
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dapat 

dipakai sebagai bahan masukan dan bahan pengkajian yang berkaitan dengan 

penelitian ini telah dilakukan oleh Astri Wijayanti (2007) dalam penelitiannya 

yang berjudul ”Pengaruh penerapan Total Quality Management (TQM) 

terhadap Kinerja dan Sistem Penghargaan Sebagai Variabel Moderating pada 

PT. Garam Surabaya”. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa penerapan 

Total Quality Management berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial  

tetapi Total Quality Management  dan sistem penghargaan secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap kinerja manajerial. 

Penelitian selanjutnya yang dijadikan bahan referensi peneliti adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Dimas Riszaldi (2008) dengan judul “Pengaruh 

Total Quality Management dan Sistem Penghargaan terhadap Kinerja 

Manajerial pada Pabrik Gula Candi di Sidoarjo”. Permasalahan yang diangkat 

dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah ada pengaruh  Total Quality 

Management dan sistem penghargaan terhadap kinerja manajerial. Adapun hasil 

yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah bahwa Total Quality 
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Management dan sistem penghargaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

manajerial. 

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian sebelumnya. Adapun 

perbedaan penelitian yang dilakukan sekarang dengan terdahulu terletak pada 

waktu penelitian, objek penelitian, sampel penelitian yang digunakan.  

Jika objek penelitian sebelumnya adalah Pabrik Gula Candi Baru 

Sidoarjo, objek penelitian yang sekarang dilakukan di PT. Indo Lautan Makmur 

Sidoarjo. Sampel penelitian sebelumnya berjumlah 45 orang, penelitian 

sekarang hanya berjumlah 30 orang. Namun tidak secara penuh penelitian ini 

berbeda dengan penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan sekarang juga 

memiliki persamaan yaitu menguji secara empiris Total Quality Management 

dan sistem penghargaan terhadap kinerja manajerial. Tolak ukur pada penelitian 

ini juga sama dengan penelitian terdahulu yaitu melalui kuisioner dalam 

pengambilan data yang di bagikan kepada responden. 

2.2.        Landasan Teori 

2.2.1. Total Quality Management (TQM) 

2.2.1.1. Pengertian Total Quality Management 

   Dasar pemikiran perlunya Total Quality Management sangat 

sederhana yaitu bahwa cara terbaik agar dapat bersaing dan unggul dalam 

persaingan global adalah dengan cara menghasilkan kualitas yang terbaik. 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



Sehingga diperlukan upaya perbaikan berkesinambungan terhadap 

kemampuan manusia, proses dan lingkungan. Cara terbaik agar dapat 

memperbaiki kemampuan komponen tersebut secara berkesinambungan 

adalah menerapkan Total Quality Management (Tjiptono dan Diana, 

2001:10). 

Menurut Hardjosoedarmo (1996:1) dalam (Astri:2007), Total Quality 

Management adalah penerapan metode kuantitatif dan pengetahuan untuk : 

1.  Memperbaiki material dan jasa yang menjadi masukan organisasi. 

2.  Memperbaiki semua proses penting dalam organisasi. 

3.  Memperbaiki upaya memenuhi kebutuhan para pemakai produk dan jasa 

pada masa kini dan masa yang akan datang. 

  Menurut Tjiptono dan Diana (2001:4) Total Quality Management 

merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk 

memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas 

produk, jasa, manusia, proses dan lingkungannya. 

Menurut Waldman (1994) dalam Mardiyah (2005:568) bahwa Total 

Quality Management merupakan suatu sistem yang dirancang sebagai 

kesatuan yang memfokuskan pendekatan pelanggan dengan meningkatkan 

kualitas produk dan pelayanan. Meskipun banyak usaha untuk memasukkan 

Total Quality Management dalam organisasi, relatif kecil mengetahui 

seberapa besar keefektifan pengimplementasian strategi yang optimal. 
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Penting bagi manajer untuk memberikan wewenang kepada karyawan 

untuk aktif dalam mengambil inisiatif dengan harapan keterlibatan karyawan 

dapat meningkatkan proses produksi. Total Quality Management lebih 

memberdayakan atau lebih menekankan keterlibatan karyawan, yang 

merupakan sumber yang sangat bernilai bagi organisasi. Kebanyakan 

kegagalan dalam implementasi Total Quality Management  itu disebabkan 

oleh pimpinan puncak yang tidak secara aktif memimpin gerakan Total 

Quality Management atau bahkan menentangnya (Hardjosoedarmo, 1996:35) 

dalam (Mardiyah, 2005:568). 

 

2.2.1.2. Unsur-Unsur Total Quality Management (TQM) 

 Menurut Goetsh dan Davis (1994) yang dikutip oleh Tjiptono dan 

Diana (2001:15-18) ada sepuluh unsur-unsur yang penting dalam 

menerapkan pendekatan Total Quality Management antara lain : 

1. Fokus kepada pelanggan 

 Dalam Total Quality Management, baik pelanggan internal 

maupun eksternal merupakan driver. Pelanggan ekternal menentukan 

kualitas produk dan jasa yang disampaikan kepada mereka (Customer’s). 

sedangkan pelanggan internal berperan dalam menentukan kualitas 

manusia. Proses dan lingkungan yang berhubungan dengan produk dan 

jasa. 
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2. Obsesi Terhadap Kualitas 

 Organisasi yang menerapkan Total Quality Management, penentu 

akhir kualitas pelanggan internal dan eksternal. Dengan kualitas yang 

ditetapkan organisasi harus terobsesi untuk memenuhi atau melebihi yang 

telah ditentukan. Hal ini berarti bahwa semua karyawan pada setiap level 

harus berusaha melaksanakan setiap aspek pekerjaannya. 

3. Pendekatan Ilmiah 

 Pendekatan ilmiah sangat diperlukan dalam penerapan Total 

Quality Management terutama untuk mendesain pekerjaan dalam proses 

pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan 

pekerjaan yang didesain. Dengan data yang diperlukan dan dipergunakan 

dalam meyusun patok harga (benchmark), memantau prestasi dan 

melaksanakan perbaikan. 

4. Komitmen Jangka Panjang 

 Total Quality Management  merupakan paradigm baru dalam 

melaksanakan bisnis. Untuk itu dibutuhkan budaya perusahaan budaya 

perusahaan yang baru. Oleh karena itukomitmen jangka panjang sangat 

penting untuk mengadakan perubahan budaya agar Total Quality 

Management berjalan dengan sukses. 

5. Kerjasama Tim (Teamwork) 

 Dalam organisasi yang menerapkan Total Quality Management, 

Kerjasama tim, kemitraan dan hubungan dijalin dan dibina. Baik antar 
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karyawan perusahaan maupun dengan pemasok, lembaga-lembaga 

pemerintah dan masyarakat sekitar. 

6. Pembinaan Sistem Secara Berkesinambungan 

 Setiap produk atau jasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan 

proses-proses tertentu didalam suatu sistem atau lingkungan. Oleh karena 

itu sistem yang ada perlu diperbaiki secara terus-menerus agar kualitas 

yang dihasilkan dapat meningkat. 

7. Pendidikan dan Pelatihan 

 Pendidikan dan pelatihan merupakan faktor yang fundamental 

karena setiap orang diharapkan dan di dorong untuk terus belajar. Dalam 

hal ini berlaku prinsip bahwa belajar merupakan proses yang tidak ada 

akhirnya dan tidak mengenal batas usia. Dengan belajar setiap orang 

dalam perusahaan dapat meningkatkan ketrampilan teknis dan keahlian 

profesionalnya. 

8. Kebebasan yang Terkendali 

 Dalam Total Quality Management dan pemberdayaan karyawan 

dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah merupakan unsur 

yang paling penting. Hal ini dikarenakan unsur tersebut dapat 

meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keputusan 

yang telah dibuat. Meskipun demikian, kebebasan yang timbul karena 

pengendalian yang terencana dan terlaksana dengan baik. 
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9. Kesatuan Tujuan 

 Setiap usaha dapat diterapkan dengan baik maka perusahaan harus 

memiliki kesatuan tujuan. Akan tetapi kesatuan tujuan ini tidak berarti 

harus selalu ada persetujuan atau kesepakatan antara pihak manajemen 

dan karyawan, misalnya mengenai upah dan kondisi kerja. 

10. Adanya Keterlibatan dan Pemberdayaan Karyawan 

 Pemberdayaan tidak hanya berarti melibatkan karyawan tetapi 

melibatkan mereka (Customer’s) dengan memberikan pengaruh yang 

sungguh-sungguh berarti salah satu cara adalah menyusun pekerjaan 

yang memungkinkan pada karyawan untuk mengambil keputusan 

mengenai perbaikan proses pekerjaannya dalam parameter yang 

ditetapkan dengan jelas. 

 

2.2.1.3. Prinsip-Prinsip Total Quality Management  (TQM) 

 Menurut Hensier dan Brunell dalam Scheuning dan Cristoper (1993) 

yang dikutip oleh Tjiptono dan Diana (2001:14-15), ada empat prinsip utama 

dalam Total Quality Management antara lain : 

1. Kepuasan Pelanggan 

  Dalam Total Quality Management, konsep kualitas 

ditentukan oleh pelanggan, yang meliputi pelanggan internal dan 

pelanggan eksternal. Kebutuhan pelanggan diusahakan untuk 

digunakan dalam segala aspek, termasuk didalamnya harga, 
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keamanan, dan ketepatan waktu. Oleh karena itu segala aktivitas 

perusahaan harus dikoordinasikan untuk memuaskan para pelanggan. 

2. Respek Terhadap Setiap Orang 

 Dalam perusahaan yang kualitasnya kelas dunia, setiap 

karyawan dipandang sebagai individu yang memiliki talenta dan 

kreativitas tersendiri yang unik. Dengan demikian karyawan 

merupakan sumber daya organisasi yang paling bernilai. Oleh karena 

itu setiap orang dalam organisasi diperlukan dengan baik dan diberi 

kesempatan untuk terlibat dan berpartisipasi dalam tim pengambilan 

keputusan. 

3. Manajemen Berdasarkan Fakta 

 Perusahaan kelas dunia berorientasi pada fakta bahwa setiap 

keputusan selalu didasarkan pada data, bukan sekedar pada perasaan 

(feeling). Konsep pokok yang berkaitan yaitu prioritas (prioritization) 

yakni suatu konsep bahwa perbaikan tidak dapat dilakukan pada 

semua aspek karena keterbatasan sumber daya yang ada. Oleh Karena 

itu dengan menggunakan data maka manajemen dan tim dalam 

organisasi dalam memfokuskan usahanya pada situasi tertentu serta 

variasi (variation) atau variabilitas kinerja manusia. Data statistik 

dalam memberikan gambaran mengenai variabilitas yang merupakan 

bagian yang wajar dari setiap sistem organisasi. 
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4. Perbaikan Berkesinambungan 

 Perusahaan perlu melakukan proses secara sistematis dalam 

melaksanakan perbaikan berkesinambungan. Konsep yang berlaku 

disini adalah PDCA (plan-do-check-act), yang terdiri dari langkah-

langkah perencanaan, pelaksanaan rencana, pemeriksaan hasil 

pelaksanaan rencana, dan melakukan tindakan korektif terhadap hasil 

yang diperoleh. 

 

2.2.1.4. Manfaat Total Quality Management (TQM) 

 Menurut Tjiptono dan Diana (2001:10), penerapan Total Quality 

Management  dalam suatu perusahaan akan memperoleh manfaat utama 

untuk meningkatkan laba serta daya saing perusahaan yang bersangkutan, 

antara lain : 

a. Memperbaiki posisi persaingan sehingga pangsa pasarnya semakin 

besar dan harga jualnya dapat lebih tinggi. 

b. Meningkatkan output yang bebas dari kerusakan melalui upaya 

perbaikan kualitas menyebabkan biaya operasi perusahaan 

berkurang sehingga laba yang diperoleh akan meningkat.  
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Gambar 1 : Manfaat Total Quality Management 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Nasution, 2001, Manajemen Mutu Terpadu (TQM). Penerbit Ghalia 

Indonesia, Jakarta, Hal : 42. 

