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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1 Total Quality Management (TQM)  

 Total Quality Management (TQM) merupakan suatu sistem yang 

memperbaikan terus menerus tentang kualitas. Adapun pengertian kualitas menurut 

para pakar mutu adalah sebagai berikut : 

“1. Crosby, Philip B. (1989) 

Crosby berpendapat bahwa mutu berarti kesesuaian terhadap persyaratan 

(misalnya : jam tanah air, sepatu yang tahan lama, atau dokter yang ahli). 

Ia juga mengungkapkan pentingnya melibatkan setiap orang pada proses 

dalam organisasi. Pendekatan Crosby merupakan proses top-down. 

 

  2. Deming (1986) 

Deming berpendapat bahwa mutu adalah pemecahan masalah untuk  

mencapai penyempurnaan terus-menerus. Seperti penerapan kaizen di 

Toyota dan gugus kendali mutu pada Telkom. Pendekatan Deming 

adalah bottom-up. 

 

  3. Joseph M. Juran (1989) 

Juran berpendapat bahwa mutu berarti kesesuaian dengan penggunaan, 

seperti sepatu yang dirancang untuk olahraga. Pendekatan Juran adalah 

orientasi pada pemenuhan harapan pelanggan. 
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 4. Ishikawa (1985) 

Ishikawa berpendapat bahwa mutu berarti kepuasan pelanggan, dengan 

demikian, setiap bagian proses dalam organisasi memiliki pelanggan. 

Kepuasan pelanggan internal akan menyebabkan kepuasan pelanggan 

organisasi.” 

 

Sedangkan ISO 8420 (quality vocabulary) dalam Gasperz (2002:5) :  

“Kualitas didefinisikan sebagai totalitas dari karakteristik dari suatu produk 

yang menunjang kemampuannya untuk menunjang kebutuhan yang di 

spesifikasikan atau ditetapkan. Kualitas sering diartikan sebagai kepuasan 

pelanggan (customer statisfication) atau konfirmasi terhadap kebutuhan atau 

persyaratan (conformance to the requirement).” 

 

Berdasarkan definisi-definisi di atas, penulis dapat menjelaskan bahwa 

kualitas adalah tingkat baik buruknya suatu produk yang dihasilkan ataupun jasa 

yang diberikan kepada pelanggan. Kualitas yang tinggi dengan sendirinya akan 

membuat perusahaan tersebut dipercaya oleh pelanggan, dengan demikian citra dari 

perusahaan pun akan semakin bagus. Mengingat pentingnya kualitas maka kualitas 

ini perlu dikelola dengan baik. Sistem pengelolaan kualitas di kenal sebagai TQM. 

Berikut penjelasan mengenai TQM. 

 

2.2 Pengertian Total Quality Management (TQM) 

Seperti halnya dengan kualitas, definisi TQM juga ada bermacam-macam. 

Berikut ini beberapa definisi TQM menurut para ahli, yaitu : 
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1. Tjiptono dan Anastasia Diana (2003:4) 

“TQM merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha untuk 

mencoba memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus 

menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya”. 

 

2. Mulyadi dan Johny (1998:181) 

“TQM merupakan suatu sistem manajemen yang berfokus kepada orang 

yang bertujuan untuk meningkatkan secara berkelanjutan kepuasan 

pelanggan pada biaya yang sesungguhnya secara berkelanjutan terus 

menerus”. 

 

3. Nasution (2005:22) 

“TQM diartikan sebagai perpaduan semua fungsi manajemen, semua bagian 

dari perusahaan dan semua orang ke dalam falsafah holistik yang dibangun 

berdasarkan konsep kualitas, teamwork, produktifitas, dan kepuasan 

konsumen”. 

 

4. Heizer dan Render (2001:98) 

“TQM menggambarkan penekanan mutu yang memacu seluruh organisasi 

mulai dari pemasok sampai konsumen. TQM menekankan pada komitmen 

manajemen untuk memiliki keinginan yang berkesinambungan bagi 

perusahaan untuk mencapai kesempurnaan di segala aspek barang dan jasa 

yang penting bagi konsumen”. 

 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat penulis jelaskan bahwa TQM adalah 

suatu alat manajemen dalam meningkatkan kualitas dalam suatu perusahaan yang 

bertujuan memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus menerus 

atas produk, jasa manusia, proses, dan lingkungannya di segala barang dan jasa yang 
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penting bagi konsumen. Untuk menunjang TQM agar lebih baik, terdapat beberapa 

unsur-unsur berikut ini. 

