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bersaing memberikan yang terbaik dari produknya untuk merebut tempat di hati masyarakat, 

dalam hal ini kualitas memegang peranan yang sangat penting. Agar perusahaan dapat 

menghasilkan  barang dan jasa yang berkualitas tinggi, memiliki competitive advantage,  dan  

peningkatkan produktivitas, perusahaan harus mempunyai suatu strategi yang tepat untuk 

permasalahan tersebut. Penerapan Total Quality Management diharapkan menjadi suatu 

solusi untuk permasalahan di atas karena perspektif Total Quality Management terhadap 

kepuasan pelanggan pada hakikatnya adalah bahwa pelanggan merupakan penilai terakhir 

dari kualitas sehingga prioritas utama dalam jaminan kualitas adalah memiliki alat yang 

handal mengenai penilaian konsumen terhadap perusahaan,  selain itu Total Quality 

Management merupakan konsep yang jauh lebih luas yang tidak hanya menekankan pada 

aspek hasil tetapi juga kualitas manusia dan kualitas prosesnya.   Masalahnya adalah apakah 

suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya 

saing organisasi ini dapat secara konsisten diterapkan pada perusahaan dengan perbaikan 

yang terus menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya? Sehingga salah 

satu dampaknya adalah terjadinya peningkatan pada pendapatan perusahaan. 

Seperti yang telah dikemukakan di atas peneliti melakukan penelitian pada salah satu 

perusahaan telekomunikasi di Bandung yaitu PT Telekomunikasi Indonesia International. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kememadaian penerapan Total Quality 

Management berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan pada salah satu perusahaan 

telekomunikasi. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan metode komparatif yang 

bersifat ex post facto. Artinya data yang dikumpulkan setelah semua kejadian yang 

dikumpulkan telah selesai berlangsung, sehingga peneliti dapat melihat akibat dari suatu 

fenomena dan menguji hubungan sebab akibat dari data yang tersedia. Setelah data diperoleh, 

dilakukan analisis untuk diambil suatu kesimpulan. Data yang dibutuhkan untuk penelitian 

diperoleh melalui wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa 

penerapan Total Quality Management pada PT Telekomunikasi Indonesia International telah 

memadai dibuktikan dengan adanya Keputusan Direksi yang berisi proses bisnis pengelolaan 

perusahaan dan arah pengelolaan perusahaan ke depan telah sesuai dengan konsep Total 

Quality Management yang memadai serta kinerja keuangan perusahaan yang terus meningkat 

secara signifikan dalam 3 tahun berturut-turut , kemudian didukung dengan hasil perhitungan 

persentase jawaban pertanyaan dalam kuesioner untuk variabel independen sebesar 93.6 % 

berdasarkan ketentuan yang dikemukakan oleh Champion, angka 93.6 % berada pada 

persentase 76% - 100% berarti penerapan Total Quality Management sangat efektif dan 

untuk variabel dependen sebesar 86.67 % berada pada presentase 76% - 100% bahwa terjadi 

peningkatan pendapatan perusahaan yang besar, dapat disimpulkan bahwa “ Penerapan Total 

Quality Management yang memadai berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan. ”  

 

i 

KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmannirrahim 

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, Yang Maha Kuasa atas segalanya, 

yang selalu mencurahkan rahmat dan kasih sayang -Nya, sehingga atas kuasa-Nya 

penulis dapat menyelesaik an skripsi ini. Sholawat dan salam penulis haturkan kepada 

Rasulullah Muhammad saw, Nabi pilihan -Nya, pembawa risalah kebenaran, begitu 
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juga bagi keluarganya, para sahabatnya, dan para pelanjut risalahnya sampai akhir 

zaman. 

Dalam penyusunan skripsi ini, p enulis menyadari bahwa masih terdapat banyak 

kekurangan, baik dari segi pembahasan dan penyusunannya. Untuk itu penulis sangat 

mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan bermanfaat bagi 

peningkatan kemampuan penulis di waktu yang akan datang . 

Begitu banyak bimbingan, bantuan, motivasi, maupun hikmah yang penulis peroleh 

selama penyusunan skripsi ini, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, 

penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar -besarnya kepada: 

1. Allah Subhanahu Wa Ta’ala, The Gorgeous ONE , Yang Maha Sempurna, 

Maha Pemurah Pemberi Rahmat dengan segala kelembutan -Nya, yang selalu 

memberikan pembinaan dan kekuatan dalam menghadapi ujian -Nya, yang 

selalu mencurahkan cinta dan kasih sayang -Nya yang tidak terbatas, tiada kata 

yang lebih indah selain Laailahailallah,  Alhamdulillahi Rabbil’alamin, 

Subhanallah, Allahu Akbar , 

2. Rasullulah Muhammad shalallahu alaihi wa salam, sang Uswatun Hasanah, 

Nabi pilihan -Nya pembawa risalah, idola di setiap zaman yang selalu menjadi 

inspirasi, salaw at bagimu beserta keluarga, sahabat, dan umatmu, atas seluruh 

pengorbanan memperjuangkan Islam rahmatan lil alamin . 

