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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1.  Good Corporate Governance 

 Konsep Good Corporate Governance yang kini muncul ke permukaan 

sebagai jawaban atas pengelolaan perusahaan yang tidak sehat. Good Corporate 

Governance merupakan konsep yang diadopsi dari luar negeri. Hingga kini belum 

ditemukan padanan verbal yang sesuai untuk bahasa Indonesia. Paling sering 

diartikan sebagai tata kelola perusahaan yang baik. Beberapa prinsip dikenal 

sebagai prinsip-prinsip terwujudnya suatu Good Corporate Governance, adalah : 

transparansi, keadilan, akuntabilitas, dan tanggungjawab sosial.  

 

2.1.1.  Pengertian Good Corporate Governance 

 Masyarakat maupun pemerintah suatu negara tentu saja menginginkan 

semua perusahaan yang ada di wilayahnya dapat tumbuh dan berkembang dengan 

baik sehingga dapat menyumbangkan lapangan kerja, kesejahteraan dan 

memenuhi kebutuhan masyarakat. 

 Perusahaan yang baik tidak hanya dapat meningkatkan kehidupan secara 

material, tetapi dapat juga meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. 

 Good Corporate Governance (GCG) yang baik akan meningkatkan 

keyakinan bahwa perusahaan dan organisasi lainnya dapat menyumbangkan 

manfaat dalam jangka panjang. 

 Secara umum GCG adalah sistem dan struktur yang baik untuk mengelola 

perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham serta 

mengakomodasi berbagai kepentingan dengan perusahaan (stakeholders) seperti 

kreditor, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat 

luas. 

 Menurut Jan Husada (Media Akuntansi: 2000) mendefinisikan GCG, 

sebagai pertanggungjawaban resmi manajemen kepada stakeholders yang meliputi 

semua hubungan formal, informal sektor korporasi dan konsekuensinya bagi 

masyarakat umum.  
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 Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia ( FCOS) Good 

Corporate Governance (GCG) adalah  

“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, 
pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, 
serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang 
berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka dengan kata lain suatu 
sistem yang mengendalikan perusahaan.” 
 

 Menurut  Keputusan Menteri Negara / Kepala Badan Penanaman Modal 

dan Pembinaan BUMN (No. KEP.23/ M. PM. PBUMN/ 2000 tanggal 31 Mei 

2000). 

“GCG adalah prinsip korporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam 
pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga 
keputusan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan 
perusahaan.” 
 

 Menurut Surat Edaran Meneg. PM dan P.BUMN No. 5.106/ M.PM P. 

BUMN/  2000 tanggal 17 April 2000 tentang kebijakan penerapan Corporate 

Governance dari Amin Widjaja Tunggal (2000:3), GCG adalah: 

 “GCG diartikan sebagai suatu hal yang berkaitan dengan pengambilan 
keputusan yang efektif yang bersumber dari budaya perusahaan, etika, 
nilai, sistem, proses bisnis, kebijakan dan struktur organisasi perusahaan 
yang bertujuan untuk mendorong dan mendukung :  
• Pengembangan perusahaan 
• Pengelolaan sumber daya dan resiko secara lebih efisien dan efektif, dan 
• Pertanggung jawaban perusahaan kepada pemegang saham dan 

stakeholders lainnya.” 
 
Sedangkan menurut Bain dan Band (1996:2) : 

“Even our own survey respondent, intimately and professionally involved 
with issues of governance, define the term in many ways. To give a flavor, 
governance is seen by our respondents in the following term: 
a. Having an appropriate pay policy for senior people in industry. 
b. Providing checks and balance to avoid the excesses of top bosses. 
c.    A set of procedures to protect the organization from fraud of loss due 

to poor practice. 
d. Providing checks on management thus protecting shareholder. 
e. Curbing the worst excesses of greedy managing class. 
f. Providing a control climate suitable to the organization.” 
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 Dari pengertian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa GCG dapat 

membantu  proses pengelolaan sumber-sumber yang langka secara berkelanjutan, 

termasuk investasi dari ahli-ahli keuangan, kredit penjualan oleh pemasok-

pemasok dan pendapatan orang-orang tertentu dari buruh dan manajemennya, dan 

menempatkan mereka pada kegunaan-kegunaan mereka yang sangat 

menguntungkan, selain itu GCG juga berusaha menjaga keseimbangan di antara 

pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat. 

 

2.1.2     Sejarah Good Corporate Governance 

 Sejarah lahirnya Good Corporate Governance berawal dari pengelolaan 

perusahaan yang menuntut pertanggungjawaban kepada pemilik yang dahulu 

dikenal dalam agency theory atau stewardship. Kemudian dikembangkan dalam 

teori birokrasi Weber. Dalam sejarah peradaban dunia bisnis, GCG sudah 

dipraktikan di lingkungan perusahaan-perusahaan di Amerika kurang lebih 200 

tahun lalu. Pada masa itu, agar perusahaan-perusahaan mempunyai kinerja yang 

baik serta memberikan keuntungan yang maksimal kepada pemegang sahamnya 

maka perusahaan dikelola seperti halnya mengelola sebuah negara. Pola GCG ini 

diikuti negara-negara di Eropa hingga ke seluruh dunia. 