 

2.2.1 Unsur-Unsur Total Quality Management (TQM) 

 Perbedaan TQM dengan pendekatan lain dalam menjalankan usaha adalah 

komponen bagaimana (HOW). Komponen-komponen ini memiliki sepuluh unsur 

yang dikemukakan oleh Goetsch dan Davis yang dikutip Nasution (2005:22), yaitu : 

1. Fokus pada Pelanggan 

2. Obsesi terhadap Kualitas 

3. Pendekatan Ilmiah 

4. Komitmen Jangka Panjang 

5. Kerja sama Tim (Teamwork) 

6. Perbaikan Sistem Secara Berkesinambungan 

7. Pendidikan dan Pelatihan 

8. Kesatuan Tujuan 

9. Kebebasan yang terkendali 

10. Keterlibatan Karyawan 

 

Menurut Suardi (2003), fokus pada pelanggan merupakan pendorong dalam 

penerapan TQM dalam perusahaan. Di samping itu pelanggan dapat dibagi menjadi 2 

bagian yaitu pelanggan eksternal dan pelanggan internal yang masing-masing 

mempunyai peranan yang berkaitan dengan kualitas. Pelanggan eksternal sebagai 

penentu kualitas produk atau jasa, sedangkan pelanggan internal berperan dalam 

menentukan kualitas manusia, proses, dan lingkungan yang berhubungan dengan 

produk dan jasa. Wibowo (2007), berpendapat tentang obsesi terhadap kualitas, 

bahwa kualitas yang ditetapkan organisasi harus sudah bisa memenuhi atau melebihi 
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apa yang ditentukan. Pendekatan Ilmiah menurut Nasution (2010) sangat diperlukan 

dalam penerapan TQM untuk mendesain pekerjaan dan dalam proses pengambilan 

keputusan, serta pemecahan masalah yang berkaitan dengan pekerjaan yang didesain 

tersebut.  

Tjiptono dan Anastasia (2003) menjelaskan tentang komitmen jangka 

panjang TQM yang merupakan suatu paradigma baru dalam melaksanakan bisnis 

sehingga dibutuhkan budaya perusahaan yang baru pula. Oleh karena itu komitmen 

jangka panjang sangat penting guna mengadakan perubahan budaya agar penerapan 

TQM dapat berjalan dengan sukses. Soegoto (2009) menjelaskan kerja sama tim 

(Teamwork) organisasi yang menerapkan TQM memerlukan kerja sama tim, baik 

antar karyawan perusahaan maupun dengan pemasok, lembaga-lembaga pemerintah, 

dan masyarakat sekitarnya. Menurut Herjanto (2007), perbaikan sistem secara 

berkesinambungan bermanfaat untuk proses-proses tertentu di dalam suatu sistem. 

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

dihasilkannya dapat meningkat. 

Budiyono (2005) juga menjelaskan tentang pendidikan dan pelatihan yang 

merupakan faktor fundamental dalam TQM suatu organisasi. Oleh karena itu setiap 

orang dalam perusahaan diharapkan dan didorong 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 keterampilan teknis dan keahlian profesionalnya. Nasution (2010) 

menjelaskan kebebasan yang terkendali dalam pengambilan keputusan dan 
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pemecahan masalah merupakan unsur yang sangat penting dalam TQM. Unsur 

tersebut penting karena dapat meningkatkan rasa tanggung jawab karyawan terhadap 

keputusan yang telah dibuat.  

Tjiptono dan Anastasia (2003) menjelaskan dalam penerapan TQM harus 

memiliki kesatuan tujuan agar penerapan TQM dapat berjalan dengan baik, sehingga 

setiap usaha dapat diarahkan pada tujuan yang sama. Akan tetapi kesatuan tujuan ini 

tidak berarti bahwa harus ada selalu ada persetujuan/kesepakatan antara pihak 

manajemen dan karyawan mengenai upah dan kondisi kerja. Sukoco (2007) juga 

menjelaskan keterlibatan karyawan merupakan hal yang penting dalam penerapan 

TQM, karena keterlibatan dan pemberdayaan karyawan akan memberikan karyawan 

hak untuk merekomendasikan perubahan lalu diberikan tanggung jawab untuk 

penerapannya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya komponen-

komponen di atas dapat membantu kerja TQM pada perusahaan menjadi lebih baik. 

TQM lebih jelas maka perlu diuraikan konsep TQM. 

 

2.2.2 Konsep Total Quality Management (TQM) 

 TQM merupakan suatu sistem manajemen yang difokuskan pada seluruh 

orang atau tenaga kerja, yang mempunyai bagian untuk meningkatkan kepuasan pada 

pelanggan dengan memberikan kualitas yang sesuai dengan standar perusahaan, 

namun dengan biaya pencapaian nilai lebih rendah dari nilai suatu produk atau jasa. 

