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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Persaingan pasar di Indonesia yang semakin ketat mendorong perusahaan 

untuk mampu menghasilkan produk dan jasa dengan kualitas yang baik serta 

memberikan pelayanan yang berkualitas sehingga akan ada nilai yang didapat 

oleh perusahaan (Simamora, 1999). Dengan kata lain pihak produsen harus 

mampu merebut hati konsumen akan hasil suatu produksi yang di jual dan 

berupaya untuk memuaskan konsumennya. Salah satu cara yang bisa di tempuh 

oleh perusahaan adalah dengan membenahi sumber daya manusia yang dimiliki 

agar dapat bertahan dalam persaingan jangka panjang (Samuel, 2003:73). 

PT. Astra International Tbk – TSO merupakan suatu badan usaha swasta 

yang juga merupakan perusahaan public yang kini memiliki enam divisi, yaitu 

vehicle division, heavy equipment division, property division, resources division, 

finance division, dan system division. PT. Astra International Tbk – TSO didirikan 

di Jakarta pada tahun 1957 sebagai sebuah perusahaan perdagangan umum dengan 

nama Astra International Inc. Pada tahun 1990, telah dilakukan perubahan nama 

menjadi PT. Astra International Tbk. Dalam rangka penawaran umum perdana 

saham perseroan kepada masyarakat, yang dilanjutkan dengan pencatatan saham 

perseroan di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan stiker ASII. Nilai 

kapitalisasi pasar Astra akhir tahun 2016 adalah sebesar 335.0 triliun. 

(www.astra.co.id) 

http://www.astra.co.id/
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Jaringan bisnis otomotif Astra telah dikenal dan dipercaya sebagai sahabat 

dan mitra yang handal untuk kebutuhan transportasi bagi keluarga, korporasi, dan 

masyarakat umum di seluruh Indonesia. Astra juga memastikan kemudahan 

jangkauan bagi konsumen pembelian, pemeliharaan, dan perawatan kendaraan 

dengan jaringan distribusi dan layanan terluas di Indonesia. Komitmen untuk 

memaksimalkan kepuasan dan loyalitas pelanggan pada setiap tahap pembelian 

dan kepemilikan kendaraan dilengkapi dengan berbagai layanan, mulai dari 

bantuan konsultasi, penawaran fasilitas pinjaman pembelian, perlindungan 

asuransi serta akses layanan darurat dan keluhan pelanggan yang tersedia melalui 

Astra Word. PT. Astra International Tbk – TSO memiliki banyak cabang usaha 

yang di tempatkan diberbagai daerah di Indonesia. Salah satunya ialah Toyota 

Auto 2000 Cibiru Bandung. 

PT. Astra International Tbk – TSO (Auto 2000) Cibiru Bandung 

merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penjualan mobil, penjualan suku 

cadang asli, dan service kendaraan bermerek Toyota. Toyota Sales Operation 

Cabang Bandung atau yang dikenal Auto 2000 ini merupakan tempat penjualan 

resmi Authorized Main Dealer bagi kendaraan merek Toyota. PT. Astra 

International Tbk – TSO (Auto 2000) Cibiru adalah salah satu perusahaan swasta 

yang telah terpercaya sejak dulu serta selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan 

dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumennya. Untuk memenuhi 

kebutuhan dan pelayanan tersebut, perusahaan di tuntut untuk mampu melakukan 

perbaikan secara terus menerus dan mengoptimalkan sumber daya yang 

dimilikinya. (www.astra.co.id) 

http://www.astra.co.id/
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PT. Astra International Tbk – TSO (Auto 2000) Cibiru saat ini mengalami 

peningkatan turnover karyawan. Berikut adalah data turnover karyawan PT. Astra 

International Tbk – TSO (Auto 2000) Cibiru Bandung : 

Tabel 1.1 

Tingkat Turnover Karyawan PT. Astra International Tbk – TSO (Auto 2000) 