 Kemudian GCG kembali mencuat ketika terjadi reaksi para pemegang 

saham di Amerika Serikat pada 1980an yang terancam kepentingannya. Sekedar 

menyegarkan ingatan kita, kala itu di Amerika sedang terjadi gejolak ekonomi 

yang luar biasa. Banyak perusahaan melakukan restrukturisasi dengan 

menghalalkan segala cara untuk merebut kontrol atas perusahaan lain.

 Perilaku seenaknya ini menimbulkan protes keras dari publik, yang 

menilai manajemen perusahaan mengabaikan kepentingan para pemegang saham 

sebagai pemilik perusahaan. Memang badai merger dan akuisisi di era 1980an 

banyak merugikan para pemegang saham akibat kesalahan manajemen dalam 

mengambil keputusan untuk menjamin dan mengamankan kepentingan 

pemegang. Misalnya muncul gagasan pemberdayaan komisaris sebagai salah satu 

wacana penegakan GCG. Seperti di negara lainnya, umumnya perkembangan 

GCG terjadi ketika krisis ekonomi melanda suatu negara, jawaban atas reaksi para 
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pengelola perusahaan yang tidak memperhitungkan stakeholdersnya. Itulah yang 

terjadi di Australia, New Zealand, dan juga di Indonesia. Kini konsep GCG 

dengan cepat diterima kalangan bisnis maupun masyarakat luas. Bahkan bagus 

tidaknya kinerja suatu perusahaan kini ikut ditentukan sejauh mana keseriusannya 

menerapkan Good Corporate Governance. 

 

2.1.3 Prinsip - prinsip Good Corporate Governance 

 Menurut Organization Economic Corporate and Development (OECD)                 

( www.oecd.org/def/corporateaffar is/ governance ) terdapat lima aspek-aspek 

dasar dalam GCG yaitu : 

1. The Right of Shareholders (Perlindungan terhadap Hak Pemegang Saham ) 

Inti dari perlindungan terhadap pemegang saham adalah bahwa kerangka  

yang dibangun dalam corporate governance harus mampu melindungi 

hak-hak pemegang saham. Hak-hak tersebut diantaranya: 

a. Menjamin keamanan metode pendaftaran kepemilikan. 

b. Memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara 

berkala dan teratur. 

c. Mengalihkan atau memindahkan saham yang dimilikinya. 

d. Memilih anggota dewan komisaris dan direksi. 

e. Memperoleh pembagian keuntungan perusahaan. 

2. The Equitable Treatment of Shareholder’s (Persamaan Perlakuan yang 

sama terhadap Seluruh Pemegang Saham) 

Inti dari persamaan perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang 

saham adalah bahwa corporate governance harus menjamin adanya 

perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham, termasuk 

pemegang saham minoritas dan asing. Seluruh pemegang saham harus 

memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengganti atau perbaikan  atas 

pelanggaran hak-hak mereka. Prinsip ini mensyaratkan juga adanya 

perlakuan yang sama atas saham-saham yang berada dalam satu kelas dan 

mengharuskan anggota dewan komisaris untuk melakukan keterbukaan 



 29 

jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan 

kepentingan. 

3. The Role of Stakeholders in Corporate Governance (Peranan Stakeholders 

yang terkait dengan Perusahaan ) 

Inti dari prinsip ini adalah kerangka corporate governance harus 

memberikan pengakuan terhadap stakeholders, seperti yang telah 

ditentukan  dalam undang-undang dan mendorong kerjasama yang aktif 

antara perusahaan dengan stakeholders tersebut dalam rangka menciptakan 

kesejahteraan, lapangan kerja, kesinambungan usaha. 

4. Disclosure and Transparency ( Keterbukaan dan Transparansi ) 

Inti dari prinsip ini adalah bahwa kerangka  corporate governance harus 

menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap 

permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan ini 

meliputi informasi mengenai keadaan keuangan dan kinerja perusahaan. 

Manajemen juga diharuskan meminta auditor eksternal  melakukan audit 

yang bersifat independen atas laporan keuangan. 

5. The Responsibilities of The Board ( Akuntabilitan Dewan Komisaris) 

Inti dari prinsip ini adalah kerangka  corporate governance harus 

menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pemantauan yang efektif 

terhadap manajemen yang dilakukan oleh dewan komisaris terhadap 

perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini juga membuat kewenangan-

kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris beserta kewajiban-

kewajiban profesionalnya kepada pemegang saham dan stakeholders 

lainnya. 

 

 Prinsip-prinsip GCG dikutip dari I Nyoman Tjager (2003:27) sebagai 

berikut : 

1. Transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan 

keputusan  dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan 

relevan mengenai perusahaan. 
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2. Kemandirian yaitu suatu keadaan di mana perusahaan di kelola secara 

professional tanpa terbentur kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari 

pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dan  korporasi yang sehat. 

3. Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksaanaan dan 

pertanggungjawaban  organisasi sehingga pengelolaan perusahaan 

terlaksana secara efektif. 

4. Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan 

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip 

korporasi. 

5. Kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak 

stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 

2.1.4 Kegunaan Good Corporate Governance  

Menurut The Institute of Internal Auditors Indonesia Chapter (2004:1) 

kegunaan dari GCG antara lain adalah : 

1. Memaksimalkan nilai perseroan dan nilai perseroan bagi pemegang saham 

dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas, dapat 

dipercaya, bertanggung jawab dan adil agar perusahaan memiliki daya 

saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, serta dengan 

demikian menciptakan iklim yang mendukung investasi. 