 Hubungan-hubungan dalam gambar 1 dijelaskan sebagai berikut : 

a. Pasar yang dilayani oleh industri mencakup pelanggan-pelanggan dengan 

kebutuhan barang dan jasa tertentu. 

b. Penelitian pemasaran mengidentifikasi kebutuhan tersebut dan 

mendefinisikannya dalam hal kualitas. 

c. Pelanggan menganggap produk dan jasa perusahaan lebih berkualitas 

daripada pesaingnya. 
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d. Karena dianggap lebih berkualitas, pelanggan bersedia membayar harga 

yang lebih relatif  lebih tinggi dari pada harga pesaing. 

e. Karena dianggap lebih berkualitas dan harganya lebih tinggi, produk 

tersebut dianggap memiliki nilai yang relative lebih tinggi. 

f. Nilai yang relatif lebih tinggi menghasilkan kenaikan dalam pangsa pasar. 

g. Berkat program kualitasnya, perusahaan dapat mengikuti spesifikasi 

pelanggan lebih baik dari pada para pesaing. 

h. Efektivitas ini menghasilkan penurunan biaya dengan memproduksi 

produk yang dibutuhkan secara benar sejak pertama kali. 

i. Penurunan biaya digabungkan dengan pangsa pasar yang lebih luas akan 

menghasilkan biaya yang lebih rendah dari pada pesaingnya. 

j. Gabungan dari keunggulan relatif di bidang harga, pangsa pasar, dan biaya 

untuk menciptakan profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan. 

Menurut Nasution (2001:42) manfaat yang didapatkan dari 

perusahaan karena menyediakan barang dan jasa berkualitas, baik berasal dari 

pendapatan penjualan yang lebih tinggi dan biaya yang lebih rendah, adalah 

peningkatan profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Ada dua pengaruh 

yang menentukan kualitas yaitu berasal dari pelanggan perusahaan dalam 

bentuk peningkatan pendapatan penjualan dari efisiensi internal yang 

dicerminkan dalam penurunan biaya. 
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2.2.1.5. Faktor-Faktor Yang Dapat Menyebabkan Kegagalan Total Quality 

Management 

Menurut Tjiptono dan Diana (2001:19) dijelaskan beberapa 

kesalahan yang sering dilakukan oleh organisasi pada saat memulai inisiatif 

perbaikan kualitas, antara lain : 

1. Delegasi dan kepemimpinan yang tidak baik dari manajemen senior 

Inisiatif upaya perbaikan kualitas secara berkesinambungan harus 

dimulai dari pihak manajemen dimana mereka harus terlibat secara 

langsung dalam pelaksanaannya. Bila tanggung jawab tersebut 

didelegasikan kepada pihak lain (misalnya kepada pakar yang digaji) 

maka peluang terjadinya kegagalan sangat besar. 

2. Team Mania 

Organisasi perlu membentuk tim yang melibatkan semua 

karyawan untuk menunjang dan menumbuhkan kerjasama tim. Dengan 

adanya tim perlu ada pemahaman yang baik terhadap peranannya masing-

masing baik manajer maupun karyawan. 

3. Proses Penyebarluasan (Deployment) 

Mengembangkan inisiatif kualitas tanpa secara berbarengan 

mengembangkan rencana untuk menyatukan ke dalam seluruh elemen 

organisasi (misal : operasi, pemasaran dan lain-lain). 
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4. Menggunakan pendekatan yang terbatas dan dogmatis 

Banyak perusahaan-perusahaan yang hanya menggunakan prinsip-

prinsip dari pakar-pakar, padahal pendekatan tersebut merupakan satu 

pendekatan yang cocok untuk segala situasi. Bahkan para pakar 

mendorong organisasi untuk menyesuaikan program dengan kebutuhan 

organisasi. 

5. Harapan yang terlalu berlebihan dan tidak realistis 

Memerlukan waktu lama dalam mengirim karyawan untuk 

mengikuti pelatihan untuk mengimplementasikan perubahan-perubahan 

proses baru bahkan sering kali perubahan tersebut membutuhkan waktu 

yang lama untuk sampai pada pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas 

dan daya saing perusahaan. 

6. Empowerment yang bersifat prematur 

Perusahaan memberikan pelatihan dan wewenang baru karyawan 

tersebut menjadi self-directed dan memberikan hasil-hasil positif, 

sebenarnya perlu diberitahukan sasaran dan tujuan yang jelas sehingga 

tidak salah dalam menentukan sesuatu. 

 

2.2.2. Sistem Penghargaan (Reward System) 

2.2.2.1. Pengertian Sistem Penghargaan 

Menurut pendapat Schuler dan Fluber (1993) seperti yang dikutip 

oleh Kurnianingsih dan Indriantoro (2001:32) bahwa kompensasi adalah 
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semua bentuk return baik finansial maupun non finansial yang diterima 

karyawan karena jasa yang disumbangkan ke perusahaan. Kompensasi dapat 

berupa finansial yaitu berbentuk gaji, upah, bonus, komisi, asuransi 

karyawan, bantuan sosial karyawan, tunjangan libur atau cuti tetapi tetap 

dibayar dan sebagainya maupun berbentuk non finansial seperi tugas yang 

menarik, tantangan tugas, tanggung jawab tugas, peluang, pengakuan, 

pencapaian tugas serta lingkungan pekerjaan yang menarik. 

Reward menarik perhatian karyawan dan memberi informasi atau 

mengingatkan akan pentingnya sesuatu yang diberi penghargaan 

dibandingkan dengan yang lain. Penghargaan juga meningkatkan motivasi 

karyawan terhadap ukuran kinerja, sehingga membantu karyawan 

mengalokasikan waktu dan usaha karyawan. Penghargaan berbasis kinerja 

mendorong karyawan dapat mengubah kecenderungan semangat untuk 

memenuhi kepentingan sendiri ke semangat untuk memenuhi tujuan 

organisasi (Mulyadi dan Johny, 1992:227) yang dikutip oleh (Mardiyah dan 

Listianingsih, 2005:570).  

Oleh karena itu program kompensasi sangat penting untuk 

mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh karena kompensasi dapat 

meningkatkan maupun menurunkan prestasi kerja. Kepuasan kerja maupun 

motivasi karyawan, apabila karyawan merasa bahwa kompensasi yang 

mereka terima tidak memadai (Handoko, 2003:245). 
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2.2.2.2.  Jenis-Jenis Penghargaan 

   Mulyadi (2007:362) menyatakan bahwa penghargaan dapat 

digolongkan ke dalam dua kelompok : 

1. Penghargaan Intrinsik 

Penghargaan intrinsik berupa rasa puas diri yang diperoleh 

seseorang yang telah berhasil menyelesaikan pekerjaannya dengan 

baik dan telah mencapai sasaran tertentu. Untuk meningkatkan 

penghargaan intrinsik manajemen dapat menggunakan berbagai teknik 

seperti penambahan tanggung jawab, partisipasi dalam pengambilan 

keputusan dan usaha lain yang meningkatkan harga diri seseorang dan 

yang mendorong orang untuk menjadi terbaik. 

2. Penghargaan Ektrinsik 

Penghargaan ektrinsik terdiri dari kompensasi yang diberikan 

kepada personel, baik yang berupa kompensasi langsung, tidak 

langsung, maupun berupa kompensasi non moneter. Kompensasi 

langsung adalah pembayaran langsung berupa gaji atau upah pokok, 

honorarium lembur atau hari libur, pembagian laba, pembagian saham 

dan berbagai bonus lain yang didasarkan atas kinerja personel. 

Penghargaan tidak langsung adalah semua pembayaran kesejahteraan 

personel seperti asuransi kecelakaan, asuransi hari tua, honorarium 

liburan, tunjangan masa sakit. Penghargaan non moneter dapat berupa 

sesuatu yang secara ekstra diberikan oleh perusahaan kepada 
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personelnya, seperti ruang kerja yang memiliki lokasi dan fasilitas 

istimewa, tempat parkir khusus, gelar istimewa dan sekretaris pribadi. 

 

2.2.2.3.  Manfaat Sistem Penghargaan Berbasis Kinerja 

Penghargaan berbasis kinerja mendorong personel untuk mengubah 

kecenderungan mereka dari semangat untuk memenuhi kepentingan diri 

sendiri untuk mencapai tujuan organisasi. Penghargaan berbasis kinerja 

menghasilkan dua macam manfaat, pertama memberi informasi dan kedua 

memberikan motivasi. 

Penghargaan dapat menarik perhatian personel dan memberi informasi 

atau mengingatkan mereka tentang pentingnya sesuatu yang diberi 

penghargaan dibandingkan hal yang lain. Penghargaan dirancang untuk 

memusatkan perhatian personel terhadap hal yang diharapkan menjadi 

faktor sukses organisasi. Jika layanan terhadap customer dipandang 

merupakan faktor keberhasilan organisasi, kecepatan dan ketepatan layanan 

merupakan kinerja yang perlu mendapat perhatian lebih dari personel. 

Untuk mendapat perhatian lebih inilah, penghargaan berbasis kinerja 

personel dalam dua faktor tersebut dipakai sebagai alat untuk memotivasi 

tindakan mereka (Mulyadi, 2007:362). 
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2.2.2.4. Karakteristik Sistem Penghargaan yang Efektif 

Menurut Simamora (2004:445) terdapat lima karakteristik yang harus 

dimiliki oleh kompensasi sekiranya kompensasi dikehendaki mencapai 

tujuannya secara efektif. Karakteristik tersebut adalah : 

1. Arti Penting 

Sebuah imbalan tidak dapat mempengaruhi orang jika hal tersebut 

tidak penting. Tantangan dalam merancang sistem imbalan adalah mencari 

imbalan yang dapat mendekati kisaran pada karyawan dan menerapkan 

berbagai imbalan guna meyakinkan bahwa imbalan yang tersedia adalah 

penting bagi semua tipe individu yang berbeda di dalam organisasi. 

2. Fleksibilitas 

Jika imbalan disesuaikan dengan karakteristik unit anggota 

organisasi, dan jika imbalan disesuaikan tergantung pada tingkat kinerja 

tertentu. 

3. Frekuensi 

Semakin sering suatu imbalan dapat diberikan, semakin besar 

potensi daya gunanya sebagai instrument yang mempengaruhi kinerja 

karyawan. Oleh karena itu imbalan yang sangat diminati adalah imbalan 

yang diberikan dengan sering tanpa kehilangan maknanya. 
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4. Visibilitas  

Imbalan harus betul-betul dapat dilihat apabila dikehendaki supaya 

karyawan merasakan adanya hubungan antara kinerja dan imbalan. 

5. Biaya  

Sistem kompensasi jelas-jelas tidak dapat dirancang tanpa 

memperhitungkan biaya imbalan itu sendiri. semakin diinginkan imbalan 

tersebut dari sudut pandang organisasi. 

2.2.2.5.  Hubungan antara Total Quality Management dan Sistem Penghargaan 

 Pemanufakturan TQM lebih menekankan pada keterlibatan karyawan 

dengan demikian mendesain sistem kompensasi yang diperlukan sesuai 

dengan praktik pemanufakturan TQM adalah konsisten dengan luasnya 

seperangkat literatur strategi kompensasi (Kurnianingsih dan Indriantoro, 

2001:33). 

Menurut (Mardiyah dan Listianingsih, 2005:570) praktek 

pemanufakturan TQM lebih berorientasi pada pemberdayaan karyawan 

sehingga pendesainan sistem kompensasi mungkin merupakan salah satu 

metode paling penting untuk mengurangi dan memperkuat perilaku yang 

diinginkan untuk keberhasilan penerapan praktik pemanufakturan TQM. 

Dengan demikian karyawan mempunyai kontribusi atau memberikan 
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informasi yang bermanfaat untuk peningkatan mutu seharusnya menerima 

penghargaan dari manajemen. 