Cibiru 

Tahun Jumlah 

Turnover 

Jumlah 

karyawan baru 

Jumlah 

karyawan 

2015 4 3 132 

2016 7 6 131 

2017 9  6 128 

Sumber: Dokumen divisi SDM Auto 2000 Cibiru Bandung 2018 

Tabel 1.1 menunjukan terjadi fenomena tingkat turnover karyawan 

semakin meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf 

SDM (Doddy Kusprihadi) pada tanggal 10 April 2018 menyebutkan dengan 

adanya tingkat turnover karyawan yang terjadi di perusahaan, mengharuskan 

perusahaan untuk mencari kembali calon karyawan yang kompeten. Pengalaman 

bekerja pada bidang tertentu merupakan nilai tambah bagi calon karyawan. Akan 

tetapi tidak sedikit ditemukan calon karyawan yang belum berpengalaman dan 

belum memiliki keahlian dalam bidang tertentu. Hal tersebut menjadikan 

perusahaan harus mampu menciptakan kembali karyawan yang berkompetensi 

dalam bidangnya.  
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Kinerja karyawan PT. Astra International Tbk – TSO Bandung juga 

mengalami masalah yaitu tingginya tingkat ketidak hadiran karyawan yang dapat 

ditunjukan pada tabel berikut: 

Tabel 1.2 

Data Absensi Karyawan bulan Januari-April 2018 

Bulan Jumlah Hari 

Kerja 

Rata-rata 

Kehadiran 

Ketidak 

hadiran 

Januari 26 98% 2% 

Februari 23 98% 2% 

Maret 25 96% 4% 

April 24 94% 6% 

Sumber: Dokumen divisi SDM Auto 2000 Cibiru Bandung 2018 

Berikut ini merupakan penjelasan data absensi karyawan PT. Astra 

International Tbk – TSO Auto 2000 Cibiru Bandung yang dapat dilihat melalui 

grafik absensi selama 4 bulan terakhir pada bulan Januari – April 2018 pada grafik 

di bawah ini :  
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Grafik 1.1 

Grafik Absensi Karyawan bulan Januari – April 2018 

 

 

Sumber: Dokumentasi divisi SDM Auto 2000 Cibiru Bandung 2018 

Grafik 1.1 menunjukan data tingkat ketidak hadiran karyawan semakin 

meningkat. Menurut staf divisi SDM ketidak hadiran karyawan disebabkan oleh 

banyaknya karyawan yang cuti pada saat hari kerja, tidak mengabsen saat telat 

masuk kerja, dan kesalahan pada fasilitas fingerprint (absen sidik jadi). Hampir 

setiap hari ditemukan adanya karyawan yang telat masuk kerja dan tidak 

mengabsen. Hal tersebut merupakan permasalahan yang dapat menghambat 

kegiatan perusahaan. Lemahnya kinerja karyawan yang terjadi menunjukan 

kurang bertanggung jawabnya karyawan terhadap tugas mereka di perusahaan.. 

Pengelolaan sumber daya manusia sangat penting untuk menjalankan kegiatan 

operasional perusahaan dan harus disiapkan sedini mungkin karena kinerja dan 

prestasi suatu lembaga berada di tangan sumber daya manusia (Kasmir, 2008) 
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Sumber Daya Manusia merupakan aset penting yang harus dimiliki dan 

dijaga oleh perusahaan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan karena 

merupakan penggerakan utama roda kehidupan dalam perusahaan. Sumber Daya 

Manusia berperan sebagai penentu perkembangan bisnis sekaligus kunci 

pelaksana visi dan misi sebuah perusahaan. Kinerja karyawan merupakan aspek 

penting dalam manajemen sumber daya manusia seperti yang diungkap oleh 

Sedarmayanti (2001) bahwa kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk 

menilai dan mengetahui apakah karyawan telah melaksanakan pekerjaannya 

secara keseluruhan atau perpaduan dari hasil kerja. Meningkatkan kualitas kinerja 

adalah salah satu upaya mempertahankan eksistensi dalam persaingan kerja. 