Dalam konsep ini diperlukan suatu komitmen dari setiap anggota dalam organisasi 

atau perusahaan (Nasution, 2005:24). 
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 Ahli mutu Deming (2001) menggunakan 14 langkah (lihat table 2.1) untuk 

menentukan perbaikan mutu, dan langkah-langkah tersebut dikembangkan menjadi 5 

konsep efektif yang dikemukakan oleh Heizer dan Render (2000:99-100) yang telah 

dialihbahasakan, yaitu : 

“1. Perbaikan Terus-Menerus 

 2. Pemberdayaan Karyawan 

 3. Perbandingan Kinerja (Benchmarking) 

 4. Penyedia Kebutuhan yang Tepat Waktu (Just In Time) 

 5. Pengetahuan Mengenai Peralatan TQM” 

 

Tjiptono dan Anastasia (2003) menjelaskan perbaikan terus-menerus 

merupakan salah satu unsur TQM. Konsep perbaikan ditetapkan terhadap proses 

produk maupun orang yang melaksanakannya. Proses ini hanya dapat berhasil 

apabila disertai dengan usaha sumber daya manusia yang tepat. Menurut Heizer dan 

Render (2001) menjelaskan bahwa pemberdayaan karyawan untuk setiap proses yang 

diproduksi dilibatkan dalam manajemen perusahaan. Teknik untuk membangun 

perdayaan karyawan mancakup tindakan seperti membentuk jaringan komunikasi 

yang melibatkan karyawan, mendorong karyawan untuk bersikap terbuka dan 

sebagian motivator, dan membangun organisasi dengan sikap mental yang tinggi. 

Wibowo (2007) juga menjelaskan untuk pemberdayaan karyawan itu sendiri 

dibutuhkan pengembangan target kerja yang akan dicapai sesuai standar  dan tolak 

ukur agar dapat mengukur kinerja sendiri yang disebut dengan perbandingan kerja.  
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Heizer dan Render (2001), menjelaskan bahwa penyedia kebutuhan yang 

tepat waktu (Just In Time) merupakan pemikiran yang memperbaiki masalah yang 

cepat pada pengukuran kerja sesuai dengan target kerjanya. Gaspersz (2003) juga 

menjelaskan bahwa pengetahuan mengenai peralatan TQM merupakan suatu 

aktivitas dari fungsi manajemen secara keseluruhan yang menentukan kebijaksanaan 

kualitas, tujuan-tujuan dan tanggung jawab. 
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Tabel 2.1  

14 langkah untuk Menerapkan Perbaikan Mutu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Deming (2001) 

Selain langkah-langkah pada tabel di atas diperlukan memperhatikan 

manfaat-manfaat yang seharusnya ditetapkan pada TQM seperti yang diuraikan 

dibawah ini. 

  

2.2.3 Manfaat Total Quality Management (TQM) 

Menurut Tjiptono dan Diana (2001:10), perusahaan yang menerapkan teknik 

TQM akan memperoleh beberapa manfaat utama yang pada akhirnya akan 

14 langkah untuk menerapkan perbaikan mutu : 

1. Ciptakan Konsisten Tujuan 

2. Arahkan untuk perubahan yang lebih baik 

3. Realisasikan mutu kedalam produk, hentikan ketergantungan 

kepada pemeriksa yang menemukan masalah 

4. Ciptakan hubungan jangka panjang berdasarkan kinerja 

sebagai ganti dari pemberian penghargaan pada bisnis 

berdasarkan ukuran harga. 

5. Lakukan perbaikan terus menerus baik barang maupun jasa. 

6. Mulailah pelatihan karyawan 

7. Melembagakan kepemimpinan 

8. Hilangkan ketakutan 

9. Hilangkan hambatan-hambatan antar departemen 

10. Hindari memberikan nasihat tidak perlu kepada karyawan 

11. Dukung, bantu dan perbaiki 

12. Hilangkan penghalang yang dapat merampok kebanggaan 

karyawan atas keahliannya 

13. Giatkan program pendidikan dan self-improvement 

14. Buatlah transformasi pekerjaan setiap orang dan siapkan 

setiap orang untuk mengerjakannya. 
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meningkatkan laba serta daya saing perusahaan yang bersangkutan antara lain : 1). 

Rute pertama yaitu rute pasar; 2). Rute kedua adalah rute biaya. Rute pertama 

menjelaskan perusahaan dapat memperbaiki posisi persaingannya sehingga pangsa 

pasarnya semakin besar dan harga jualnya dapat lebih tinggi. Kedua hal ini mengarah 

pada meningkatnya penghasilan sehingga laba yang diperoleh juga semakin besar. 