2.  Mendorong pengelolaan perseroan secara professional, transparan, dan 

efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian 

dewan komisaris, direksi dan RUPS. 

3. Mendorong agar pemegang saham, anggota dewan komisaris dan anggota 

direksi dalam membuat keputusan terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial 

perseroan terhadap pihak yang berkepentingan (stakeholders) maupun 

kelestarian lingkungan di sekitar perseroan. 
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Dapat disimpulkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik dapat 

meminimalkan kemampuan untuk penyimpangan  titik balik dan  biaya 

pemasukan yang melebihi kekayaan yang dihasilkan oleh perusahaan. 

 

2.1.5    Manfaat Good Corporate Governance 

 Dengan melaksanakan corporate governance, ada beberapa manfaat yang 

bisa dipetik, antara lain : 

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan 

keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan 

serta labih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders. 

2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak 

rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan 

corporate value. 

3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di 

Indonesia. 

4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena 

sekaligus akan meningkatkan shareholders value dan deviden khusus bagi 

BUMN akan dapat membantu penerimaan bagi APBN terutama dari hasil 

privatisasi. 

  

2.1.6    Unsur – unsur dalam Good Corporate Governance 

 Menurut Iman Sjahputra dan Amin Widjaja (2003:36), unsur-unsur dalam 

corporate governance yang baik adalah : 

1. Pemegang Saham 

Pemegang saham adalah individual institusi yang mempunyai taruhan vital 

(vital stake) dalam perusahaan. Corporate governance harus melindungi 

hak-hak pemegang saham yaitu : 

a. Menjamin keamanan metode pendaftaran kepemilikan. 

b. Memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara 

berkala dan teratur. 

c. Mengalihkan atau memindahkan saham yang dimilikinya. 
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d. Memilih anggota dewan komisaris dan direksi. 

e. Memperoleh pembagian keuntungan perusahaan. 

2. Komisaris dan Direksi 

Merupakan faktor sentral dalam  corporate governance karena hukum 

perseroan menempatkan tanggung jawab legal atas urusan suatu 

perusahaan kepada dewan komisaris. Dewan komisaris bertanggung jawab 

untuk menetapkan sasaran korporat, mengembangkan kebijakan yang luas, 

dan memilih personel tingkat atas untuk melaksanakan sasaran dan 

kebijakan tersebut. Adapun  tugas dan tanggung jawab komisaris 

diantaranya : 

a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perseroan 

serta menyampaikan hasil penilaian  serta pendapatnya kepada 

RUPS.. 

b. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai persoalan 

yang dianggap penting bagi perusahaan. 

c. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan 

oleh RUPS seperti pengawasan terhadap kebijakan perseroan dan 

pelaksanaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga 

perusahaan. 

d. Mengikuti perkembangan perseroan dalam hal menunjukan gejala 

kemunduran, segera melapor kepada RUPS disertai dengan saran 

mengenai langkah perbaikan. 

3. Komite Audit 

Bertugas untuk memberikan pendapat professional yang independen 

kepada dewan komisaris serta mengidentifikasikan hal-hal yang 

memerlukan perhatian dewan komisaris, antara lain : 

a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan 

dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan 

informasi keuangan lainnya. 

b. Menelaah independensi dan objektivitas akuntan puiblik. 
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c. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang 

dilakukan. 

4. Sekretaris Perusahaan 

Selain melaksanakan sebagai sekretaris perusahaan, juga wajib 

menjalankan tugas sebagai berikut : 

a. Menyiapkan daftar khusus yang berhubungan dengan direksi, 

komisaris dan keluarganya dalam perusahaan tercatat maupun 

afiliasinya yang antara lain mencakup kepemilikan saham, 

hubungan bisnis, dan peranan lain yang menimbulkan benturan 

keputusan dengan perusahaan tercatat. 

b. Membuat daftar pemegang saham. 

c. Menghadiri rapat direksi dan membuat minuta hasil rapat. 

d. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan RUPS. 

5. Manajer dan Pekerja. 

Dalam meningkatkan GCG manajer bertanggung jawab untuk : 

a. Menjaga atau mempertahankan hidup perusahaan. 

b. Memperpanjang umur perusahaan ke masa depan melalui inovasi, 

pengembangan manajemen, ekspansi pasar dengan cara lainnya. 

c. Menyeimbangkan permintaan pasar dari seluruh kelompok dengan 

cara tertentu sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan. Pekerja, 

khususnya diwakili oleh serikat pekerja atau mereka yang memiliki 

saham dalam perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan tata 

kelola perusahaan tertentu. 

6. Auditor Internal 

Dalam rangka pelaksanaan corporate governance, auditor internal 

menjalankan fungsi sebagai berikut : 

a. Bertanggung jawab kepada direktur utama dan mempunyai akses 

kepada komite. 

b. Memonitor pelaksanaan kepatuhan terhadap kebijakan dan 

prosedur perusahaan. 
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c. Menelaah kinerja korporat melalui mekanisme audit keuangan dan 

operasional. 

d. Memelihara dan mengamankan aktiva perusahaan dan menangani 

faktor risiko secara baik. 