Sumber daya manusia yang kompeten sangat mempengaruhi penilaian 

konsumen. Kualitas pelayanan SDM suatu perusahaan sangat dibutuhkan dalam 

menciptakan nilai bagi perusahaan dan untuk mewujudkan visi dan misi 

perusahaan. Keluhan konsumen akan pelayanan yang kurang memuaskan dari 

perusahaan terjadi karena kurangnya perbaikan dan  pelatihan terhadap kinerja 

karyawannya. Hal tersebut mengharuskan perusahaan untuk melakukan perbaikan 

dan pelatihan terhadap karyawannya. Salah satu sistem yang digunakan dalam 

perbaikan tersebut adalah sistem menejemen mutu terpadu atau Total Quality 

Management.  

Total Quality Management menurut Nasution (2005) merupakan suatu 

pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan 

daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, tenaga kerja, 

proses, dan lingkungannya. Untuk mencapai usaha tersebut digunakan sepuluh 
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unsur utama TQM, yaitu fokus pada pelanggan, obsesi terhadap kualitas, 

pendekatan ilmiah, komitmen jangka panjang, kerja sama tim, perbaikan 

berkesinambungan, pendidikan dan latihan, kebebasan yang terkendali, kesatuan 

tujuan, dan keterlibatan serta pemberdayaan karyawan. Total Quality 

Management ini merupakan paradigma baru dalam menjalankan bisnis yang 

berupaya memaksimumkan daya saing organisasi melalui fokus pada kepuasan 

pelanggan, keterlibatan seluruh karyawan, dan perbaikan secara kesinambungan 

atas kualitas produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan organisasi (Tjiptono, 

2001). 

Penerapan TQM dalam suatu perusahaan dapat memberikan beberapa 

manfaat meningkatkan laba serta daya saing perusahaan. Penerapan TQM yang 

terencana dan terarah diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan 

produktifitas dan kinerja karyawan (Poernomo, 2006:103). Selain penerapan 

TQM, perusahaan juga perlu menerapkan mekanisme untuk memotivasi dan 

mempengaruhi perilaku karyawan dalam berbagai cara yang memaksimalkan 

kesejahteraan organisasi dan karyawan yaitu dengan menerapkan sistem 

penghargaan (Narsa dan Yuniawati, 2003:19). 

Penghargaan (kompensasi) merupakan apa yang di terima oleh karyawan 

sebagai ganti kontribusi mereka kepada organisasi (Simamora, 2001:540) 

Didalam organisasi modern ini, pengukuran kinerja merupakan mekanisme 

penting dalam memberikan penjelasan mengenai tujuan dan standar-standar 

kinerja dan memotivasi individunya di waktu selanjutnya. Pengukuran kinerja ini 

memberikan informasi dan mempengaruhi dalam hal gaji, promosi, 
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pemberhentian, dan kondisi pegawai lainnya. Pengukuran kinerja ini guna 

memberikan informasi tentang karakteristik dan kualitas kinerja dan 

mengindentifikasikan untuk perbaikan dalam meningkatkan kerja. Semakin sering 

suatu perusahaan melakukan pengukuran kinerja pada karyawannya maka 

perusahaan akan semakin meningkatan kinerja pada karyawannya, sehingga 

dengan meningkatnya kinerja. maka mutu yang menjadi tujuan utama akan dapat 

tercapai (Ismunawan, 2010:27). 

Sistem penghargaan penting diterapkan dalam sebuah perusahaan yang 

bermaksud untuk memotivasi karyawannya karena penghargaan yang di berikan 

oleh perusahaan akan mempengaruhi produktifitas dan kecenderungan 

karyawannya untuk terus bersama organisasi atau mencari pekerjaan lain. 

Semakin besar perhatian perusahaan terhadap kebutuhan karyawannya maka 

perusahaan tersebut akan mendapatkan timbal balik yang sesuai, yaitu 

maksimalisasi dalam produktivitas kerja (Narsa dan Yuniawati, 2003:19). 