Rute yang kedua menjelaskan perusahaan dapat meningkatkan output yang bebas 

dari kerusakan melalui upaya perbaikan kualitas. Hal ini menyebabkan biaya operasi 

perusahaan berkurang. Dengan demikian laba yang diperoleh akan meningkat. 

Penjelasan manfaat TQM di atas dapat digambarkan pada gambar 2.1 dibawah ini 
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Gambar 2.1 

Manfaat Total Quality Management (TQM) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Sumber : Tjiptono dan Diana, Total Quality Management (TQM) (2001:10). 

Kinerja suatu perusahaan dapat dilihat dari pelaksanaan TQM yang baik. Karena 

TQM juga merupakan suatu alat untuk menilai kinerja perusahaan. Berikut adalah 

penjelasan tentang kinerja. 
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2.3 Kinerja 

 Arti performance atau kinerja menurut Prawirosentono (1999:2) adalah 

sebagai berikut: 

“Performance adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 

sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan tanggung jawab 

masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan 

secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai moral maupun etika.” 

 

Pengertian kinerja (performance) diartikan pula oleh Simamora (2004:327) yaitu: 

“Kinerja merupakan suatu pencapaian persyaratan pekerjaan tertentu yang 

akhirnya secara nyata dapat tercermin keluaran yang dihasilkan.” 

 

Suprihanto (2000:7) menyebutkan istilah kinerja dan prestasi kerja yaitu: 

“Kinerja adalah hasil kerja seseorang selama periode tertentu dibandingkan 

dengan berbagai kemungkinan, misalnya standar, target/sasaran.” 

Menurut Mangkunegara (2001:67), istilah kinerja berasal dari kata Job Performance 

atau Actual Performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai 

oleh seseorang). Pengertian kinerja adalah sebagai berilkut: 

“Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya.” 

Jadi dengan demikian kinerja adalah suatu hasil yang dicapai oleh seseorang atau 

sekelompok orang pada periode tertentu berdasarkan alat ukur yang digunakan baik 

kualitas maupun kuantitas dengan membandingkan target dan hasil yang dicapai.  
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2.3.1 Pengertian Karyawan 

Hasibuan (2005) menjelaskan bahwa karyawan merupakan penjual jasa 

(pikiran dan tenaganya) dan mendapat kompensasi yang besarnya telah ditetapkan 

terlebih dahulu. Dalam hal ini, karyawan wajib dan terikat untuk mengerjakan 

pekerjaan yang diberikan dan berhak memperoleh kompensasi sesuai dengan 

perjanjian.  

Hasibuan (2005) juga menjabarkan tentang posisi karyawan dalam suatu 

perusahaan diantaranya: 1). Karyawan operasional; 2). Karyawan manajerial. 

Karyawan operasional adalah setiap orang yang secara langsung harus mengerjakan 

sendiri pekerjaannya sesuai dengan perintah atasan. Karyawan manajerial adalah 

setiap orang yang berhak memerintah bawahannya untuk mengerjakan sebagian 

pekerjaannya dan dikerjakan sesuai dengan perintah.  

 

2.3.2 Pengertian Kinerja Karyawan 

 Kinerja karyawan merupakan hasil kerja yang secara kalitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya dengan 

tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Menurut Goodhue dan Thomson (1995) 

yang sudah dialih bahasakan menyatakan bahwa pencapaian kinerja karyawan 

dinyatakan berkaitan dengan pencapaian serangkaian tugas-tugas individu dengan 

dukungan teknologi informasi yang ada. Pengukuran kinerja karyawan ini melihat 

dampak sistem yang baru terhadap efektifitas penyelesaian tugas, membantu 



23 
 

meningkatkan kinerja, penilaian kinerja dan menjadikan pemakai lebih produktif dan 

kreatif. 

 

2.3.3 Syarat-Syarat Sistem Penilaian Kinerja Karyawan 

Suatu sistem penilaian kinerja yang baik harus menggambarkan kondisi yang 

sesungguhnya dari kinerja karyawan yang dinilai. Penilaian kinerja bukan hanya 

untuk mengidentifikasi kekurangan yang ada, akan tetapi harus dapat menunjukkan 

kelebihan-kelebihan yang dicapai. Dengan mengetahui kelebihan yang dimilikinya 

diharapkan untuk mendorong karyawan untuk berprestasi lebih baik sekaligus juga 

memperbaiki kekurangan-kekurangannya. 