Dari hasil  temuan beberapa peneliti seperti Sim dan Kilough (1998), 

menyatakan bahwa kinerja yang tinggi dapat dicapai jika praktek TQM 

digunakan bersama dengan program kinerja yang digunakan sebagai dasar 

pemberian insentif  (Kurnianingsih dan Indriantoro, 2001:33) 

2.2.3. Kinerja Manajerial  

Kinerja manajerial adalah kinerja individu anggota organisasi dalam 

kegiatan - kegiatan manajerial. Menurut Mahoney (1963) dalam (Mardiyah 

dan Listianingsih, 2005:568) Kinerja (performance) adalah hasil kerja yang 

dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, 

sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka 

mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar 

hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. Kinerja manajerial 

merupakan suatu faktor yang dapat meningkatkan keefektifan organisasi. 

Mahoney, dkk (1963) dalam (Narsa, 2003:24) mengungkapkan bahwa 

yang dimaksud dengan kinerja manajerial adalah kinerja para individu 

anggota organisasi dalam kegiatan kinerja manajerial, antara lain : 
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1. Perencanaan, dalam arti kemampuan untuk menentukan tujuan, 

kebijakan dan tindakan atau pelaksanaan, penjadwalan kerja, 

pengangguran, merancang prosedur dan pemrograman. 

2. Investigasi, yaitu kemampuan untuk mengumpulkan dan 

menyampaikan informasi untuk catatan laporan dan rekening, 

mengukur hasil, menentukan persediaan dan analisis pekerjaan. 

3. Pengkoordinasian, yaitu kemampuan melakukan tukar menukar 

informasi dengan orang lain dibagian organisasi yang lain untuk 

mengkaitkan dan menyesuaikan program, memberi tahu bagian 

lain, dan hubungan dengan manajer lain. 

4. Evaluasi, yaitu kemampuan untuk menilai dan mengukur proposal, 

kinerja yang diamati atau dilaporkan, penilaian pegawai, penilaian 

catatan hasil, penilaian laporan keuangan, pemeriksaan produk. 

5. Pengawasan (supervisi), yaitu kemampuan untuk mengarahkan, 

memimpin dan mengembangkan bawahan, membimbing, melatih 

dan menjalankan peraturan kerja pada bawahan, memberikan tugas 

pekerjaan dan menangani bawahan. 

6. Pengaturan staff (staffing), yaitu kemampuan untuk 

mempertahankan angkatan kerja dibagian anda, merekrut, 

mewawancarai dan memilih pegawai baru, menempatkan, 

mempromosikan dan mutasi pegawai. 
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7. Negoisasi, yaitu kemampuan dalam melakukan pembelian, 

penjualan atau melakukan kontrak untuk produk, menghubungi 

pemasok, tawar-menawar dengan wakil penjual, tawar-menawar 

secara kelompok. 

8. Perwakilan (Representasi), yaitu kemampuan dalam menghadiri 

pertemuan dengan perusahaan lain, pertemuan perkumpulan bisnis, 

pidato untuk acara-acara kemasyarakatan, mempromosikan tujuan 

umum perusahaan anda. 

 

2.2.4. Teori yang Melandasi Pengaruh Total Quality Management Terhadap 

Kinerja Manajerial 

  Total Quality Management merupakan suatu teknik yang sering 

digunakan oleh perusahaan manufaktur dalam rangka meningkatkan kinerjanya 

(Kurnianingsih dan Indriantoro, 2001:29). 

  Dalam penelitian Madu dan Kuei (1996) dalam Supratiningrum dan 

Zulaikha (2003:777), mengajukan bahwa ada hubungan antara konstruk 

kualitas dan kinerja organisasional. Untuk itu penting bagi perusahaan 

memahami indikator-indikator kritis dalam dimensi kualitas yang 

mempengaruhi kinerja organisasi. 

  Menurut Goest dan Davis seperti yang dikutip oleh Tjiptono dan Diana 

(2001:152) dalam kaitannya dengan Total Quality Management, 

kepemimpinan merupakan kemampuan untuk membangkitkan semangat orang 
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lain agar bersedia memiliki tanggung jawab total terhadap usaha mencapai atau 

melampaui tujuan organisasi. 

  Teori-teori yang melandasi pengaruh Total Quality Management 

terhadap kinerja manajerial, antara lain : 

1. Teori manajemen ilmiah dari Frederick Winslow Taylor yang terkenal 

dengan Teori Manajemen Ilmiah. 

  Menurut Taylor yang dikutip (J. Berge, 1983:5-6) dalam (Astri:2007) , 

Taylor beranggapan bahwa inti dari manajemen ilmiah adalah manajemen 

maupun pekerja perlu memalingkan pandangan mereka dari pembagian 

surplus dan mengalihkan perhatiannya kepada meningkatkan besarnya 

perusahaan. Taylor juga mengembangkan alat-alat utama pada manajemen 

ilmiah, antara lain: 

a. Telaah tentang gerak dan waktu yang yang menghasilkan standart kerja. 

b. Sistem-sistem pengendalian produksi. 

c. Penetapan biaya produksi. 

d. Pembelian menurut spesifikasi dan penawaran. 

e. Penstandarisasian metode, alat dan suku cadang. 

f. Penyelia Fungsional. 

g. Perencanaan dan penjadwalan, kartu-kartu instruksi, mistar hitung dan 

tabel. 

h. Upah perangsang untuk mencapai tugas yang ditetapkan. 
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Menurut Taylor yang dikutip (Ralph, 1992:37-38) dalam (Astri:2007)  

pendekatan manajemen ilmiah Taylor adalah : 

a. Spesialisasi dan pengulangan yang maksimum 

b. Tanggung jawab, wewenang dan kekuasaan mengambil keputusan yang 

minimum 

c. Kebutuhan latihan dan pengembangan minimum agar pekerja dapat 

dipindahkan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain dengan gangguan 

terhadap proses yang produktif sedikit mungkin. 

d. Pengarahan administratif dan kontribusi yang kreatif dibatasi hanya oleh 

manajer dan pengawas (supervisi) saja. 

Aplikasi teori manajemen ilmiah atau disebut pendekatan ilmiah dari 

Taylor terhadap hubungannya dengan variabel Total Quality Management 

terhadap kinerja manajerial adalah kinerja manajerial akan sesuai dengan 

apa yang diharapkan perusahaan jika ada usaha perbaikan terus menerus 

dari manajer terhadap spesialisasi dan pengulangan, tanggung jawab, 

wewenang dan kekuasaan mengambil keputusan, kebutuhan latihan dan 

pengembangan, pengarahan, administratif  dan kontribusi yang kreatif 

melalui Total Quality Management. 
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2. Teori Institusional 

 Menurut Mulyadi (1998:169) dalam (Astri:2007) teori institusional 

menyatakan bahwa organisasi tergantung pada konstitusi eksternal 

(konsumen) untuk sumber dayanya. 

 Untuk memastikan keberlanjutan dari laju sumber daya yang 

dibutuhkan (contoh : pesanan), organisasi melakukan apa yang dikehendaki 

konstitusi eksternal dengan menjalankan praktek Total Quality 

Management. Hal ini diyakini dapat mendorong keinginan baik dan 

legitimasi dengan konstitusi eksternal, yang karenanya memastikan 

keberlangsungan organisasi dengan jangka panjang. Teori konstitusional 

berhubungan langsung dengan Total Quality Management terhadap kinerja 

manajerial yaitu kinerja manajerial sesuai dengan apa yang diharapkan 

organisasi atau perusahaan jika ada usaha dari manajer untuk melakukan 

apa yang diminta oleh konstitusi ekternal yang berhubungan langsung 

dengan kepuasan konsumen terutama dalam kualitas produknya, inovasi, 

pelayanan pelanggan dengan menjalankan praktek Total Quality 

Management. 

 

2.2.5. Teori yang Melandasi Pengaruh Sistem Penghargaan terhadap Kinerja 

Manajerial 

1. Teori Poter-Lowler (1992) 
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 Adalah teori pengharapan dan motivasi dengan orientasi masa 

mendatang dan juga menekankan antisipasi tanggapan-tanggapan atau 

hasil-hasil para manajer terutama pada harapan di masa yang akan datang 

dan bukan pengalaman biasa yang lalu. 

 Secara teoritik, model penghargaan ini berjalan sebagai berikut : 

Nilai pengharapan yang diharapkan karyawan dikombinasikan dengan 

persepsi orang tersebut tentang usaha yang mencakup probabilitas dari 

pencapaian pengharapan untuk menyebabkan atau menimbulkan tingkat 

usaha tertentu yang dikombinasikan dengan kemampuan, sifat-sifat 

karyawan dan persepsinya mengenai kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan 

untuk mencapai tingkat prestasi yang diperlukan untuk menerima 

penghargaan intrinsik yang melekat pada penyelesaian tugas dan 

penghargaan ektrinsik dari manajemen bagi pencapaian prestasi yang 

diinginkan (Handoko, 2003:266). 

2. Teori Nilai Pengharapan Vroom (1964) 

 Menyatakan bahwa orang dimotivasi untuk bekerja bila mereka 

mengharapkan usaha-usaha yang ditingkatkan akan mengarah ke balas 

jasa tertentu dan menilai balas jasa sebagai hasil dari usaha-usaha mereka. 

Teori ini menunjukan konsistensi dalam hal adanya pengaruh hubungan 

sebab akibat antara pengharapan, prestasi dan pengharapan (balas jasa) 

Ekstrinsik seperti pengupahan atau kenaikan pangkat (Handoko, 

2003:263). 
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3. Teori Pembentukan Perilaku B.F Skinner (1974) 

 Menyatakan bahwa perilaku yang diikuti dengan konsekuensi-

konsekuensi hukuman cenderung tidak diulang. Teori ini menunjukkan 

konsistensi peningkatan kinerja manajerial apabila penilaian  kinerjanya 

diikuti dengan konsekuensi yang memuaskan seperti dengan memberikan 

penghargaan (Handoko, 2003:264). 

  Dapat ditarik kesimpulan bahwa kepuasan karyawan harus menjadi 

perhatian utama dari setiap perusahaan, karena kepuasan karyawan 

merupakan asset perusahaan dan karyawan merupakan sumber daya insani 

perusahaan yang sangat bernilai, serta dapat membantu perusahaan dalam 

mencapai tujuan-tujuan kemampulabaan (profitability). Dengan demikian 

pemberian kompensasi yang tepat dapat memberikan motivasi dan 

kepuasan karyawan serta dapat meningkatkan kinerja perusahaan. 

 

2.2.6. Teori yang Melandasi Pengaruh Total Quality Management dan Sistem 

Penghargaan terhadap Kinerja Manajerial. 

  Teori VH, Vroom (1964) dalam Tunggal (1994) adalah teori 

pengharapan, Vroom mengajukan proposisi teoritis berikut “Kekuatan pada 

sesorang (motif) untuk melaksanakan suatu tindakan tertentu adalah 

berdasarkan nilai (kegunaan) tertimbang dari semua hasil yang mungkin dari 

tindakan dikalikan kegunaan yang dipandang (perceived usefulness), dan 

tindakan tertentu dalam pencapaian hasil tersebut, tampaknya jelas bahwa 
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perilakunya adalah dipengaruhi, tidak hanya oleh preferensinya diantara hasil-

hasil, akan tetapi juga oleh tingkat sejauh mana ia percaya hasil tersebut adalah 

mungkin”. 

  Secara teoritik, model pengharapan ini berjalan sebagai berikut : 

 Nilai pengharapan yang diharapkan karyawan dikombinasikan dengan 

persepsi orang tersebut tentang usaha yang mencakup probabilitas dari 

pencapaian penghargaan untuk menyebabkan atau menimbulkan suatu tingkat 

usaha tertentu yang dikombinasikan dengan kemampuan, sifat-sifat karyawan 

dan persepsinya mengenai kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai 

tingkat prestasi yang diperlukan atau disyaratkan untuk menerima 

penghargaan-penghargaan intrinsik yang melekat pada penyelesaian tugas dan 

penghargaan-penghargaan ektrinsik dari manajemen bagi pencapaian prestasi 

yang diinginkan (Handoko, 2003:266).   