7. Auditor Eksternal 

Auditor eksternal bertanggung jawab memberikan opini terhadap laporan 

keuangan perusahaan. Laporan auditor independen adalah ekspresi dari 

opini professional mereka mengenai laporan keuangan. Meskipun laporan 

keuangan adalah tanggung jawab dari manajemen, auditor independen 

bertanggung jawab untuk menilai kewajaran pernyataan manajemen dalam 

laporan melalui laporan audit mereka. 

8. Stakeholders lainnya (Pemerintah dan Kreditor) 

Pemerintah terlibat dalam  corporate governance melalui hukum dan 

perundang-undangan. Kreditor yang memberi pinjaman juga akan 

mempengaruhi kebijakan perusahaan. 

 

2.1.7  Audit Corporate Governance 

 Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), telah 

mengembangkan suatu alat untuk melakukan penilaian terhadap prinsip-prinsip 

dan entitas dalam GCG secara baik yang bercerminkan atas asas transparansi, 

pertanggung jawaban, akuntabilitas, dan keadilan. 

 Alat penilaian tersebut dinamakan  FCGI Corporate Governance Self 

Assessment Cheklist. Menurut Iman Sjahputra dan Amin Widjaja (2002:39), alat 

ini merupakan seperangkat kuesioner yang pembobotannya dilakukan dalam lima 

bidang yaitu : 

1. Hak-hak Pemegang Saham (20%) 

Dalam bidang ini penilaian didasarkan pada faktor apakah pemegang 

saham, khususnya pemegang saham minoritas diberikan hak-hak yang 

memadai dalam  RUPS -nya sendiri, pemberitahuan tentang pelaksanaan 

RUPS, dorongan kepada pemegang saham untuk menggunakan hak 

suaranya, mengajukan pertanyaan dalam RUPS dan sebagainya. 
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2.  Kebijakan Corporate Governance (15%) 

 Dalam bidang ini penilaian didasarkan pada faktor apakah perusahaan 

telah memiliki pedoman corporate governance secara tertulis yang secara 

jelas menjabarkan hak-hak pemegang saham, tugas dan tanggung jawab 

direksi dan komisaris, dan sebagainya termasuk kebijakan perusahaan. 

3.  Praktik-praktik Corporate Governance ( 30%) 

Dalam bidang ini penilaian didasarkan pada faktor apakah direksi dan 

komisaris secara berkala mengadakan pertemuan, adanya rencana strategis 

dan rencana usaha yang memberikan arahan bagi direksi dan komisaris 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta yang paling penting adalah 

apakah direksi dan komisaris telah bebas dari benturan kepentingan           

( conflict of interest). 

4. Pengungkapan (20%) 

Dalam bidang ini penilaian didasarkan pada apakah perusahaan 

memberikan penjelasan mengenai risiko usaha, mengungkapkan 

renumerasi atau kompensasi direksi dan komisaris secara memadai, 

mengungkapkan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan 

istimewa dan sebagainya. 

5. Fungsi Audit (15%) 

Dalam bidang ini penilaian didasarkan pada apakah perusahaan telah 

memiliki audit internal, audit eksternal dan komite audit dan sebagainya. 

 

Dalam penilaian ini tidak ada standar yang menyatakan berapa skor yang 

baik atau buruk. Yang penting adalah perusahaan harus berusaha mencapai skor 

tertinggi. Semakin tinggi menggambarkan tata kelola perusahaan yang semakin 

baik. 
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2.1.8 Good Corporate Governance dapat ditingkatkan dengan Pengendalian 
Intern yang baik 

 
 Menurut Commite of Sponsoring  Organizations  of  The Treadway 

Commision      ( COSO) yang terdiri dari (1) American Institute of Certificated 

Publics Accountants (AICPA); (2) Management Accountants (IMA); dan (4) 

Financial Executive Institute(FEI) mendefinisikan internal control sebagai 

berikut: 

“ As a process, effected by an entity’s board of directors, management anf 
other personel, designed to provide reasonable assurance regarding the 
achievement of objectives in the following categories : 
a. Effectiveness and efficiency of operations. 
b. Reliability of financial reporting. 
c. Complience with applicable laws and regulations.” 

Yang artinya proses yang dipengaruhi oleh semua anggota organisasi untuk 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi; kualitas laporan keuangan dan 

dipatuhinya peraturan perundang-undangan yang berlaku. COSO juga 

menjelaskan bahwa ada lima komponen yang terdapat dalam pengendalian 

intern yaitu : 

1. Control Environment (Lingkungan Pengendalian). 

2. Risk Assesment (Penilaian Risiko ). 

3. Control Activities (Pengendalian Aktivitas). 

4. Information and Comunication (Informasi dan Komunikasi). 

5. Monitoring (Pemantauan atau Pengawasan). 

Pengendalian intern dapat membantu semua pihak dalam organisasi dalam 

mencapai sasaran telah ditargetkan mencegah hilangnya sumberdaya. 