3. Kedua orangtua tersayang,  atas do’a, kasih sayang, atas pengorbanan waktu, 

tenaga, materi selama mendidik penulis, dan segalanya yang menja dikan 

penulis berusaha untuk sesuai dengan harapan -Nya jazakumullahu khairan 

katsiron (semoga Allah memberi balasan yang lebih baik).  

4. Bapak Bachtiar Asikin S.E., M.M., Ak., selaku dosen pembimbing yang telah 

memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memb imbing serta memberikan 

pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini, jazakallahu khairan 

katsiron . 

5. Bapak Eriana Kartadjumena S.E., M.M., Ak., selalu Ketua Program Studi 

Akuntansi S1 dan D3 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.  
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6. Bapak Usman Sastradipraja S.E., M.M., Ak., selaku sekretaris Program Studi 

Akuntansi S1 dan D3 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.  

7. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K., M.S., Ak., selaku ketua Badan Pengurus 

Yayasan Widyatama. 

8. Bapak Dr. H. Mame Sutoko, Ir., DEA., selaku Rektor Universitas Widyatama. 

9. Bapak Supriyanto Ilyas S.E., M.Si., Ak., selaku Pjs. Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama.  

10. Seluruh staf dosen Universitas Widyatama jurusan akuntansi yang telah 

membimbing serta memberikan ilmu pengetahuan yang sanga t berharga bagi 

penulis,  jazakumullahu khairan katsiro . 

11. Seluruh staf perpustakaan dan staf karyawan Universitas Widyatama 

12. Seluruh pimpinan dan staf karyawan PT Telekomunikasi Indonesia 

International yang telah banyak membantu penulis, atas kerelaannya 

memberikan waktu dan tenaga dalam penyusunan skripsi ini.  

13. Adikku Tia, atas motivasi dan kesetiaanya menemani ke berbagai tempat, 

semoga selalu terjaga ikatan persaudaraan kita sampai di kehidupan setelah 

kematian.   

14. Astrid Yuli Heryani, temanku yang setia dan paling baik, semoga terus 

terjalin di kehidupan yang akan datang, yang membuatku menjadi lebih 

dewasa, terima kasih banyak atas nasehat dan motivasinya, maafkan atas 

semua kekhilafan.  

15. Sahabat-sahabat terbaik, Hanni Ratnasari, Merilla Ambarsari, Ika Sri 

Wahyuni, terima kasih semuanya membuat warna warni sekolah jadi lebih 

seru, dan atas kiriman do’a dan pengalaman yang membawa hikmah, Insya 

Allah semuanya ahlul jannah , ‘Amin 

16. Teman-teman di KaMI UTAMA dari angkatan 2001 sampai 2006 atas ilmu 

dan bimbingannya,  semoga tali ukhuwah  kita terus terjalin dan terus menguat 

karena Allah, selalu berusaha untuk mewujudkan “Kita  memang bukan yang 

terbaik, tapi kita harus terus menjadi lebih baik”, terus berjuang untuk Ridlo 

Allah !! 
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17. Teman-teman angkatan 2003, Dwi Kartika, Yuri Amanda, Dian Siagian,  

Nurmaulidatunnisa, Ernesta,  Puput, Via, Siane, Anggi Anggriani, Dimas, 

Citra Yuliastuti, Bastari, Haryanti, Desy Mauliyah, Wida, Rika Sianipar, Hani 

Aiman, Anggie Rahayu, Dwi Prawesti, Yogi, Maslan, Eben, Iyya, Megi, 

Yetty, Gina, Elly, Gita, Asriena, Ela, Melly, Anggraeni Syiwa, Wera, terima 

kasih  banyak atas kebaikan, dukungan, dan do’a, teman-teman selama ± 4 

tahun,  mohon maaf bila selama itu ada  banyak kekhilafan. Lihatlah segala 

sesuatu dari sudut pandang positif.  

18. Teman- teman angkatan 2004 Leha, Widya, Icha, Dini, Ikhsan, Nala, Irma, 

Fitri atas ketulusan membantu penulis dalam segala hal, hanya Allah Yang 

Kuasa memberi balasan yang terbaik.  

19. Semua teman-teman kampus walaupun tidak disebutkan satu per satu, yang 

membuat masa-masa kuliah menjadi lebih berwarna, terima kasih.  

20. Seluruh pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan kewajiban sebagai 

mahasiswa, terima kasih atas do’a, motivasi, dan segala sesuatu yang telah di 

berikan kepada penulis.  

 

 

 

 

 

 

Akhir kata, jazakumullahu khairan katsiro  (semoga Allah memberi balasan  yang 

lebih baik ), semoga Allah Subhanahu wa ta’ala melimpahkan kasih sayang, dan 

hidayah-Nya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyusun skripsi ini. 

Besar harapan penulis bahwa skripsi ini dap at memberikan banyak manfaat bagi 

pihak-pihak yang membutuhkan.  

       Bandung, September 2007 

  Penulis  