 Teori kebutuhan (need theory) yang pertama kali dikemukakan oleh 

Maslow (1943) dalam Tunggal (1994), teori kebutuhan menyatakan bahwa 

manusia dimotivasi untuk memuaskan suatu hirarki kebutuhan. Kebutuhan 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Kebutuhan fisik (physiological need) : makanan, perumahan, 

kehangatan, dan keinginan fisik yang lain. 

2. Kebutuhan keamanan (safety needs) : keamanan dan perlindungan. 
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3. Kebutuhan untuk cinta dan rasa mempunyai (the need of love and 

belonging ness) keinginan untuk memberikan dan menerima cinta dan 

persahabatan. 

4. Kebutuhan untuk penghargaan (the need for esteem) : penghargaan diri 

dan penghargaan terhadap orang lain. 

5. Kebutuhan aktualisasi diri (the self – Actualization need) : apa yang 

seorang dapat menjadi, ia harus menjadinya. 

     Apa yang dinyatakan secara tidak langsung untuk akuntansi manajemen 

adalah bahwa dengan mengasumsikan individual-individual dalam organisasi 

dibayar dengan baik, penekanan harus pada teknik-teknik akuntansi 

manajemen secara umum, dan teknik pengendalian secara khusus, yang 

konsisten dengan kepuasan dari kebutuhan tingkat yang lebih tinggi. 

Pandangan ini juga dikemukakan oleh (E.H.Caplan, 1971) dalam 

(Tunggal,1994) dengan menyatakan : “ Adalah lebih penting untuk 

berkonsentrasi pada pengembangan struktur organisasi, praktik-praktik 

kepemimpinan, dan sistem pengendalian , yang konsisten dengan kepuasan 

dari kebutuhan-kebutuhan tingkat tinggi”. 

  Berdasarkan paparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Total 

Quality Management  digunakan sebagai mekanisme untuk memotivasi dan 

mempengaruhi perilaku karyawan dalam organisasi. Dengan menerapkan 

sistem penghargaan yang tepat dan penerapan sistem Total Quality 
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Management yang lebih baik, maka manajer akan lebih termotivasi untuk 

meningkatkan kinerjanya sehingga hal tersebut akan membawa dampak yang 

lebih baik terhadap perubahan kinerja organisasi. 

2.3. Kerangka Pikir 

 Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, 

maka disusun kerangka pemikiran sebagai acuan untuk memeriksa hasil analisis 

dan uji hipotesis yang telah dilakukan, oleh karena itu peneliti menyajikan 

beberapa teori yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dalam 

penilitian ini. 

Premis 1 : Adanya pengaruh positif dan signifikan antara praktik penerapan 

Total Quality Management dengan sistem penghargaan terhadap 

kinerja manajerial (Kurnianingsih dan Indriantoro, 2000) dalam 

(Mardiyah dan Listianingsih, 2005). 

Premis 2 : Sistem penghargaan adalah pemberian kompensasi kepada para 

manajer yang terdiri dari pembayaran tetap saja dan pembayaran 

tetap ditambah variabel yang jumlahnya ditentukan berdasarkan 

kinerja manajer (Kurnianingsih, 2000) dalam (Narsa dan Yuniawati, 

2003). 

Premis 3 :  Bahwa kinerja yang tinggi dapat dicapai jika praktek Total Quality 

Management digunakan sebagai dasar pemberian insentif. (Sim dan 

Killough, 1998) dalam (Mardiyah dan Listianingsih, 2005).  
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Premis 4 : Sistem penghargaan adalah imbalan jasa yang diberikan perusahaan 

kepada tenaga kerja karena telah memberikan sumbangan tenaga dan 

pikiran demi kemajuan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan 

yang sudah ditetapkan baik dalam jangka pendek maupun jangka 

panjang (Halim dan Tjahjono, 2000) dalam (Mardiyah dan 

Listianingsih, 2005). 

Premis 5 :  Adanya suatu pengaruh interaksi antara Total Quality Management 

dengan menggunakan kompensasi (Reward) terhadap kinerja, 

dengan demikian pemberian reward merupakan pemotivasian yang 

lebih kuat bagi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya (Young, 

dkk, 1988) dalam (Kurnianingsih dan Indriantoro, 2001). 
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 Berdasarkan premis-premis hasil penelitian terdahulu dapat digambarkan 

diagram kerangka pikir sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Uji Statistik Regresi Linier Berganda 

Gambar 2 : Diagram Kerangka Pikir 

 

2.4. Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, serta landasan teori 

yang mendukung dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut : 

bahwa ada pengaruh Total Quality Management dan sistem 

penghargaan terhadap kinerja manajerial pada PT. Indo Lautan Makmur di 

Sidoarjo. 

Sistem Penghargaan 

(X2) 

Kinerja Manajerial 

 (Y) 

Total Quality Management  

(X1) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.      Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.1.1. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu 

variabel dengan cara memberikan arti kegiatan ataupun memberikan suatu 

operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut (Nazir, 

2005:126). Variabel-variabel penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut 

: 

1. Variabel Terikat : Kinerja Manajerial (Y) 

 Adalah kinerja para individu dalam kegiatan-kegiatan manajerial 

seperti, perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, pengevaluasian, 

pengawasan (supervisi), pengaturan staff (staffing), negosiasi, dan 

perwakilan (representasi).  

2. Variabel bebas : Total Quality Management (X1) 

 Adalah suatu sistem manajemen yang menyangkut kualitas sebagai 

strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan 

anggota organisasi.  
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1   2   3    4    5   6    7 

3. Variabel bebas : Sistem Penghargaan (X2) 

 Adalah segala sesuatu yang diberikan organisasi untuk memuaskan 

satu atau beberapa kebutuhan individu dengan tujuan untuk meningkatkan 

motivasi karyawan dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi.  

 

3.1.2. Pengukuran Variabel 

Skala pengukuran variabel yang digunakan dalam mengukur variabel-

variabel penelitian yaitu Total Quality Management, sistem penghargaan dan 

kinerja manajerial adalah menggunakan skala semantic differential 

(Sumarsono, 2004:25) yaitu skala yang tersusun dalam satu garis kontinum 

dengan jawaban positifnya terletak disebelah kanan dan jawaban sangat 

negatifnya terletak disebelah kiri. Skala data yang digunakan adalah skala 

interval dan biasanya skala ini digunakan untuk mengukur sikap atau 

karakteristik tertentu yang dimiliki seseorang.  

Untuk pengukuran variabel ini responden diminta untuk menilai suatu 

obyek atau konsep dalam 7 (tujuh) point tingkat yang menggunakan daftar 

pertanyaan atau kuesioner dengan pola sebagai berikut: 

 Sangat tidak setuju sangat setuju 

 Kesimpulan jawaban dengan nilai 1 sampai 3 cenderung sangat tidak 

setuju dengan pertanyaan yang diberikan, nilai 4 mempunyai nilai tengah 
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antara sangat tidak setuju dengan sangat setuju, sedangkan jawaban 5 sampai 

7 berarti cenderung sangat setuju dengan pertanyaan yang diberikan.  

1. Kinerja Manajerial (Y) 

Variabel kinerja manajerial diukur dengan instrumen yang 

dikembangkan oleh Mahoney et.al (1963) dalam Narsa (2003:24). 

Pengukuran variabel ini ditunjukkan untuk mengetahui seberapa tinggi kinerja 

manajerial yang telah dicapai. Instrumen kinerja manajerial yang digunakan 

terdiri dari 8 dimensi yaitu : 

1. Perencanaan 

2. Investigasi 

3. Pengkoordinasian 

4. Pengevaluasian 

5. Pengawasan (supervisi) 

6. Pengaturan staff (staffing) 

7. Negosiasi 

8. Perwakilan  

2. Total Quality Management (X1) 

  Variabel Total Quality Management diukur dengan instrument yang 

dikembangkan oleh Goetsh dan Davis (1994:14-18) yang dikutip dari 

Kurnianingsih dan Indriantoro (2001:35) dalam (Astri:2007). Instrument ini 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



digunakan untuk mengukur penerapan Total Quality Management dalam 

perusahaan yang terdiri dari 10 indikator, yaitu : 

1. Fokus pada pelanggan 

2. Memiliki obsesi yang tinggi terhadap kualitas 

3. Menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan 

pemecahan masalah 

4. Punya komitmen jangka panjang 

5. Membutuhkan kerjasama tim 

6. Memperbaiki proses secara berkesinambungan 

7. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan 

8. Memberikan kebebasan yang terkendali 

9. Kesatuan tujuan 

10. Adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan 

3. Sistem Penghargaan (X2) 

  Variabel sistem penghargaan diukur dengan instrument yang 

dikembangkan oleh Littner dan Larcker (1995) yang dikutip oleh Sim Killough 

(1998) dalam Kurnianingsih dan Indriantoro (2001:35). Instrumen ini 

digunakan untuk mengukur sistem penghargaan menggunakan pengukuran 

kinerja manajemen (prestasi personel), yaitu : 

1. Kompensasi gaji tetap saja 

2. Kompensasi tetap ditambah penghargaan non keuangan 

3. Kompensasi tetap ditambah penghargaan keuangan 
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4. Kompensasi tetap ditambah insentif berdasarkan kinerja individu 

5. Kompensasi tetap ditambah insentif berdasarkan kinerja kelompok 

 

3.2. Teknik Penentuan Sampel 

3.2.1. Populasi 

  Populasi merupakan kelompok subyek/obyek yang memiliki ciri-ciri 

atau karakteristik-karakteristik tertentu yang berbeda dengan kelompok 

subyek/obyek yang lain, dalam kelompok tersebut akan dikenai generalisasi 

dari hasil penelitian (Sumarsono, 2004:24). Objek yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah PT. Indo Lautan Makmur, sedangkan populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan pada level manajerial dan 

staff yang berjumlah 30 orang. 

3.2.2. Sampel 

 Sampel adalah bagian dari sebuah populasi, yang mempunyai ciri dan 

karakteristik yang sama dengan populasi tersebut, karena itu sebuah sampel 

harus merupakan representatif dari sebuah populasi (Sumarsono, 2004:44-45). 

Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

penelitian sampel metode sensus, jadi semua anggota populasi merupakan 

sampel. Sensus adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2008:85). Dalam penelitian ini jumlah 

sampel adalah 30 responden. 
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3.3. Teknik Pengumpulan Data 

3.3.1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

yang diperoleh langsung melalui survey, wawancara langsung, dan menyebar 

kuesioner dan data sekunder berupa data langsung dari perusahaan berupa 

gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, dan data penjualan. 

3.3.2. Sumber Data 

 Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari PT. Indo Lautan 

Makmur yang melalui jawaban kuesioner yang dibagikan kepada responden 

dan melalui struktur organisasi, gambaran umum perusahaan, data keuangan, 

dan sebagainya. 

3.3.3. Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : 

a. Studi kepustakaan 

 Peneliti mengumpulkan buku-buku, literature, serta tulisan ilmiah 

yang digunakan sebagai landasan teori yang mendukung pelaksanaan 

penelitian. 
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b. Wawancara (Interview)  

Peneliti menggunakan teknik wawancara sebagai dasar untuk 

melaksanakan studi pendahuluan dan menemukan permasalahan yang harus 

diteliti. 

c. Kuesioner 

 Peneliti mengajukan daftar pertanyaan yang sudah disusun rapi dan 

terstruktur, tertulis, kepada responden untuk diisi menurut pendapat pribadi 

sehubungan dengan masalah yang diteliti dan kemudian untuk tiap jawaban 

diberikan nilai. Daftar pertanyaan diserahkan kembali sesuai dengan batas 

waktu yang telah ditetapkan oleh peneliti. 

 

3.4.     Uji Validitas dan Realibilitas  

3.4.1. Uji Validitas 

 Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana alat pengukur 

itu (kuesioner) mengukur apa yang diinginkan. Valid atau tidaknya alat ukur 

tersebut dapat diuji dengan mengkorelasikan antara skor yang diperoleh pada 

masing-masing butir pertanyaan dengan skor total yang diperoleh dari 

penjumlahan semua skor pertanyaan. Apabila korelasi antara antara skor total 

dengan skor masing-masing pertanyaan signifikan, maka dapat dikatakan 

bahwa alat pengukur tersebut mempunyai validitas. (Sumarsono, 2004:31)  

Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut : 
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• Jika r hitung positif, serta r hitung > r tabel, maka butir / variabel tersebut 

valid. 