Menurut Werther & Keith (1996:347) suatu sistem penilaian kinerja harus 

memenuhi syarat adalah sebagai berikut: 

“1. Pelaksanaan yang dilaksanakan (Job Related) 

Suatu sistem penilaian kinerja haruslah mengevaluasi critical behavior 

yang berhubungan dengan kesuksesan penyelesaian suatu pengerjaan. 

2. Praktis (Practical) 

Suatu penilaian kinerja haruslah singkat dan jelas agar dapat dipahami 

baik oleh penilai maupun yang dinilai. 

3. Standar Kerja (Performe Standard) 

Suatu sistem penilaian harus memiliki standar-standar pengukuran yang 

jelas yang dijadikan patokan atas hasil-hasil penilaian yang diperoleh. 

4. Pengukuran Kinerja (Performe Measure) 

Penilaian kineja hendaklah memiliki segala pengukuran yang jelas dan 

dapat dimengerti oleh penilai. Skala pengukuran yang diberikan 

hendaklah mudah untuk digunakan dan dapat diandalkan. Skala 
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pengukuran harus dapat digunakan oleh penilai yang berbeda sehingga 

keputusan akhir yang diperoleh berdasarkan standar penilai yang sama.” 

 

Dari uraian di atas, maka berikut akan dijelaskan tentang sistem pengukuran kinerja. 

Sistem pengukuran kinerja tersebut bertujuan untuk meningkatkan kinerja suatu 

perusahaan agar tujuan dari perusahaan dapat tercapai. 

 

2.4   Sistem Pengukuran Kinerja 

Kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh 

karyawan. Kinerja mencerminkan keberhasilan organisasi, oleh karena itu penting 

sekali kinerja pegawai untuk diukur. Pengukuran kinerja merupakan mekanisme 

penting bagi manajemen untuk digunakan dalam menjelaskan tujuan dan standar 

kinerja dan memotivasi kinerja individual di waktu berikutnya (Mathus dan Jackson, 

2006:378). 

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005:461), pengukuran kinerja 

merupakan kunci penting dalam infrasruktur organisasi. Istilah tersebut mencakup 

suatu set kebijakan organisasional, sistem dan praktik yang mengkoordinasikan 

tindakan serta transfer informasi untuk mendukung seluruh siklus manajemen. 

Manajemen menggunakan sistem pengukuran ini sebagai mekanisme untuk 

mengimplementasikan strategi perusahaan. 

Motivasi karyawan untuk bekerja, mengembangkan kemampuan pribadi dan 

meningkatkan kemampuan dimasa depan dipengaruhi oleh umpan balik mengenai 

masa lalu dan pengembangan. Umpan balik kinerja memungkinkan karyawan 
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mengetahui seberapa baik mereka bekerja apabila dibandingkan dengan standar 

organisasi. Sekiranya pengukuran kinerja dilakukan secara benar, para karyawan dan 

perusahaan akan di untungkan dengan pemastian bahwa individu memberi kontribusi 

kepada focus strategic perusahaan (Permatasari, 2009). 

 

2.4.1 Pengertian Sistem Pengukuran Kinerja 

Menurut Ljungberg (1994) dalam Wibisono (2006:27), mendefinisikan sistem 

pengukuran kinerja sebagai berikut : 

“Pengukuran kinerja merupakan sebuah tahapan pengukuran berdasarkan 

aturan dan prosedur tertentu untuk mencakup, mengkompilasi, 

mempresentasikan dan mengkomunikasikan data dalam sebuah kombinasi 

yang mencerminkan kunci kinerja dan karakteristik dari proses terpilih yang 

cukup efektif yang memungkinkan analisis intelektual sebagai panduan untuk 

mengambil tindakan yang diperlukan”. 

 

Menurut Mulyadi dan Johny (2001:415) : 

“Sistem pengukuran kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas 

operasional organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan 

sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya”. 

Sedangkan menurut Simamora (2004:338), menyatakan bahwa : 

“Sistem pengukuran kinerja adalah proses yang dipakai oleh organisasi untuk 

mengevaluasi pelaksanaan kerja individu karyawan dan merupakan salah satu 

aktivitas dasar dalam penilaian karyawan, evaluasi kerja dan evaluasi 

karyawan”. 

 

Berdasarkan definisi-definisi di atas penulis dapat menjelaskan bahwa sistem 

pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap  berbagai 
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aktivitas dalam rantai nilai yang ada dalam perusahaan. Hasil pengukuran tersebut 

kemudian digunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi tentang 

prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik yang mana perusahaan memerlukan 

penyesuaian-penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian. 