Pengendalian internal juga dapat membantu dalam pembuatan laporan keuangan 

yang pasti dan terpercaya. Pengendalian intern juga dapat membantu perusahaan 

dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, meningkatkan 

konsekuensi lainnya. Secara keseluruhan pengendalian intern dapat membantu 

semua pihak kemanapun mereka inginkan, mempertahankan kelangsungan hidup 

perusahaan. 
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 Menurut Steven J.Root (1998:6-12) GCG dapat ditingkatkan dengan 

pendekatan pengendalian intern jika terdapat garis besar sebagai berikut : 

a. Internal Control from a Conceptual Standpoint is Probably Constant, but  

Perception of it seem to Continuosly Evolve ( Pengendalian intern berasal 

dari konsep yang relatif tetap, tetapi persepsi yang nampak untuk 

pengembangan terus menerus). 

b. There is much Confusion Regarding Internal Control ( Ada banyak 

kebingungan mengenai pengendalian internal). 

c. Management Honesty and Integrity, while Essentials are not The Most 

Important Differentiating factors in Achieving Superior Performance         

(Manajemen jujur dan menyatu dalam hal-hal pokok, tidak lebih 

mementingkan faktor perbedaan dalam mencapai penampilan yang sangat 

hebat). 

d. Management must be Competent ( Manajemen harus kompeten). 

e. Interest in Corporate Governance is Becoming Paramouf ( Ketertarikan 

pada pengelolaan yang baik menjadikan yang terpenting). 

Dari point-point yang terdahulu dan diatas kita dapat mengetahui bahwa 

pengendalian intern merupakan kunci dari fungsi corporate governance tersebut. 

Pengendalian intern dapat membantu manajemen khususnya manajemen tingkat 

atas dalam proses pembentukan nilai-nilai pihak-pihak lainnya (shareholders 

lainnya). 

 

2.2  Total Quality Management 

2.2.1 Pengertian Total Quality Management     

Dalam era globalisasi, persaingan menjadi semakin tajam. Perusahaan 

pada masa lalu hanya bersaing pada tingkat regional dan nasional, pada masa 

sekarang harus menghadapi persaingan global. Hanya perusahaan yang 

menghasilkan barang atau jasa yang sesuai dengan tuntutan pelanggan dapat 

memenangkan persaingan. 

 Definisi Total Quality Management didefinisikan secara bermacam-

macam. Total Quality Management diartikan sebagai perpaduan semua fungsi 
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manajemen, semua bagian dari suatu perusahaan dan semua orang ke dalam 

falsafah holistik yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, teamwork, 

produktivitas, dan kepuasan pelanggan (Nasution, 2004:18). Definisi lainnya 

menyatakan bahwa Total Quality Management merupakan sistem yang berfokus 

pada orang atau karyawan dan bertujuan untuk terus menerus meningkatkan nilai 

yang diberikan pada pelanggan dengan biaya penciptaan nilai yang lebih rendah 

tersebut. 

 Total Quality Management adalah penerapan metode kuantitatif dan 

pengetahuan kemanusiaan untuk : 

1. Memperbaiki material dan jasa yang menjadi masukan organisasi. 

2. Memperbaiki semua proses penting dalam organisasi, dan  

3. Memperbaiki upaya memenuhi kebutuhan para pemakai produk dan jasa 

pada masa kini dan yang akan datang. 

Total Quality Management sebagai cara untuk menjalankan strategis 

bisnis, mengutamakan faktor kualitas dalam setiap proses dalam menjalankan 

perusahaan baik secara sadar maupun tidak, pasti telah memasukkan faktor 

kualitas dalam membuat produknya. Perusahaan yang menggunakan Total Quality 

Management akan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitasnya. 

 Menurut definisi ISO 8402, Total Quality Management (TQM) merupakan 

semua aktivitas dari fungsi manajemen secara keseluruhan yang menentukan 

kebijaksanaan kualitas, tujuan-tujuan, dan tanggung jawab serta 

mengimplementasikannya melalui alat-alat seperti perencanaan kualitas (quality 

planning), pengendalian kualitas (quality control), jaminan kualitas (quality 

assurance), dan peningkatan kualitas (quality improvement). 

 ISO 8402 juga menjelaskan mengenai arti dari pada alat-alat Total Quality 

Management tersebut, yaitu : 

1. Perencanaan kualitas (Quality planning) adalah penetapan dan 

pengembangan tujuan dan kebutuhan untuk kualitas serta penerapan 

sistem kualitas. 
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2. Pengendalian kualitas (Quality control) adalah teknik-teknik dan 

aktivitas-aktivitas operasional yang digunakan untuk memenuhi 

persyaratan kualitas. 

3. Jaminan kualitas (Quality assurance) adalah semua tindakan terencana 

dan sistematis yang diimplementasikan dan didemonstrasikan guna 

memberikan kepercayaan yang cukup bahwa produk akan memuaskan 

kebutuhan untuk kualitas tertentu. 

4. Peningkatan kualitas (Quality improvement) adalah semua tindakan-

tindakan yang diambil guna meningkatkan nilai produk untuk pelanggan 

melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi dari proses dan aktivitas 

melalui struktur organisasi. 

Menurut Dale (1994:3) TQM didefinisikan sebagai : 

“  A management philosophy embarcing all activities through which the 
needs and expectations of customer and community, and the objectives of 
the organization are satified in the most efficient and the cost effective way 
by maximizing the potential of all employees in a continuing drive for 
improvement.” 

 
 Yang artinya adalah: philosophy disebuah manajemen mengenai keadaan 

semua aktivitas dimana kebutuhan dan harapan dari konsumen merupakan tujuan 

dari organisasi yang memuaskan dalam meningkatkan efisiensi dan pengefektivan 

biaya dengan memaksimalkan potensi dari semua karyawan secara 

berkesinambungan untuk melakukan perbaikan. 