• Jika r hitung tidak positif (negatif), serta r hitung < r tabel, maka butir / 

variabel tersebut tidak valid. 

 

3.4.2. Uji Reliabilitas 

  Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner 

yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. suatu kuesioner 

dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan 

adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Realibilitas dapat dilihat dari 

nilai cronbach alpha, dimana instrument dianggap reliabel apabila cronbach 

alpha >  0,6 (Ghozali, 2009:45). 

Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut : 

• Jika r alpha positif serta r alpha hasil > r tabel, maka butir / variabel 

tersebut reliabel. 

• Jika r alpha tidak positif (negatif) serta r alpha hasil < r tabel, maka butir / 

variabel tersebut tidak variabel. 

3.5.   Uji Normalitas 

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu data 

mengikuti sebaran normal atau tidak. Untuk mengetahui apakah data tersebut 

mengikuti sebaran normal dapat dilakukan dengan berbagai metode 
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Kolmogorov Smirnov dan Shapiro-Wilk (Sumarsono, 2004:40). Pedoman dalam 

mengambil keputusan apakah sebuah distribusi data mengikuti distribusi normal 

adalah : 

• Jika nilai signifikansi (nilai probabilitasnya) < dari 5% maka data tidak 

berdistribusi normal. 

• Jika nilai signifikansi (nilai probabilitasnya) > dari 5% maka data berdistribusi 

normal. 

 

3.6.   Uji Asumsi Klasik 

Regresi Linier Berganda dengan persamaan Y =βο+β1X1+β2X2+e harus 

bersifat BLUE (Best Linier Unsbiased Estimator) artinya pengambilan 

keputusan melalui uji F dan uji t tidak boleh bias untuk menghasilkan keputusan 

yang BLUE maka harus dipenuhi diantaranya tiga asumsi dasar yang tidak 

boleh dilanggar oleh regresi linier berganda yaitu : 

1. Tidak boleh ada autokorelasi 

2. Tidak boleh ada multikolinieritas 

3. Tidak boleh ada heteroskedastisitas 

Apabila salah satu dari asumsi dasar tersebut dilanggar, maka persamaan 

regresi yang diperoleh tidak lagi BLUE (Best Linier Unbiased Estimator), 

sehingga pengambilan keputusan melalui uji F dan Uji t menjadi bias 

(Dimas:2008). 
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3.6.1.  Autokorelasi 

 Autokolerasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi 

linier ada kolerasi antara kesalahan penganggu pada t-1 (sebelumnya). Jika 

terjadi kolerasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi 

muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama 

lainnya. Salah satu metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya 

autokorelasi adalah dengan metode Uji Durbin-Watson (Imam Ghozali, 

2009:99). Karena dalam penelitian ini data yang digunakan bukan data time 

series maka uji autokorelasi tidak digunakan. 

3.6.2. Multikolineritas 

 Menurut Imam Ghozali (2009:95) Multikolinieritas bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

diantara variabel bebas. Jika variabel bebas berkorelasi, maka variabel-

variabel tersebut tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas 

yang nilai korelasi antar variabel bebas sama dengan nol.  Identifikasi secara 

statistik ada atau tidaknya gejala multikolinear dapat dilakukan dengan 

menghitung koefisien korelasi product moment atau Variace Inflation Factor 

(VIF). VIF menyatakan tingkat pembengkakan varians, apabila VIF lebih 
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besar dari 10. hal ini berarti terdapat multikolinear pada persamaan regresi 

linier. 

3.6.3. Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 

tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heterokedastisitas. Tingkat signifikan koefisien Rank Spearman untuk semua 

variabel bebas terhadap residual adalah lebih besar dari 0,05 yang berarti pada 

model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2009:125). 

 Dasar pengambilan keputusan untuk mendeteksi adanya 

heteroskedastisitas adalah sebagai berikut : 

•  Nilai probabilitas > 0,05 berarti bebas dari heterokedastisitas 

•  Nilai probabilitas < 0,05 berati terkena dari heterokedastisitas 

 

3.7.  Teknik Analisis dan Uji Hipotesis 

3.7.1.  Teknik Analisis 

  Tenik analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan 

menggunakan persamaan regresi linier berganda. Analisis regresi linier 

berganda adalah suatu alat analisis peramalan nilai pengaruh dua variabel 

bebas atau lebih terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada atau 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



tidaknya hubungan fungsi atau hubungan kausal antara dua variabel bebas 

atau lebih (X1), (X2), (X3),...........(Xn) dengan satu variabel terikat (Riduwan, 

2004:152). 

Persamaan regresi linier berganda dapat dinyatakan sebagai berikut : 

 Y =βο+β1X1+β2X2+e     

 Keterangan : 

 Y   =  Kinerja Manajerial 

 X1   =  Total Quality Management 

X2   =  Sistem Penghargaan 

β1, β2  =  Koefisien Regresi Variabel X1, X2 

β0  =  Konstanta / Intersep 

e  =  Kesalahan Baku 

 

3.7.2.    Uji Hipotesis 

3.7.2.1. Uji Kesesuaian Model 

a. Uji F 

 Untuk menguji kesesuaian model dan membuktikan adanya pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama, maka dapat menggunakan 

uji F.  

a. Adapun prosedur pengujian adalah sebagai berikut : 

H0 : β1 = β2 = 0 (Model regresi tidak sesuai) 
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      (X1, X2, secara simultan tidak berpengaruh terhadap Y) 

   H1 : β1 = β2 ≠ 0 (Model regresi sesuai) 

  (X1, X2, secara simultan berpengaruh terhadap Y) 

b. Dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikan 0,05 dengan        

derajat kebebasan (n-k), dimana n : jumlah pengamatan, k : jumlah 

variabel. 

c. Dengan F hitung sebesar 

F hit = 
� ²/(� � � )

(� � � � )/(� � � )
 

 Keterangan: 

 Fhitung        = Hasil perhitungan 

 R²           = Koefisien determinasi ganda 

 n             = Jumlah variabel independent 

 k             = Jumlah variabel bebas 

d. Kriteria Pengujian uji F adalah sebagai berikut : 

1. Apabila nilai probabilitas > 0,50 Ho diterima dan H1 ditolak 

2. Apabila nilai probabilitas < 0,05 Ho ditolak dan H1 diterima  

b. Uji t  

  Untuk membuktikan pengaruh secara parsial variabel bebas terhadap 

variabel terikat dapat menggunakan uji t. 

a. Adapun prosedur pengujian adalah sebagai berikut : 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



     H0 : β1 = 0  (Tidak terdapat pengaruh yang nyata antara variabel  

bebas terhadap variabel terikat). 

     H1 : β1 ≠ 0  (Terdapat pengaruh yang nyata antara variabel bebas 

terhadap variabel terikat). 

b. Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikan 0,05 dengan derajat 

bebas (n-k), dimana n : jumlah pengamatan, dan k : jumlah variabel 

c. Dengan nilai t hitung : 

                                    � � � �  = 
� �

� � (� � )
 

  Keterangan : 

  � � � �     = Hasil perhitungan 

   bj     = Koefisien regresi 

  Se(bj)  = Jumlah variabel 

d. Kriteria Pengujian uji t adalah sebagai berikut : 

1. Apabila nilai probabilitas > 0,05 Ho diterima dan H1 ditolak 

2. Apabila nilai probabilitas < 0,05 Ho ditolak dan H1 diterima  

      (Ghozali, 2009:88). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.   Deskripsi Objek Penelitian 

4.1.1. Sejarah Perkembangan PT. Indo Lautan Makmur Sidoarjo 

PT. Indo Lautan Makmur didirikan pada bulan Juni 2009 yang terletak di 

Desa Sawocangkring Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Latar belakang 

berdirinya perusahaan adalah perusahaan ingin turut serta berkontribusi terhadap 

pembangunan bangsa dalam peningkatan kesehatan masyarakat Indonesia melalui 

produk-produk makanan sehat dan bergizi tinggi yang berbahan dasar ikan dan 

daging. Perusahaan ini diprakarsai oleh orang-orang dengan visi dan misi yang sama 

yaitu membangun usaha yang menguntungkan dan dapat mensejahterakan karyawan 

serta mengedukasi masyarakat luas tentang makanan yang sehat dengan harga 

terjangkau.  

Berkumpulnya orang-orang yang sudah berpengalaman dibidangnya 

mencetuskan gagasan untuk membuat suatu perusahaan. Akhirnya dengan segala 

pemikiran dan ide yang masuk, berdirilah perusahaan ini. PT. Indo Lautan Makmur 

merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan daging dan ikan yang 

mengutamakan makanan sehat. Seluruh produknya halal dan berkualitas tinggi. Pada 

saat ini produknya baru menggunakan satu merk yaitu ILM. 
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Diawali dengan membangun pasar dan image terlebih dahulu ILM dipasarkan 

melalui bazar dan perkumpulan, mengajak ibu-ibu untuk mempersembahkan 

makanan sehat bagi keluarganya. Setelah berjalan dan pasar sudah terbuka cukup 

luas, kemudian manajemen mengevaluasi dan memutuskan untuk membangun pabrik 

sendiri. Akhirnya berdirilah pabrik di Kawasan Wonoayu Sidoarjo. Sumber daya 

manusia yang kuat dan berpengalaman serta mesin-mesin yang mampu memproduksi 

hasil terbaik, membuat keyakinan semakin kuat bahwasanya produk ILM dapat 

bersaing di pasar. ILM merupakan produk premium yang dikemas dalam kemasan 

ekonomis sehingga harga jualnya dapat terjangkau.  

Dalam perkembangannya PT. Indo Lautan Makmur akan membuat produk 

dengan komposisi dan harga yang lebih murah. Produk unggulannya adalah 

bermacam-macam variasi sosis, dengan produk tambahan berupa baso, tempura, 

nugget dan burger juga dalam beberapa variasi. Dengan berdirinya pabrik ini pula PT. 

Indo Lautan Makmur menjadi semakin fleksibel dalam menerima pesanan dengan 

bentuk serta rasa yang diinginkan konsumen. 

4.1.2. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi PT. Indo Lautan Makmur Sidoarjo dapat dilihat 

dibawah ini. Adapun tugas-tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian, 

yaitu : 
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1. Direktur 

Tugas dan tanggung jawab direktur yaitu : 

a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang 

administrasi keuangan, kepegawaian dan kesekretariatan.  

b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan peralatan 

perlengkapan.  

c. Merencanakan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan serta 

pembelanjaan dan kekayaan perusahaan. 

d. Memimpin rapat umum, dalam hal: untuk memastikan pelaksanaan tata-tertib; 

keadilan  dan kesempatan bagi semua untuk berkontribusi secara tepat; 

menyesuaikan alokasi waktu per item masalah; menentukan urutan agenda; 

menjelaskan dan menyimpulkan tindakan dan kebijakan.  

e. Bertindak sebagai perwakilan organisasi dalam hubungannya dengan dunia 

luar. 

2. Manajer Pemasaran 

Tugas dan Tanggung jawab manajer pemasaran yaitu : 

a. Melaksanakan analisa pasar, meneliti persaingan dan kemungkinan perubahan 

permintaan pasar 

b. Mencari informasi pasar yang berhubungan dengan segmen pasar, trend 

permintaan, kualitas yang digunakan dan jadwal permintaan pasar. 

c. Menentukan rencana anggaran biaya pemasaran 
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d. Menentukan kebijaksanaan dari strategi pemasaran perusahaan yang 

mencakup jenis produk yang akan dipasarkan, harga, pendistribusian dan 

promosi. 

e. Membantu perusahaan didalam menetapkan target pemasaran dan 

kebijaksanaan dalam perluasan pasar. 