 

2.4.2 Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja 

 Tujuan pokok pengukuran kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam 

mencapai sasaran organisasi dan dalam memasuki standar perilaku yang telah 

ditetapkan sebelumnya agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. 

Menurut Cahayani (2005:93), pengukuran kinerja memiliki beragam tujuan 

diantaranya yaitu : 

  “1. Meningkatkan kinerja karyawan pada saat ini. 

2. Sebagai umpan balik 

3. meningkatkan motivasi karyawan 

4. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan 

5. Mengidenifikasi kemampuan karyawan 

6. Membiarkan karyawan mengetahui hal yang diharapkan dari mereka 

7. memusatkan perhatian pada pengembangan karir 

8. meningkatkan imbalan 

9. memecahkan masalah dalam pekerjaan.” 

 

Menurut Mulyadi dan Johny (2001:416) menyebutkan manfaat dari 

pengukuran kinerja yaitu: 
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“1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui          

pemotivasian karyawan secara maksimum. 

2. membantu pengembalian keputusan yang bersangkutan dengan karyawan 

seperti promosi, transfer, dan pemberhentian. 

3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan 

untuk menyediakan kinerja, seleksi, dan evaluasi program, pelatihan 

karyawan. 

4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan 

mereka menilai kinerja mereka. 

5. Menyediakan suatu dasar bagi industri penghargaan”. 

 

Sistem pengukuran kinerja tidak selamanya dapat berjalan dengan baik. Faktor 

penyebab kegagalan dalam pelaksanaan sistem pengukuran kinerja dapat dilihat pada 

penjelasan berikut ini. 

 

2.4.3 Faktor Penyebab Kegagalan Sistem Pengukuran Kinerja 

 Sistem pengukuran kinerja bisa saja gagal karena beberapa sebab. Simamora 

(2004:207) menjelaskan beberapa sebab diantaranya, yaitu : 

“1. Sistem yang ditetapkan secara buruk 

2. Sistem yang dikomunikasikan dengan buruk 

3. Sistem yang tidak tepat 

4. Sistem yang tidak terpantau 

5. Sistem yang tidak dapat mendukung”. 

 

Hal-hal di atas dapat membuat pelaksanaan pengukuran kinerja gagal, apabila 

pengukuran kinerja tidak dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan strategis dari 
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perusahaan. Sistem pengukuran kinerja yang telah dirancang hendaknya didukung 

dan selalu dipantau oleh semua pihak yang terlibat agar sistem yang telah dirancang 

tersebut dapat bermakna dan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat membantu 

untuk memperbaiki kualitas kerja dari karyawan. 

Menurut Hongren & Datar (2001:890) pengukuran secara garis besar dapat 

menjadi dua bagian yaitu pengukuran kinerja keuangan (financial performance 

measures) dan pengukuran kinerja non keuangan (non financial performance). 

Kedua pengukuran tersebut menjabarkan tentang kinerja dari semua produk dan 

aktivitas jasa yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan dalam satuan mata uang. 

Syarat bagi ukuran kinerja yang baik, antara lain berkaitan dengan tujuan 

organisasi, seimbang antara jangka panjang dan jangka pendek, mencerminkan 

aktivitas kunci manajemen, memberi efek pada tindakan karyawan, mudah dipahami 

oleh karyawan, dipergunakan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penentuan balas 

jasa, rasional, objektif, dan dapat diukur, serta dipergunakan secara konsisten dan 

teratur (Wibowo, 2011:231). 
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2.5 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan pengembangan konstruk di atas maka berikut ini di uraikan 

kerangka pemikiran dari setiap hubungan konstruk (variabel). 

 

2.5.1 Pengaruh antara TQM dan Kinerja Karyawan 

 Sejak tahun 1980-an TQM dikembangkan sabagai salah satu alat untuk 

memperbaiki kinerja melalui perbaikan kualitas pada seluruh aspek organisasi. 

Program TQM menitikberatkan pada kulitas secara total dalam organisasi. Beberapa 

perusahaan yang telah menerapkan TQM, ada yang telah berhasil meningkatkan 

kinerjanya, tetapi ada juga yang belum mampu meningkatkan kinerjanya (Sim dan 

Killough, 1998). Hal ini disebabkan oleh penghapusan berbagai macam pemborosan 

secara signifikan dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Disamping itu peran 

continuous improvement pada perusahaan secara terus menerus dapat memperbaiki 

tingkat kinerja dan mengurangi tingkat kesalahan kerja. TQM merupakan suatu 

pendekatan yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui 

perbaikan terus menerus atas produk, jasa, manusia, proses dan lingkungannya 

(Tjiptono dan Diana, 2003). 

