkapi.1
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pencetakan yang dapat diandalkan, pekerjaan karyawan tidak lagi  
terganggu atau tertunda, sehingga mereka dapat lebih memfokuskan waktu  
dan energi untuk bekerja sebaik mungkin. Selain itu, hasil cetak yang 
menakjubkan dapat meningkatkan kualitas pekerjaan secara keseluruhan.

Untuk memastikan hasil cetak berkualitas tinggi secara konsisten,  
HP menyarankan untuk fokus pada tiga elemen penting berikut:

Pengadaan printer 
beperforma tinggi 
yang mampu 
menghasilkan teks 
dengan warna yang 
cerah, tajam, dan 
jelas.

Melakukan servis 
rutin agar printer 
tetap beroperasi 
secara maksimal

Hanya gunakan 
kartrid toner dan 
tinta asli, dan 
hindari penggunaan 
kartrid yang 
diproduksi ulang 
atau tiruan

Saat perusahaan memilih menggunakan kartrid yang diproduksi ulang atau 
tiruan, dampaknya tidak hanya terlihat pada performa pencetakan, tetapi juga 
pada produktivitas karyawan – berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa 
kartrid tiruan dapat menghambat performa printer3, menimbulkan kerusakan 
pada printer4, dan memiliki rasio gangguan yang tinggi5, 6. 
Selain itu, meta-analisis yang dilakukan World Economic Forum menunjukkan 
adanya korelasi yang kuat antara kepuasan dan produktivitas karyawan7, 
artinya masalah printer tidak hanya memengaruhi karyawan Anda, tetapi juga 
berdampak pada profit perusahaan.
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Dampak kualitas pencetakan terhadap reputasi merek 
perusahaan

Selain mendukung upaya perusahaan untuk meningkatkan kualitas secara 
keseluruhan, kualitas cetak ternyata juga berdampak pada persepsi merek 
yang diingat oleh konsumen – 9 dari 10 responden dalam survei yang 
diadakan oleh FedEx setuju bahwa kualitas cetak adalah indikasi langsung 
kualitas layanan yang diberikan oleh perusahaan.8 Hal ini membuktikan bahwa 
pencetakan berkualitas tinggi berdampak positif pada profit dan reputasi 
perusahaan.

Baik materi pemasaran untuk konsumen, materi pelatihan internal maupun 
dokumen proposal untuk klien, HP benar-benar percaya bahwa setiap kesan 
kecil itu berharga. Itulah sebabnya HP mendedikasikan ratusan jam pengujian 
dan bertahun-tahun upaya teknis dan ilmiah untuk tiap kartrid printernya5 
demi mempersembahkan kualitas yang mengungguli kartrid tinta dan toner 
tiruan atau yang diproduksi ulang6, sehingga perusahaan dapat menunjukkan 
reputasinya dengan sangat baik.

Kartrid HP asli juga dirancang agar bekerja optimal setiap saat sejak pemakaian 
pertama5, 6, memberikan output yang presisi di setiap halamannya5, 6 sehingga 
perusahaan dapat memproduksi materi luar biasa yang siap dipelajari 
pelanggan dan meningkatkan persepsi merek perusahaan.

Pelajari bagaimana HP merancang setiap kartrid tinta dan toner untuk hasil yang berkualitas.

Pelajari lebih lanjut
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9 dari 10 
orang
setuju bahwa kualitas cetak 
merupakan indikasi langsung 
kualitas sebuah layanan8
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