3.  Manajer PPIC (Production Planning Inventory Control) 

Tugas dan Tanggung jawab manajer PPIC yaitu : 

a. Membuat rencana produksi. 

b. Membuat rencana pengadaan bahan. 

c. Memantau semua inventory untuk proses produksi.  

d. Membuat evaluasi hasil produksi, hasil penjualan maupun kondisi  inventory. 

e. Mengolah data dan menganalisa mengenai rencana dan realisasi produksi dan 

sales serta data inventory. 

f. Menghitung standar kerja karyawan tiap tahun berdasarkan masukan dari 

bagian produksi atas pengamatan langsung. 

4.  Manajer Produksi dan Operasional 

     Tugas dan tanggung jawab manajer produksi dan operasional yaitu : 

a. Mengkoordinasi, menyediakan fasilitas dan mengawasi jalannya produksi. 

b. Menyusun dan mengawasi anggaran. 
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c. Tawar-menawar dengan peralatan. 

d. Mengawasi arus pengeluaran harian. 

e. Membuat laporan produksi harian yang mencerminkan status keuangan. 

f. Mengambil keputusan yang berkaitan dengan fungsi operasi. 

5.  Manajer Personalia 

    Tugas dan tanggung jawab manajer personalia yaitu : 

a. Merencanakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing departemen. 

b. Mengatur kegiatan yang berhubungan dengan karyawan dan menciptakan 

suasana kerja yang nyaman dan berdisiplin. 

c. Mengatur dan merencanakan training untuk peningkatan ketrampilan 

karyawan. 

d. Bertanggung jawab terhadap disiplin kerja karyawan. 

6.   Manajer Pembelian 

      Tugas dan tanggung jawab manajer pembelian yaitu : 

a. Bertanggung jawab atas tersedianya bahan-bahan yang digunakan dalam 

proses produksi. 

b. Merencanakan pembelian bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong 

yang akan digunakan. 
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c. Menangani administrasi bahan-bahan yang akan digunakan dengan teliti dan 

teratur. 

7.  Manajer Accounting 

Tugas dan tanggung jawab manajer accounting yaitu : 

a. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pembukuan perusahaan. 

b. Mengawasi pelaksanaan pemakaian aset perusahaan. 

c. Melaksanakan perhitungan akuntansi terhadap pembelian bahan baku dan aset 

perusahaan. 

d. Mengatur keuangan masuk dan keluar sesuai dengan penjualan. 

e. Mencatat segala transaksi dan membuat laporan keuangan. 

8.  Manajer Keuangan 

     Tugas dan tanggung jawab manajer keuangan yaitu : 

a. Mengawasi dan melaksanakan pembayaran transfer dana terhadap pembelian 

bahan baku dan aset perusahaan. 

b. Mengawasi dan melaksanakan penerimaan pembayaran atas penjualan 

produksi. 

c. Membuat pembukuan dan jurnal laba rugi perusahaan. 

d. Melaksanakan perhitungan dan pembayaran upah dan lembar kerja karyawan. 
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4.2. Deskripsi Hasil Penelitian 

4.2.1. Deskripsi Variabel Total Quality Management (X1) 

  Untuk memperjelas uraian pada pembahasan, berikut ini adalah hasil yang 

diperoleh dari jawaban kuesioner yang diajukan kepada responden mengenai variabel 

Total Quality Management : 

          Tabel 4.1. 
           Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Total Quality Management (X1) 

 

No Pertanyaan 
Skor jawaban 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 

1 

Ditempat anda bekerja, 
hasil produk difokuskan 
pada internal maupun 
eksternal. 
 

 0  0 1 2 6 12 9 30 

  Presentase (%)     3,4 6,7 20 40 30 100 

2 

Ditempat saya bekerja, 
semua karyawan 
mempunyai obsesi atau 
motivasi terhadap 
kualitas, baik 
pekerjaannya maupun 
hasil produknya. 
 

 0  0 0   0 5 12 13 30 

  Presentase (%)         16,7 40 43,4 100 

3 

Ditempat saya bekerja, 
dalam mendesain 
pekerjaan, 
pengambilan keputusan 
dan pemecahan 
masalah yang 
digunakan pendekatan 
masalah 
 

 0 0  1 3 4 15 7 30 

  Presentase (%)     3,4 10 13,4 50 23,4 100 

4 

Ditempat saya bekerja, 
perusahaan telah 
berkomitmen jangka 
panjang dalam 
melaksanakan bisnis 
dan usahanya. 
 

 0  0 0  1 7 11 11 30 

  Presentase (%) 
   

3,4 23,4 36,7 36,7 100 
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5 

Ditempat saya bekerja, 
tim-tim karyawan, 
kemitraan dan 
hubungan telah terjalin 
dan terbina serta 
berfungsi secara 
efektif. 

0  0  0  4 6 13 7 30 

  
 
Presentase (%) 

      13,4 20 43,4 23,4 100 

6 

Ditempat saya bekerja, 
sistem yang ada perlu 
diperbaiki secara terus 
menerus agar kualitas 
yang dihasilkan dapat 
meningkat. 

0  0  0  3 11 12 4 30 

  Presentase (%)       10 36,7 40 13,4 100 

7 

Ditempat saya bekerja, 
fasilitas pendidikan 
dan pelatihan 
karyawan sudah 
diterapkan agar 
perusahaan 
berkembang dan 
memiliki daya saing 
yang tinggi. 
 

 0 0   0 1 8 11 10 30 

  Presentase (%)       3,4 26,7 36,7 33,4 100 

8 

Ditempat saya bekerja, 
alat pengendalian yang 
terencana dapat 
terlaksana dengan baik 
sehingga kebebasan 
dapat terkendali. 
 

 0  0 1 1 5 14 9 30 

  Presentase (%)     3,4 3,4 16,7 46,7 30 100 

9 

Ditempat saya bekerja, 
kesatuan tujuan antar 
pihak manajemen dan 
karyawan telah 
dimiliki dan 
diterapkan. 
 

 0  0 0  1 5 13 11 30 

  Presentase (%)       3,4 16,7 43,4 36,7 100 

10 

Ditempat saya bekerja, 
keterlibatan dan 
pemberdayaan 
karyawan dalam 
mengambil keputusan 
dan pemecahan 
masalah telah 
difungsikan agar 

 0  0 0  0  0  12 18 30 
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mempunyai rasa 
memiliki dan tanggung 
jawab terhadap 
pekerjaannya. 
 

  Presentase (%) 0  0 0 0 0 40 60 100 
  Total Jawaban 0 0 3 16 57 125 99 

 
          Sumber : Lampiran 2.1 

 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 30 responden dalam 

penelitian ini, sebagian besar setuju dengan pertanyaan yang diajukan. Hal ini 

terbukti dengan skor jawaban yang diberikan oleh responden dengan rata-rata 

jawaban terbesar yang berjumlah 125 pada nilai 6. Para responden menyetujui bahwa 

perusahaan telah melakukan Total Quality Management  yaitu suatu sistem 

manajemen yang menyangkut kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada 

kepuasan pelanggan dengan melibatkan anggota organisasi. 

4.2.2. Deskripsi Variabel Sistem Penghargaan (X2)  

 Berdasarkan hasil penelitian melalui penyebaran kuesioner yang dilakukan 

mengenai sistem penghargaan, diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.2 
Rekapitulasi Jawaban Responden Sistem Penghargaan (X2) 

 

No Pertanyaan 
Skor Jawaban 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 

1 

Apakah anda setuju, apabila 
penghargaan yang diberikan oleh 
perusahaan, kompensasi tetap 
saja (gaji ditambah tunjangan). 

0 0 1 9 6 5 9 30 

  Presentase (%)     3,4 30 20 16,7 30 100 

2 

Apakah anda setuju, apabila 
penghargaan yang diberikan oleh 
perusahaan berupa kompensasi 
tetap ditambah penghargaan non 
keuangan. 

0 0 1 6 6 10 7 30 
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  Presentase (%)     3,4 20 20 33,4 23,4 100 

3 

Apakah anda setuju, apabila 
penghargaan yang diberikan oleh 
perusahaan berupa kompensasi 
tetap ditambah penghargaan 
keuangan. 

0 1 0  2 2 13 12 30 

  Presentase (%)   3,4 0 6,7 6,7 43,4 40 100 

4 

Apakah anda setuju, apabila 
penghargaan yang diberikan oleh 
perusahaan berupa kompensasi 
tetap ditambah insentif yang 
ditentukan berdasarkan kinerja 
individu. 

0 0 0 2 9 5 14 30 

  Presentase (%)       6,7 30 16,7 46,7 100 

5 

Apakah anda setuju, apabila 
penghargaan yang diberikan oleh 
perusahaan berupa kompensasi 
tetap ditambah insentif yang 
ditentukan berdasarkan kinerja 
kelompok. 

0 0 2 3 6 10 9 30 

  Presentase (%)     6,7 10 20 33,4 30 100 
  Total Jawaban 0 1 4 22 29 43 51 

 
Sumber : Lampiran 2.2 

 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 30 orang responden 

dalam penelitian ini, sebagian besar sangat setuju dengan pertanyaan yang diajukan 

mengenai sistem penghargaan. Hal ini dengan terbukti skor jawaban yang diberikan 

oleh para responden dengan rata-rata jawaban terbesar yang berjumlah 51 pada nilai 

7. Responden meyetujui bahwa perusahaan telah memperhatikan sistem penghargaan 

yang akan diterima pegawainya. 

4.2.3. Deskripsi Variabel Kinerja Manajerial (Y) 

 Untuk memperjelas uraian pada pembahasan, berikut ini adalah hasil 

yang diperoleh dari jawaban kuesioner yang diajukan kepada responden 

mengenai variabel kinerja manajerial : 
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Tabel 4.3. 
Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Kinerja Manajerial (Y) 

No Pertanyaan 
Skor Jawaban 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 

1 

Dalam  perencanaan, anda 
ikut berperan serta dalam 
menentukan tujuan, kebijakan 
tindakan/pelaksanaan, 
penjadwalan kerja, 
penganggaran, merancang 
prosedur, pemrograman. 

0   0 0  1 7 18 4 30 

  Presentase (%)       3,4 23,4 60 13,4 100 

2 

Dalam investigasi, anda ikut 
mengumpulkan dan 
menyampaikan informasi 
untuk catatan, laporan, 
mengukur hasil, menentukan 
persediaan, analisis pekerja. 

 0  0 1 3 8 14 4 30 

  Presentase (%)     3,4 10 26,7 46,7 13,4 100 

3 

Dalam menjalankan fungsi 
pengkoordinasian, anda saling 
tukar-menukar informasi 
dengan orang lain untuk 
mengaitkan dan 
menyesuaikan program, 
memberitahu bagian lain, 
hubungan dengan manajer 
yang lain. 

0   0 0  1 5 14 10 30 

  Presentase (%)       3,4 16,7 46,7 33,4 100 

4 

Dalam pengevaluasian 
terhadap hasil kinerja, anda 
ikut menilai dan mengukur 
proposal kinerja yang diamati 
atau dilaporkan, penilaian 
pegawai, penilaian catatan 
hasil, penilitian laporan 
keuangan, pemeriksaan 
produk. 

0  0  1 2 5 11 11 30 

  Presentase (%)     3,4 6,7 16,7 36,7 36,7 100 

5 

Dalam menjalankan fungsi 
pengawasan, anda 
mengarahkan, memimpin, dan 
mengembangkan bawahan, 
membimbing, melatih dan 
menjelaskan peraturan kerja 
ke bawahan, memberikan 
tugas pekerja dan menangani 
bawahan. 

0  0  1 3 8 13 5 30 

  Presentase (%)     3,4 10 26,7 43,4 16,7 100 
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6 

Dalam pengaturan staff, anda 
ikut mempertahankan 
angkatan kerja di bagian anda, 
merekrut, mewawancarai, dan 
memilih pegawai baru, 
menempatkan, 
mempromosikan dan 
memutasi pegawai. 

0  0    3 8 10 9 30 

  Presentase (%)       10 26,7 33,4 30 100 

7 

Dalam negoisasi, anda ikut 
melakukan pembelian, 
penjualan atau melakukan 
tawar-menawar dengan wakil 
penjual. 