 Dari definisi diatas pada dasarnya TQM  berfokus pada perbaikan terus 

menerus untuk memenuhi kegiatan pelanggan. Dengan demikian TQM 

berorientasi pada proses yang mengintegrasikan semua sumberdaya manusia, 

pemasok, dan para pelanggan dilingkungan perusahaan. 

Dari penjelasan itu kita dapat menyimpulkan bahwa Total Quality 

Management merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang 

mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-

menerus atas produk, jasa, tenaga kerja, proses, dan lingkungannya. Oleh karena 

itu, Total Quality Management merupakan kemampuan kapabilitas yang melekat 

dalam sumber daya serta merupakan proses yang dapat dikontrol. 



 40 

2.2.2  Tujuan Penerapan Total Quality Management 

 TQM bertujuan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa dimana mutu 

dirancang, dipadukan dan dipertahankan pada tingkat biaya yang paling ekonomis 

sehingga memungkinkan tercapainya kepuasan konsumen. 

 Tujuan TQM yang lebih luas adalah untuk menjamin kepemimpinan 

dengan menempatkan proses dan sistem yang meningkatkan keberhasilan 

perusahaan, mencegah kesalahan dan pemborosan usaha serta meyakinkan 

hubungan dengan kepuasan konsumen. 

 Hal ini pada akhirnya dapat menghasilkan kemampuan perusahaan untuk 

menyelenggarakan produksi secara kompetitif, tepat waktu, efisien dan efektif. 

 

2.2.3  Prinsip-prinsip Total Quality Management 

 Untuk megimplementasikan TQM sebaiknya kita mengetahui prinsip-

prinsip yang berhubungan dengan TQM itu sendiri. 

 Menurut Tenner and De Toro (1995:32-33) prinsip-prinsip TQM 

mencakup tiga aspek, yaitu: 

1. Customer Focus (Fokus kepada Pelanggan) 

Kualitas merupakan konsep dasar yang melekat pada seseorang yaitu 

pelanggan dan mengenai keperluan, kebutuhan, dan harapan yang 

pelanggan inginkan setiap waktu jika perusahaan akan menemukan 

kebutuhan dari pelanggan eksternal. Konsep ini mengharapkan kumpulan 

penelitian  dan analisis mengenai harapan dari pelanggan, dan kemudian 

harapan agar mengerti dan menerima apa yang telah ditentukan. 

2. Process Improvement ( Proses Perbaikan) 

Konsep yang secara terus-menerus membangun merupakan pondasi dari 

hubungan dan aktivitas yang dihasilkan dari output dan akan 

meningkatkan proses kepercayaan. Jika keberanekaragaman berkurang dan 

hasil yang diterima tidak memuaskan, tujuan sekunder pada proses 

perbaikan adalah mendesain ulang proses untuk menghasilkan output yang 

lebih baik sesuai harapan pelanggan. 
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3. Total Involvement (Tingkat Keterlibatan) 

Pendekatan ini berawal dari kepemimpinana yang aktif dari senior 

manajemen dan upaya memanfaatkan talenta dari semua karyawan dalam 

perusahaan untuk mencapai keuntungan kompetisi dalam market place. 

Karyawan pada semua tingkatan memiliki tingkatan untuk memperbaiki 

tentang output yang mereka akan hasilkan yang datang bersama secara 

baru dan fleksibel dalam kerangka kerja mengenai pemecahan masalah, 

proses perbaikan, dan keamanan pelanggan. Supplier juga mempengaruhi 

dan sewaktu-waktu dapat menjadi partner dalam pekerjaan dengan hak 

karyawan untuk menguntungkan perusahaan. 

 

 Tingkatan kualitas yang baik dapat diperoleh apabila setiap anggota dalam 

perusahaan menyadari tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam kualitas 

akan dirinya serta selalu melakukan evolusi dan perbaikan terus-menerus sehingga 

tujuan perusahaan khususnya dalam mengetahui keinginan, harapan, kebutuhan 

dari konsumen dapat tercapai dengan maksimal. 

 

2.2.4 Pengendalian Statistik dalam Total Quality Management 

 Manajer menginginkan perusahaan mereka dapat menghasilkan produk 

yang bermutu tinggi, dengan biaya yang rendah. Mereka menginginkan 

perusahaan mereka kompetitif, dan menjadi pemimpin mutu dalam industri. 

Manajer-manajer yang sama ini juga mempunyai pribadi yang dipengaruhi hasil 

yang berkaitan dengan mutu. Hasil yang dicapai perusahaan menentukan kesan 

manajer perusahaan. 