Peranan penghargaan dan pengakuan terhadap prestasi karyawan, seperti 

penilaian kinerja, kompensasi, program pengakuan prestasi, dan sistem promosi 

merupakan motivasi untuk mencapai sasaran perusahaan. Banyak manager dan 

penyelia yakin bahwa uang merupakan motivator terpenting bagi karyawan untuk 

meningkatkan kinerja nya. akan tetapi ternyata dari hasil penelitian survey 

diperoleh hasil bahwa pengakuan prestasi kinerja merupakan motivator yang 

paling kuat (Nasution, 2005). 

Sistem penghargaan di dalam perusahaan diterapkan agar kualitas kinerja 

dari para individu semakin terpacu dengan di berikan penghargaan baik berupa 
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fisik maupun non fisik yang layak atas hasil kinerjanya. Sehingga para manager 

maupun karyawan akan lebih giat lagi dalam melaksanakan kinerjanya. Sebagai 

bagian dari perekonomian Nasional, perusahaan dituntut untuk mengelola 

perusahaan dan unit-unit usahanya secara efisien melalui peningkatan kinerja di 

samping peningkatan kualitas prosuk dan jasa. Manajemen dalam perusahaan di 

tuntut untuk selalu mempelajari teknik baru yang di gunakan untuk memotivasi 

karyawannya agar menciptakan dan meningkatkan kualitas produk dan 

produktivitas secara optimal dan berkelanjutan. Sehubungan dengan maraknya 

produk-produk pesaing, Perusahaan harus menciptakan inovasi-inovasi baru untuk 

membangun minat masyarakat terhadap produknya, dengan begitu managemen 

harus mengoptimalkan kinerja managerialnya guna tercapainya harapan suatu 

perusahaan. 

Tuntutan perusahaan terhadap kinerja karyawan yang baik adalah untuk 

menjaga eksistensi atau keberlangsungan hidup perusahaan. Pelanggan sebagai 

bagian yang tak terpisahkan dari pertumbuhan perusahaan, menuntut untuk 

adanya kinerja yang maksimal dari perusahaan. Adanya keluhan dari pengguna 

produk yang di berikan membuat semakin terdorong nya perusahaan untuk 

memperbaiki performa kualitas pelayanan dan produktivitas demi 

keberlangsungan pencapaian perusahaan dalam kurun waktu kedepan. Untuk itu 

perlunya di terapkan Total Quality Management dan sistem penghargaan guna 

meningkatkan kualitas dan kinerja karyawan dari perusahaan.  

Penelitian yang di lakukan oleh Cyntia N. Kumentas (2013) menyatakan 

bahwa pengukuran kinerja berpengaruh terhadap kinerja managerial, sedangkan 
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TQM, dan sistem penghargaan tidak berpengaruh terhadap kinerja managerial. 

Penelitian yang di lakukan oleh Nastiti Mintje (2013) menyebutkan bahwa sistem 

penghargaan dan sistem pengukuran kinerja berpengaruh terhadap kinerja 

managerial. Sedangkan penelitian yang di lakukan Narsa dan Rani (2013) 

menyebutkan TQM, pengukuran kinerja, dan sistem penghargaan berpengaruh 

signifikan dan positif terhadap kinerja managerial. Penelitian yang di lakukan 

Aprilia Murty dan Gunasti Hudiwinarsih (2012) menyebutkan bahwa sistem 

kompensasi berpengaruh tidak signfikan terhadap kinerja karyawan. Penelitian 

yang dilakukan oleh Said Alhudri dan Meyzi Heriyanto (2015) menyebutkan 

bahwa Total Quality Management berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Selain itu penelitian yang dilakukan Aycel Cetindere et al (2015) 

menyatakan karakteristik TQM mempengaruhi variabel kinerja. Penelitian yang 

dilakukan Lakhal, et al. (2006) menyebutkan bahwa manajemen kualitas dengan 

pendekatan TQM memiliki hubungan yang positif langsung dan tidak langsung 

dengan kinerja melalui variabel sarana praktek (Infrastructure Practice) dan 

praktek. 