 0  0 0  2 9 13 6 30 

  Presentase (%)       6,7 30 43,4 20 100 

8 

Dalam perwakilan, anda ikut 
hadir dalam pertemuan 
dengan perusahaan lain, 
pertemuan bisnis untuk acara 
kemasyarakatan, pendekatan 
kemasyarakatan, 
mempromosikan tujuan 
umum perusahaan. 

 0  0 0  4 9 11 6 30 

  Presentase (%)       13,4 30 36,7 20 100 
  Total Jawaban 0 0 3 19 59 104 55 

 
     Sumber : Lampiran 2.3 
 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 30 responden dalam 

penelitian ini, sebagian besar setuju dengan pertanyaan yang diberikan mengenai 

pelaksanaan kinerja manajerial diperusahaan ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan 

rata-rata jawaban terbesar yang berjumlah 104 pada nilai 6. 

Para responden menyatakan bahwa memiliki kinerja manajerial yang baik, 

tercermin dari keikutsertaan responden dalam kegiatan manajerial yang meliputi : 

perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pengaturan staff, 

negoisasi dan perwakilan. 
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4.3. Deskripsi Hasil Pengujian Hipotesis 

4.3.1. Hasil Pengujian Kualitas Data 

4.3.1.1.  Pengujian Validitas  

 Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana alat pengukur itu 

(kuesioner) mengukur apa yang diinginkan. Valid atau tidaknya alat ukur tersebut 

dapat diuji dengan mengkorelasikan antara skor yang diperoleh pada masing-masing 

butir pertanyaan dengan skor total yang diperoleh dari penjumlahan semua skor 

pertanyaan. Apabila korelasi antara antara skor total dengan skor masing-masing 

pertanyaan signifikan, maka dapat dikatakan bahwa alat pengukur tersebut 

mempunyai validitas.  

Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut : 

• Jika r hitung positif, serta r hitung > r tabel, maka butir / variabel tersebut valid. 

• Jika r hitung tidak positif (negatif), serta r hitung < r tabel, maka butir / variabel 

tersebut tidak valid. 

 Berdasarkan tabel r diketahui besarnya nilai rtabel untuk df = jumlah kasus -2 

adalah sebesar 0,241. Hasil pengujian validitas pada penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel berikut ini : 

Tabel 4.4 
Hasil Pengujian Validitas Kuesioner untuk  

Total Quality Manajemen (X1) 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

1 0,646 0,241 Valid 

2 0,450 0,241 Valid 
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   Sumber : Lampiran 3.1 

 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai rhitung yang diperoleh untuk 

keseluruhan butir pertanyaan variabel TQM (X1) bernilai positif dan lebih besar dari 

rtabel sebesar 0,241. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keseluruhan butir 

pertanyaan atau variabel TQM (X1) dalam penelitian ini telah valid. 

Tabel 4.5 

Hasil Pengujian Validitas Kuesioner untuk  

Sistem Penghargaan (X2) 

 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

1 0,597 0,241 Valid 

2 0,505 0,241 Valid 

3 0,655 0,241 Valid 

4 0,570 0,241 Valid 

5 0,523 0,241 Valid 

 Sumber : Lampiran 3.2 
 

 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai rhitung yang diperoleh untuk 

keseluruhan butir pertanyaan variabel Sistem Penghargaan (X2) bernilai positif dan 

lebih besar dari rtabel sebesar 0,241. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

keseluruhan butir pertanyaan atau variabel Sistem Penghargaan (X2) dalam penelitian 

ini telah valid. 

3 0,453 0,241 Valid 

4 0,458 0,241 Valid 

5 0,442 0,241 Valid 

6 0,603 0,241 Valid 

7 0,661 0,241 Valid 

8 0,350 0,241 Valid 

9 0,385 0,241 Valid 

10 0,248 0,241 Valid 
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Tabel 4.6 

Hasil Pengujian Validitas Kuesioner untuk  

Kinerja Manajerial (Y) 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

1 0,444 0,241 Valid 

2 0,480 0,241 Valid 

3 0,369 0,241 Valid 

4 0,463 0,241 Valid 

5 0,819 0,241 Valid 

6 0,580 0,241 Valid 

7 0,583 0,241 Valid 

8 0,620 0,241 Valid 

           Sumber : Lampiran 3.3 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai rhitung yang diperoleh untuk 

keseluruhan butir pertanyaan variabel Kinerja Manajerial (Y) bernilai positif dan 

lebih besar dari rtabel sebesar 0,241. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

keseluruhan butir pertanyaan atau variabel Kinerja Manajerial (Y) dalam penelitian 

ini telah valid. 

4.3.1.2. Pengujian Reliabilitas 

 Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel 

atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu. Realibilitas dapat dilihat dari nilai cronbach alpha, dimana 

instrument dianggap reliabel apabila cronbach alpha >  0,6 (Ghozali, 2009:45). 

Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut : 
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• Jika r alpha positif serta r alpha hasil > r tabel, maka butir / variabel tersebut 

reliabel. 

• Jika r alpha tidak positif (negatif) serta r alpha hasil < r tabel, maka butir / 

variabel tersebut tidak variabel. 

 Hasil pengujian reliabilitas untuk variabel yang diteliti diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 4.7 
Hasil Pengujian Reliabilitas 

No Variabel 
Nilai 

 Cronbach Alpha 
Nilai 
ralpha 

Keterangan 

1 Total Quality Management (X1) 0,797 0,6 Reliabel 

2 Sistem Penghargaan (X2) 0,789 0,6 Reliabel 

3 Kinerja Manajerial (Y) 0,822 0,6 Reliabel 

 Sumber : Lampiran 3.1-3.3 

Dari hasil pengujian reliabilitas diatas, dapat diketahui bahwa nilai Cronbach 

alpha dari masing-masing variabel yang diperoleh nilainya lebih besar dari nilai ralpha 

sebesar 0,6 hal tersebut menunjukkan bahwa semua item telah reliabel. 

4.3.1.3. Pengujian Normalitas 

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu data mengikuti 

sebaran normal atau tidak dapat dilakukan dengan berbagai metode Kolmogorov 

Smirnov dan Shapiro-Wilk (Sumarsono, 2004:40). Pedoman dalam mengambil 

keputusan apakah sebuah distribusi data mengikuti distribusi normal : 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



• Jika nilai signifikan (nilai probabilitasnya) < dari 5% maka data tidak 

berdistribusi normal. 

• Jika nilai signifikan (nilai probabilitasnya) > dari 5% maka data berdistribusi 

normal. 

Tabel 4.8 

Hasil Pengujian Normalitas 

 
    Sumber : Lampiran 4 
 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai statistik Kolmogorov-

Smirnov yang diperoleh mempunyai taraf signifikan yang lebih besar dari 0,05. Hal 

ini membuktikan bahwa semua variabel yang diteliti berdistribusi normal. 

 

4.3.2.  Pengujian Asumsi Klasik 

4.3.2.1. Autokorelasi 

Salah satu metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi 

adalah dengan metode Uji Durbin-Watson. Adapun pengujiannya adalah sebagai 

berikut : 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

30 30 30

60.03 28.73 46.30

5.229 4.323 4.942

.215 .149 .174

.127 .074 .088

-.215 -.149 -.174

1.176 .814 .954

.126 .522 .322

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

TQM
SIST_

PENGHAR
KINER_
MAJER

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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Tabel 4.9 
Hasil Pengujian Autokorelasi 

 
Sumber : Lampiran 5 
 
Karena penelitian ini tidak menggunakan data time series maka penelitian ini 

tidak menggunakan uji autokorelasi. 

4.3.2.2. Multikolinearitas 

Untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala multikolinieritas pada model 

regresi linier berganda yang dihasilkan dapat dilakukan dengan menghitung nilai 

Variance Inflation Factor (VIF) dari masing-masing variabel bebas dalam model 

regresi. 

 

Tabel 4.10 
Hasil Pengujian Multikolinieritas 

 
No  Variabel Tolerance VIF 
1 Total Quality Manjemen (X1) 0,786 1.272 
2 Sistem Penghargaan (X2) 0,786 1.272 

        Sumber : Lampiran 5 

Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa pada bagian colliniearity statistics, 

nilai VIF pada seluruh variabel bebas lebih kecil dari 10, dimana nilai VIF untuk 

variabel Total Quality Manajemen (X1) sebesar 1.272 dan variabel Sistem 

Model Summaryb

.855a .731 .711 2.656 .731 36.686 2 27 .000 1.945

Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

R Square
Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), SISTEM.PENGHARGAAN, TQMa. 

Dependent Variable: KINERJA.MANAJERIALb. 
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Penghargaan (X2) adalah sebesar 1.272 yang artinya pada penelitian ini tidak terjadi 

gejala multikolinieritas. 

 
4.3.2.3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Hal 

ini bisa diidentifikasikan dengan cara menghitung korelasi Rank Spearman antara 

residual dengan seluruh variabel independen atau yang menjelaskan dimana nilai 

signifikansi yang diperoleh harus lebih besar dari 0,05. 

Hasil pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel berikut ini : 

Tabel 4.11 
Hasil Pengujian Heteroskedastisitas 

 

No Variabel 
Correlation 

Signifikan 
Coefficient 

1 Total Quality Management (X1) -0,23 0,905 
2 Sistem Penghargaan (X2) -0,80 0,675 

Sumber : Lampiran 6 

 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat signifikan koefisien 

Rank Spearman untuk semua variabel bebas terhadap residual adalah lebih besar dari 

0,05 yang berarti pada model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 Dari hasil pengujian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa model 

analisis regresi linier berganda ini telah bebas dari penyimpangan-penyimpangan 

asumsi klasik, yaitu bebas dari penyimpangan multikolinieritas, heteroskedastisitas, 
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autokorelasi dan berdistribusi normal, sehingga pengujian dengan menggunakan 

statistik parametrik dalam hal ini regresi linier berganda layak untuk dilakukan. 

4.3.3.  Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda  

 Berdasarkan hasil pengujian  yang telah dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh dari Total Quality Management dan sistem penghargaan terhadap kinerja 

manajerial, diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut (Lampiran 5) : 

Y =  2,235+0,674 X1+ 0,280X2�+e 

Berdasarkan persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

b0 = 2,235 

Dengan asumsi bahwa variabel TQM (X1) dan Sistem Penghargaan (X2), 

adalah nol atau konstan maka nilai  Kinerja Manajerial (Y) adalah sebesar 2,235. 

b1 = 0,674 

Koefisien regresi untuk variabel Total Quality Management (X1) diperoleh 

nilai 0,674 mempunyai koefisien regresi positif, hal ini menunjukkan terjadinya 

perubahan yang searah dengan variabel terikat. Jadi setiap ada kenaikan/semakin 

besar nilai pada variabel total quality management (X1) sebesar 1 satuan, dapat 

meningkatkan kinerja manajerial (Y) sebesar 0,674 Dengan asumsi bahwa sistem 

penghargaan (X2) adalah konstan. 

 

b2 = 0,280 
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Koefisien regresi untuk variabel Sistem Penghargaan (X2) diperoleh nilai 

0,280 mempunyai koefisien regresi positif, hal ini menunjukkan terjadinya perubahan 

yang searah dengan variabel terikat. Jadi setiap ada kenaikan/semakin besar nilai 

pada variabel sistem penghargaan (X2) sebesar 1 satuan, dapat meningkatkan kinerja 

manajerial (Y) sebesar 0,280 dengan asumsi bahwa variabel total quality management 

(X1) adalah konstan. 

 

4.3.4. Uji Kesesuaian Model 

  Uji F digunakan untuk menguji cocok atau tidaknya model regresi yang 

dihasilkan Adapun hasil dari uji F adalah sebagai berikut : 

 Tabel 4.12 
 Hasil Uji F 

Model F Signifikan 

Y =  2,235+0,674 X1+ 0,280X2  36,686 0,000 

 Sumber : Lampiran 5 

 Berdasarkan uji F pada tabel 4.12 di atas menunjukkan Fhitung sebesar 36,686 

dengan tingkat signifikan sebesar 0,000. Karena taraf signifikan lebih kecil dari 0,05 

maka model regresi yang dihasilkan dalam penelitian ini telah cocok digunakan untuk 

menguji hipotesis yang diajukan.  