 Dengan memulai kerangka ini, akan lebih memudahkan bagi para manajer 

untuk menetapkan tujuan mutu yang telah ditetapkan melalui kesatuan yang 

diberikan oleh konsep, strategi, proses, pelatihan dan motivasi yang umum. Dari 

hal ini dapat diketahui bahwa perbaikan yang terus-menerus baik dari produk, 

pelayanan, dan proses akan cepat jika setiap orang tertantang dalam keadaan ini 

setiap hari. 
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 Menurut Tenner dan De Toro (1995:161-162), seorang pemimpin dapat 

mengatur setiap tahap dalam tantangan dari pengembangan  jawaban-jawaban 

yang mmencakup semua hal-hal pokok, yaitu : 

a. Why do we exist; what is our purpose? Mission. 

b. What will we look like future? What do we want to become? Vission. 

c. When do bealive in, and what do we want everyone to abide by? Values. 

d. What guidance will we provide to the many individuals in our 

organization as to haow they should provide products and services to our 

customer? Policy. 

e. What are the long and short term accomplishments that will enable, us to 

fulfill our mission and attain our vision? Goal and objectivies. 

f. How are we going to move toward our vission and accomplish our goals 

and objectivies? Methodology. 

 

Untuk membantu manajemen dalam menganalisis proses kerja dalam 

menghasilkan suatu output yang berhubungan dengan TQM tersebut, maka 

manajemen menbutuhkan suatu alat bantu. Alat bantu tersebut dinamakan 

Pengendalian Teknik Statistik. Alat bantu ini digunakan oleh manajemen dalam 

upaya melakukan perbaikan-perbaikan secara berkesinambungan dan merupakan 

suatu cara untuk mengorganisir dan menganalisis data. Berikut ini merupakan 

alat-alat bantu Pengendalian Statistik dan cara penggunaanya menurut Amin 

Widjaja (1993:29), yaitu : 

1. Stratifikasi, adalah Teknik pengumpulan data agar data yang ada dapat 

menggambarkan permasalahan secara jelas dengan cepat, tepat sehingga 

kesimpulan dapat diambil dengan mudah. 

2. Diagram Sebab Akibat/ Fish Bone/ Tulang Ikan, adalah diagram yang 

digunakan untuk menganalisis masalah, yaitu mencari sebab akibat suatu 

masalah. Diagram ini merupakan alat yang menggunakan uraian grafis 

dari suatu unsur proses dalam menganalisis sumber potensial dari 

penyimpangan.   
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Gambar 2 
Diagram Sebab Akibat/ Fish Bone/ Tulang Ikan 

 

 

 

  

  

 

 

  Sumber : Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana ; Total Quality Management 

  

3. Lembar Periksa  

Merupakan alat pengumpul data untuk mempermudah pengumpulan dan 

analisis data. 

 

Gambar 3  
Diagram Lembar Periksa 

          Sumber : Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana ; Total Quality Management 

  

 

4. Diagram Histogram 

Diagram ini dapat menunjukan penyebaran atau standar deviasi, sehingga 

dapat diketahui kondisi suatu proses yang dihadapi. 

 

 

 

 

 

ITEM X Y Z T U 

A √√   √  

B  √ √√√ √ √√ 

C  √  √  

D √   √  
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Gambar 4 
Diagram Histogram 

 

 

  

 

 

 

 
Sumber : Tenner dan De Torro; Total Quality Management 
 

5. Diagram Pareto  

Diagram yang bertujuan untuk menunjukan urutan prioritas dari suatu 

masalah menurut tingkat kepentingannya. Metode ini juga merupakan 

pendekatan yang berkoordinasi untuk memberikan dan mengidentifikasi 

kerja secara permanen dalam menghilangkan kesalahan dan dapat 

digunakan untuk mencari sumber-sumber data kesalahan yang penting. 

 

Gambar 5 
Diagram Pareto 
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2.2.5  Metode Total Quality Management 

2.2.5.1 Siklus Deming ( Deming Cycle) 

 Siklus Deming ini dikembangkan untuk menghubungkan antara operasi 

dengan kebutuhan pelanggan dan memfokuskan sumberdaya semua bagian dalam 

perusahaan (riset, desain, operasi, dan pemasaran) secara terpadu dan sinergi 

untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Siklus Deming ini adalah metode 

perbaikan berkesinambungan yang dikembangkan oleh W. Edward Deming yang 

terdiri atas empat komponen utama secara berurutan, seperti pada gambar berikut 

ini : 

Gambar 6 
Siklus PDCA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan dari setiap  siklus PDCA adalah sebagai berikut : 

1. Mengembangkan rencana perbaikan (PLAN) 

Merupakan langkah setelah dilakukan pengujian ide perbaikan masalah. 

Rencana perbaikan disusun berdasarkan prinsip 5 W (What, Why, Who, 

When, and Where) dan 1 H (How), yang dibuat secara jelas dan terinci 

serta menetapkan sasaran dan target harus diperhatikan prinsip SMART 

(Spesific, Measurable, Attainable, Reasonable, and Time) 

 

Perbaikan 

   ACT                   PLAN 
4 1 

                                                                                                 
 
 
 
CHECK                DO 
     3                         2    

Bertindak 
berdasarkan hasil 
yang diteliti 

Mengamati 
pengaruh 
perubahan 

Merencanakan 
perubahan atau 
pengujian 

Melaksanakan 
perubahan 
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2. Melaksanakan rencana (DO) 

 Rencana yang telah disusun diimplementasikan secara bertahap, mulai dari 

skala kecil dan pembagian tugas secara merata sesuai dengan kapasitas 

dan kemampuan dari setiap personil. Selama dalam melaksanakan rencana 

harus dilakukan pengendalian, yaitu mengupayakan agar seluruh rencana 

dilaksanakan dengan sebaik mungkin agar sasaran dapat dicapai. 