Tujuan perusahaan dalam menghasilkan produk berkualitas adalah 

tercapainya kepuasan pelanggan (customer satisfaction) perusahaan yang ditandai 

dengan berkurangnya keluhan dari para pelanggan sehingga menunjukan kinerja 

(performance) perusahaan yang meningkat. Narsa dan Rani (2003) menemukan 

bahwa interaksi TQM dengan kinerja karyawan berpengaruh positif terhadap kinerja 
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karyawan karena dalam kaitannya dengan TQM, kepemimpinan merupakan 

kemampuan untuk membangkitkan semangat para pekerja agar tersedia  memliki 

tanggung jawab total terhadap usaha mencapai tujuan perusahaan. Demikian juga 

Supratiningrum dan Zulaikha (2003) menunjukan pengaruh positif yang signifikan 

antara TQM dan kinerja karyawan. Sedangkan penelitian Madu dan Kuei (1996) 

menunjukan pengaruh positif antara TQM dan kinerja karyawan. 

H1:  Pengaruh TQM dengan kinerja karyawan 

 

2.5.2 Pengaruh antara Sistem Pengukuran Kinerja dengan Kinerja  

Karyawan 

 

 Sistem pengukuran kinerja yang sesuai digunakan dalam manajemen 

kontemporer adalah sistem pengukuran kinerja yang memanfaatkan secara ekstinsif 

dan intensif teknologi informasi dalam berbisnis (Mulyadi dan Johny, 1998). Hal ini 

didukung dengan pernyataan dari Thota (1983:312), bahwa kinerja atasan akan 

meningkat jika para bawahan diberikan kesempatan untuk menentukan tujuan-tujuan 

mereka sendiri. Hal ini juga diharapkan terjalinnya sebuah kerjasama yang baik, 

sehingga mampu meningkatkan kinerja karyawan masing-masing individu didalam 

perusahaan (Winardi, 2000). Apabila seorang atasan dalam memimpin suatu 

organisasi tidak menetapkan pengukuran kinerja yang kooperatif terhadap 

bawahannya, maka hal ini akan mengakibatkan kinerja perusahaan yang jelek dan 

tidak terstruktur. Hal ini juga dipengaruhi oleh kinerja karyawan yang kurang bagus 

(Safaria, 2004). Hasil penelitian Narsa dan Rani (2003) menunjukan adanya 
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hubungan yang positif antara sistem pengukuran kinerja dan dengan kinerja 

manajerial, demikian juga pada penelitian Nurfitriani et al (2005). 

H 2: Pengaruh sistem pengukuran kinerja dengan kinerja karyawan. 

 

2.5.3 Pengaruh Efek Moderasi Sistem Pengukuran Kinerja Terhadap TQM 

Dengan Kinerja Karyawan  

 

 Anthony & Govindrajan (2004) menyatakan bahwa untuk mengatasi 

ketidakkonsistenan hasil-hasil penelitian tersebut diperlukan pendekatan kontijensi. 

Pendekatan ini memberikan suatu gagasan bahwa sifat hubungan yang ada antara 

TQM dan kinerja karyawan mungkin berbeda disetiap kondisi. Salah satu variabel 

kondisional tersebut adalah variabel moderasi (Anthony & Govindarajan, 2004). 

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan untuk memoderasi hubungan antara 

TQM dan kinerja karyawan adalah sistem pengukuran kinerja. 

 Penerapan TQM dapat meningkatkan kinerja karyawan perusahaan karena 

adanya komunikasi antara karyawan dalam membuat keputusan bersama, sehingga 

tujuan dari unit perusahaan dan organisasi dapat tercapai. Keberhasilan perusahaan 

juga dipengaruhi oleh kinerja karyawan yang dimana penerapan kualitas produk 

menggunakan sistem TQM yang membaur pada semua kalangan unit organisasi 

(Supratiningrum dan Zulaikha, 2003). Dari kesimpulan diatas di dukung oleh hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh Mardiyah dan Listianingsih (2005) menunjukan 

hasil yang signifikan pada sistem pengukuran kinerja terhadap hubungan TQM 

dengan kinerja manajerial. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan Nurfitriani et 
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al (2005) sistem pengukuran kinerja sebagai variabel moderasi tidak berpengaruhnya 

hubungan antara TQM dengan kinerja manajerial. 

H3: Pengaruh sistem pengukuran kinerja terhadap hubungan TQM dan kinerja 

karyawan. 