4.3.5. Pengujian Hipotesis Pengaruh Total Quality Management (X1) dan Sistem 

Penghargaan (X2) terhadap Kinerja Manajerial (Y). 

Berdasarkan hasil pengujian untuk melihat pengaruh nyata tidaknya masing-

masing variabel dapat dijelaskan sebagai berikut : 
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Tabel 4.13 
        Hasil Pengujian Regresi 

 
No Variabel  T Sig R R2 

1 Total Quality Management (X1) 6,337 0,000 
0,855 0,731 

2 Sistem Penghargaan (X2) 2,178 0,038 

Sumber : Lampiran 5 

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa secara bersama-sama variabel 

pengaruh TQM (X1) dan sistem penghargaan (X2) terhadap kinerja manajerial (Y) 

memiliki nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,855 (lampiran 5). Hal tersebut 

menunjukkan korelasi yang signifikan antara variabel pengaruh TQM (X1) dan sistem 

penghargaan (X2) terhadap kinerja manajerial (Y), sedangkan besarnya nilai koefisien 

determinasi (R2) adalah 0,731 (lampiran 5) yang berarti bahwa variabel pengaruh 

TQM (X1) dan sistem penghargaan (X2) mampu menjelaskan perubahan variabel 

kinerja manajerial (Y) sebesar 73,1% sedangkan sisanya sebesar 26.9% lainnya 

dipengaruhi oleh faktor-faktor atau variabel lain di luar penelitian ini. 

Berdasarkan hasil pengujian untuk melihat pengaruh nyata tidaknya masing-

masing variabel dapat dijelaskan sebagai berikut : 

   1. Nilai thitung pada variabel Total Quality Management(X1) sebesar 6,337 

dengan tingkat signifikan sebesar 0,000. Karena tingkat signifikan pada 

variabel ini lebih kecil dari 5% (sig < 5%), maka hal ini berarti variabel 

Total Quality Management (X1) secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja 

Manajerial. 
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  2. Nilai thitung pada variabel Sistem Penghargaan (X2) sebesar  2,178 dengan 

tingkat signifikan sebesar 0,038. Karena tingkat signifikan pada variabel ini 

lebih kecil dari 5% (sig < 5%), maka hal ini berarti variabel Sistem 

Penghargaan (X2) secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial. 

4.4.  Pembahasan Hasil Penelitian 

4.4.1. Implikasi Penelitian 

Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa Total Quality 

Management dan Sistem Penghargaan berpengaruh terhadap Kinerja 

Manajerial.  

  Adanya pengaruh antara variabel Total Quality Management  dan 

sistem penghargaan terhadap kinerja manajerial menunjukkan bahwa untuk 

dapat meningkatkan kinerja manajerial pada PT. Indo Lautan Makmur maka 

pihak perusahaan diharapkan dapat lebih memperbaiki posisi persaingannya, 

dapat meningkatkan output yang bebas dari kerusakan dan mengurangi biaya 

operasi melalui upaya perbaikan kualitas dengan menerapkan Total Quality 

Management pada perusahaan karena dapat memberikan beberapa manfaat 

yang pada akhirnya akan meningkatkan laba perusahaan dan mampu bersaing 

dengan perusahaan sejenis. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan 

oleh Goetsch dan Davis seperti yang dikutip oleh Tjiptono dan Diana (2001 : 

152) dalam kaitannya dengan Total Quality Management, kepemimpinan 

merupakan kemampuan untuk membangkitkan semangat orang lain agar 
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bersedia memiliki tanggung jawab total terhadap usaha mencapai atau 

melampaui tujuan organisasi.    

  Kinerja manajerial akan sesuai dengan apa yang diharapkan 

perusahaan jika ada usaha perbaikan terus menerus dari manajer terhadap 

spesialisasi dan pengulangan, tanggung jawab, wewenang dan kekuasaan 

mengambil keputusan, kebutuhan latihan dan pengembangan, pengarahan, 

administratif  dan kontribusi yang kreatif melalui Total Quality Management.  

Hal ini mendukung Teori Manajemen Ilmiah dari Frederic Winslow Taylor 

yang dikutip oleh J. Berge (1983) yang menyatakan bahwa manajemen 

maupun pekerja perlu memalingkan pandangan mereka dari pembagian 

surplus dan mengalihkan perhatiannya kepada meningkatkan besarnya 

perusahaan. 

Dengan adanya Total Quality Management  seorang manajer 

bertanggung jawab dan berperan sebagai pelatih karir dalam rangka 

mengembangkan, mendorong, melatih, dan memantau karyawan sehingga 

manajer dapat mengubah karyawan yang enggan berpartisipasi dalam setiap 

usaha perbaikan kinerja perusahaan. 

Sistem penghargaan juga dapat meningkatkan motivasi karyawan 

terhadap ukuran kinerja, sehingga membantu karyawan mengalokasikan 

waktu dan usaha karyawan . penghargaan berbasis kinerja mendorong 

karyawan dapat mengubah kecenderungan semangat untuk memenuhi 
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kepentingan sendiri ke semangat untuk memenuhi tujuan organisasi 

(Mardiyah dan Listianingsih, 2005:570). 

Adanya pengaruh antara Total Quality Management dan sistem 

penghargaan terhadap kinerja manajerial menunjukkan bahwa dengan 

semakin tingginya tingkat penghargaan dalam bekerja didalam perusahaan 

maka dapat meningkatkan kinerja manajerial tersebut sehingga motivasi kerja 

juga akan meningkat. Motivasi ini dapat dilakukan dengan pemberian 

penghargaan yang diwujudkan dalam bentuk kompensasi berupa bonus atau 

tunjangan kepada para manajer untuk mengubah kecenderungan semangat 

untuk memenuhi kepentingan diri sendiri  ke semangat untuk memenuhi 

tujuan organisasi. Hal ini mendukung teori pengharapan dan motivasi Porter – 

Lower (1992) yang menyatakan bahwa pengharapan dan motivasi dengan 

orientasi masa mendatang dan juga menekankan antisipasi tanggapan-

tanggapan atau hasil-hasil. Para manajer tergantung terutama pada harapan 

dimasa yang akan datang dan bukan pengalaman biasa yang lalu. 

 

 Secara teoritik, model penghargaan ini berjalan sebagai berikut :             

Nilai pengharapan yang diharapkan karyawan dikombinasikan dengan 

persepsi orang tersebut tentang usaha yang mencakup probabilitas dari 

pencapaian pengharapan untuk menyebabkan atau menimbulkan tingkat usaha 

tertentu yang dikombinasikan dengan kemampuan, sifat-sifat karyawan dan 

persepsinya mengenai kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai 
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tingkat prestasi yang diperlukan untuk menerima penghargaan intrinsik yang 

melekat pada penyelesaian tugas dan penghargaan ektrinsik dari manajemen 

bagi pencapaian prestasi yang diinginkan (Handoko, 2003:266).  

  Hasil penelitian ini mendukung penelitian Aida Ainul Mardiyah dan 

Listianingsih (2005), Retno Kurnianingsih dan Nur Indriantoro (2001) dan 

Supratiningrum dan Zulaikha (2003) yang menyatakan bahwa interaksi antara 

Total Quality Management dan Sistem Reward berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial. 

  Kepuasan karyawan harus menjadi perhatian utama dari setiap 

perusahaan, karena kepuasan karyawan merupakan asset perusahaan dan 

karyawan merupakan sumber daya insani perusahaan yang sangat bernilai, 

serta dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan-tujuan 

kemampulabaan (profitability). Dengan demikian pemberian kompensasi yang 

tepat dapat memberikan motivasi dan kepuasan karyawan serta dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan. Sebaliknya, tanpa kompensasi yang tepat, 

karyawan yang ada sangat mungkin untuk meninggalkan perusahaan. Akibat 

dari ketidakpuasan dalam kompensasi bisa jadi akan mengurangi kinerja, 

meningkatkan keluhan-keluhan dan menjadi penyebab mogok kerja. 
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4.5. Perbedaan Hasil Penelitian Terdahulu dengan Hasil Penelitian Sekarang. 

Hasil penelitian sekarang memiliki perbedaan dengan beberapa hasil 

penelitian terdahulu yaitu terletak pada : 

Tabel 4.14 
       Perbedaan Hasil Penelitian Terdahulu dengan Hasil Penelitian Sekarang 

 
No. Nama Peneliti Variabel Hasil 

1 Astri Wijayanti 
(2007) 

X1 = TQM 
X2 = Sistem Penghargaan 
Y  = Kinerja Manajerial 

Total Quality Management 
berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja manajerial 
tetapi Total Quality 
Management dan sistem 
penghargaan  secara parsial 
tidak berpengaruh terhadap 
kinerja manajerial. 
 
 

2 Dimas Riszaldi 
(2008) 

X1 = TQM 
X2 = Sistem Penghargaan 
Y  = Kinerja Manajerial 

 

Total Quality Management 
dan sistem penghargaan 
berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja manajerial. 

3 Lya Astutik 
(2008) 

X1 = Motivasi 
X2 = Sistem Penghargaan 
Y  = Kinerja Manajerial 

Bahwa Motivasi dan sistem 
penghargaan mempunyai 
pengaruh terhadap kinerja 
manajerial 

4 Laily Farhatin  
(2013) 

X1 = TQM 
X2 = Sistem Penghargaan 
Y  = Kinerja Manajerial 

Bahwa Total Quality 
Management dan Sistem 
penghargaan berpengaruh 
terhadap Kinerja Manajerial 

 Sumber : Data Peneliti 

4.6. Keterbatasan Penelitian 

Peneliti telah berusaha melakukan penelitian dengan sebaik mungkin, 

namun tidak dipungkiri bahwa penelitian ini masih banyak memiliki 

kekurangan akibat dari keterbatasan penelitian yang ada, yaitu : 
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Peneliti hanya menggunakan variabel Total Quality Management dan 

Sistem Penghargaan dengan Kinerja Manajerial, sedangkan kondisi yang nyata 

masih banyak variabel lain yang memiliki pengaruh terhadap terjadinya kinerja 

manajerial seperti kompensasi manajerial dan kondisi ketidakpastian 

lingkungan yang juga dapat menyebabkan terjadinya penurunan kinerja 

manajerial. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.   Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan 

bahwa : 

Hasil analisis regresi linier berganda adalah Total Quality 

Management (X1) dan Sistem Penghargaan (X2) berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja manajerial (Y), sehingga hipotesis “Bahwa ada pengaruh 

Total Quality Management dan Sistem Penghargaan terhadap Kinerja 

Manajerial pada PT. Indo Lautan Makmur di Sidoarjo” teruji kebenarannya. 

5.2.   Saran 

Berdasarkan uraian diatas dapat dikemukakan beberapa saran yang dapat 

dijadikan bahan pertimbangan : 

1. Bagi perusahaan, disarankan dapat meningkatkan kesesuaian antara 

Total Quality Manajemen dan sistem penghargaan, kesesuaian tersebut 

adalah bila tingkat Total Quality Management dan sistem penghargaan 

yang semakin tinggi maka akan dapat meningkatkan kinerja manajerial. 

Peningkatan tersebut dilakukan dengan jalan memberikan suatu 

penghargaan yang sesuai dengan kemampuan perusahaan yang dapat 

mendorong motivasi para karyawan agar tercapai tujuan dari perusahaan 

tersebut. 
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2. Bagi peneliti yang akan datang, hendaknya lebih mengembangkan 

penelitian dengan menambah variabel seperti : motivasi, pelatihan dan 

pendidikan manajer, dan gaya kepemimpinan yang diduga memiliki 

pengaruh terhadap kinerja manajerial. 

3. Bagi Universitas, untuk menambah perbendaharaan perpustakaan 

sehingga dimasa mendatang akan dapat dijadikan sebagai acuan bagi 

mahasiswa lainnya untuk melakukan pengkajian dalam bidang yang 

sama. 
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