Perbedaan penelitian tersebut menjadi alasan peneliti untuk melakukan 

penelitian terkait pengaruh TQM dan sistem penghargaan terhadap kinerja 

karyawan. Perbedaan penelitian nya yaitu terletak pada variabel independent yang 

di gunakan dan subjek penelitian yaitu TQM dan Sistem Penghargaan pada PT. 

Astra International Tbk – TSO (Auto 2000) Cibiru Bandung. 
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Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul : “Pengaruh Penerapan Total Quality 

Management Terhadap Kinerja Karyawan dengan Sistem Penghargaan Sebagai 

Variabel Moderating” (Studi Empiris Pada PT. Astra International Tbk – TSO 

(Auto 2000) Cibiru Bandung). 

1.2 Identifikasi Masalah 

Latar belakang diatas dapat diidentifikasikan bahwa permasalahan 

penelitian ini adalah masih kurang baiknya kinerja karyawan, maka yang menjadi 

pertanyaan penelitian adalah : 

1. Apakah Total Quality Management (TQM) berpengaruh Terhadap Kinerja 

Karyawan PT. Astra International Tbk – TSO (Auto 2000) Bandung. 

2. Apakah Sistem Penghargaan berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan PT. 

Astra International Tbk – TSO (Auto 2000) Bandung. 

3. Apakah Sistem Penghargaan dapat memoderasi hubungan antara Total Quality 

Management (TQM) dengan Kinerja Karyawan PT. Astra International Tbk – 

TSO (Auto 2000) Bandung. 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mencari, mengumpulkan dan mendapatkan 

data yang dapat memberikan informasi tentang pengaruh Total Quality 

Management terhadap Kinerja Karyawan serta bagaimana pengaruh penerapan 

sistem penghargaan terhadap kinerja karyawan. Adapun tujuan dilakukannya 

penelitian ini adalah : 
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1. Mengetahui pengaruh Total Quality Management (TQM) terhadap Kinerja 

Karyawan pada PT. Astra International Tbk – TSO (Auto 2000) Bandung 

2. Mengetahui pengaruh Sistem Penghargaan terhadap Kinerja Karyawan PT. 

Astra International Tbk – TSO (Auto 2000) Bandung 

3. Mengetahui pengaruh moderasi sistem penghargaan terhadap hubungan antara 

Total Quality Management (TQM) dengan Kinerja Karyawan PT. Astra 

International Tbk – TSO (Auto 2000) Bandung 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan di harapkan dapat 

bermanfaat dan berguna bagi : 

1. Bagi Pihak Perusahaan 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak 

perusahaan khusus nya pada perusahaan otomotif guna mengetahui kinerja 

perusahaan dalam meningkatkan kinerja karyawan dengan penerapan Total 

Quality Management (TQM) dan penerapan sistem penghargaan yang dapat di 

jadikan bahan masukan dan pertimbangan yang berarti dalam peningkatan 

kinerja karyawan di masa yang akan datang. 

2. Bagi Penulis 

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk mengikuti ujian akhir dalam 

mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. Penelitian ini di harapkan dapat menambah 

pengetahuan tentang pentingnya penerapan Total Quality Management (TQM) 

dalam menunjang peningkatan kinerja karyawan pada sebuah perusahaan atau 
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instansi serta dapat menerapkan dalam dunia pekerjaan dan juga sebagai 

penambah wawasan.  

3. Bagi pihak lain 

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian lainnya guna 

mengembangkan penelitian selanjutnya. 

1.5 Batasan Masalah 

Penulis hanya memfokuskan penelitian pada pengaruh penerapan Total 

Quality Management (TQM) terhadap kinerja karyawan dengan sistem 

penghargaan sebagai variabel moderating pada PT. Astra International Tbk – TSO 

Auto 2000 Cibiru Bandung untuk menghindari meluasnya masalah. 

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan di bahas 

dalam penyususnan skripsi ini, maka penulis akan melakukan penelitian pada PT. 

Astra International Tbk – TSO Auto 2000 Cibiru Bandung pada bulan April 2018 

sampai dengan selesai. 