 

 

Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 

 

Pengaruh Total Quality Management (TQM) terhadap Kinerja Karyawan 

dengan Sistem Pengukuran Kinerja 
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Tabel 2.2 

Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Peneliti Judul Penelitian Variabel 

Penelitian 

 Metode Hasil Penelitian 

Narsa, I 

Made & 

Rani 

yuniawati 

(2003). 

Pengaruh 

interaksi antara 

Total Quality 

Management 

(TQM) dengan 

Sistem 

Pengukuran 

Kinerja dan 

Sistem 

Penghargaan 

terhadap Kinerja 

Manajerial. 

Variable 

independen : 

TQM, sistem 

Pengukuran 

kinerja, Sistem 

Penghargaan. 

Variable 

Dependent : 

Kinerja 

Manajerial 

Regresi 

Linier 

berganda 

Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa (1) 

sistem pengukuran 

kinerja pengaruh positif 

terhadap kinerja 

manajerial, (2) sistem 

penghargaan tidak 

berpengaruh terhadap 

kinerja manajerial, (3) 

interaksi antara sistem 

pengukuran kinerja 

dengan TQM tidak 

berpengaruh terhadap 

kinerja manajerial, (4) 

interaksi antara sistem 

penghargaan dengan 

TQM berpengaruh 

positif terhadap kinerja. 

Supratining

rum dan 

Zulaikha 

(2003). 

Pengaruh 

Total Quality 

Management 

terhadap 

Kinerja 

Manajerial 

dengan 

Sistem 

Pengukuran 

dan Sistem 

Penghargaan 

(Reward) 

sebagai 

variable 

moderating. 

Variabel 

independent : 

TQM Variable 

dependent : 

kinerja 

manajerial. 

Variable 

Moderating : 

Sistem 

pengukuran 

kinerja dan 

Sistem 

penghargaan 

(Reward). 

Regresi 

linier 

berganda 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

(1) interaksi TQM 

berpengaruh positif 

yang signifikan 

terhadap kinerja 

manajerial, (2) 

interaksi TQM dan 

sistem reward 

berpengaruh terhadap 

kinerja manajerial, (3) 

interaksi TQM dan 

sistem pengukuran 

kinerja tidak 

berpengaruh terhadap 

kinerja manajerial. 
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Peneliti 

Mardiyah 

Aida Ainul 

dan 

Listianingsih 

(2005) 

Pengaruh Sistem 

pengukuran 

Kinerja, Sistem 

Reward, dan Profit 

Center terhadap 

Hubungan antara 

Total Quality 

Management 

(TQM) dengan 

Kinerja 

Manajerial. 

Variabel 

Independent : 

TQM  

Variabel 

Dependent : 

Kinerja 

Manajerial 

Vari abel 

Moderating : 

Sistem 

Pengukuran 

Kinerja, Sistem 

Reward, dan 

Profit Center. 

Regresi 

linier 

berganda 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa 

hipotesis (1) pengaruh 

interkasi TQM dengan 

sistem pengukuran 

kinerja hasilnya 

signifikan, (2) sama hal 

nya dengan pengaruh 

antara TQM dengan 

sistem pengukuran 

kinerja terhadap kinerja 

manajerial pada 

perusahaan-perusahaan 

manufaktur di indonesia 

hasilnya signifikan, dan 

(3) TQM dengan profit 

center terhadap kinerja 

manajerial tidak adanya 

pengaruh. 

Metode Judul Penelitian Variabel 

Penelitian 

   Peneliti Hasil Penelitian 

Nurfritriana 

Ina, Grahita 

Chandrarin 

& Hanif 

Ismail, 

(2005). 

Teknologi 

informasi, Sistem 

Pengukuran 

Kinerja dan 

Penghargaan 

sebagai 

Pemoderasi 

hubungan antara 

Total Quality 

Management 

(TQM) dengan 

kinerja 

manajerial 

Variabel 

Independent : 

TQM 

Variable 

dependent : 

Kinerja 

Manajerial 

Variable 

Moderating : 

Teknologi 

Informasi, 

Sistem 

Pengukuran dan 

Penghargaan 

 

Regresi 

linier 

berganda 

 

Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa : 

(1) TQM berpengaruh 

terhadap kinerja 

manajerial (2) 

teknologi informasi 

sebagai variable 

pemoderasi tidak 

berpengaruh terhadap 

TQM dengan kinerja 

manajerial, (3) sistem 

pengukuran sebagai 

variable moderasi 

tidak berpengaruh 

terhadap TQM dengan 

kinerja manajerial, (4) 

sistem penghargaan 

tidak berpengaruh 

TQM dengan kinerja 

manajerial pada 

perusahaan-

perusahaan yang 

terdaftar di BEJ. 