3. Memeriksa atau meneliti hasil yang dicapai (CHECK atau STUDY) 

 Memeriksa atau meneliti merujuk pada penetapan apakah pelaksanaannya 

berada dalam jalur, sesuai rencana dan memantau kemajuan perbaikan 

yang direncanakan. Alat yang dapat digunakan dalam memeriksa adalah 

Pareto Diagram, Histogram,  dan Diagram Control. 

4. Melakukan tindakan penyesuaian bila diperlukan (ACTION) 

Penyesuaian dilakukan bila dianggap perlu, yang didasarkan hasil analisis 

diatas. Penyesuaian berkaitan dengan standarisasi prosedur baru, guna 

menghindari timbulnya kembali masalah yang sama atau menetapkan 

sasaran baru bagi perbaikan berikutnya. 

 

2.2.5.2 Empat Belas Poin Deming (Deming’s Fourteen Points) 

 Empat belas poin Deming ini merupakan ringkasan dari keseluruhan 

pendangan W. Edwards Deming terhadap apa yang harus dilakukan oleh suatu 

perusahaan untuk melakukan transisi positif dari bisnis sebagaimana biasanya 

sehingga menjadi bisnis yang berkualitas tingkat dunia. Berikut ini adalah 

ringkasan dari ke Empat Belas Poin Deming: 

1. Ciptakan ketetapan tujuan dalam menuju perbaikan barang dan jasa, 

dengan maksud untuk menjadi lebih dapat bersaing, tetap bertahan dalam 

bisnis, dan untuk mencipatakan lapangan kerja. 

2. Adopsilah falsafah baru. Manajeman harus adanya era ekonomi baru dan 

siap menghadapi tantangan, belajar bertanggung jawab, dan mengambil 

alih kepemimpinan. 

3. Hentikan ketergantungan pada inspeksi dalam membentuk mutu produk. 

Bentuklah mutu sejak dari awal. 



 47 

4. Hentikan praktik menghargai kontrak berdasarkan tawaran yang rendah. 

5. Perbaiki secara konstan dan terus-menerus sistem produksi dan jasa, untuk 

meningkatkan kualitas dan produktivitas, yang pada gilirannya secara 

konstan menurunkan biaya. 

6. Lembagakan metode pelatihan ditempat kerja (on the job training). 

7. Lembagakan kepemimpinan. Tujuan dari kepemimpinan haruslah 

membantu orang dan teknologi dapat bekerja dengan lebih baik. 

8. Hapuskan rasa takut sehingga setiap orang dapat bekerja  secara efektif. 

9. Hilangkan dinding pemisah antar departemen sehingga orang dapat 

bekerja sebagai suatu tim. 

10. Hilangkan slogan, desakan dan target bagi tenaga kerja. Hal-hal tersebut 

dapat menciptakan permusuhan. 

11. Hilangkan kuota dan manajemen berdasarkan sasaran. Gantikan dengan 

kepemimpinan. 

12. Hilangkan penghalang yang dapat merampok kebebasan karyawan atas 

keahliannya. 

13. Ceritakan program pendidikan dan pelatihan. 

14. Buatlah transformasi pekerja setiap orang  dan siapkan setiap orang-orang 

mengerjakannya.    

 

2.2.6  Penerapan Total Quality Management 

 Total Quality Management diakui sebagai suatu pendekatan manajemen 

yang dapat memperbaiki kinerja dan efisiensi organisasi. Total Quality 

Management merupakan suatu pendekatan baru dan menyeluruh yang 

membutuhkan perubahan atas paradigma manajemen tradisional, komitmen 

jangka panjang, kesatuan tujuan, dan pelatihan khusus. 

 Banyak pihak sepakat bahwa dengan menerapkan Total Quality 

Management, suatu perusahaan akan memperoleh keberhasilan dalam persaingan. 

Karena dapat meningkatkan kualitas perusahaan seperti meningkatkan 

produktivitas, meningkatkan kemampulabaan, dan sebagainya. Tetapi tidak 

sedikit perusahaan yang mengalami kegagalan dalam menerapkan Total Quality 
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Management. Kegagalan tersebut bukan disebabkan oleh filosof Total Quality 

Management yang salah, tetapi dalam menerapkan Total Quality Management 

perusahaan-perusahaan tidak berusaha memperkirakan keberadaan kendala-

kendala yang ada. 

 Faktor yang menghambat penerapan Total Quality Management di 

Indonesia pada perusahaan swasta dan BUMN menyebutkan terdapat enam faktor 

penghambat tercapainya tujuan Total Quality Management, yaitu : 

1. Kurangnya komitmen dari pimpinan puncak. 

2. Kurangnya pengetahuan tentang konsep Total Quality Management. 

3. Kurangnya prioritas dalam penerapan Total Quality Management. 

4. Kurangnya dukungan manajemen level menengah. 

5. Budaya perusahaan yang kurang mendukung, dan 

6. Kurang menciptakan standar-standar. 

Banyak perusahaan yang memperoleh keberhasilan karena menerapkan 

Total Quality Management. Dengan menerapkan Total Quality Management, 

perusahaan akan dapat meningkatkan kepuasan konsumen  melalui perbaikan 

kualitas produk dan meningkatkan kepuasan karyawan. 

TQM memiliki karakteristik yang berbeda  dengan sistem konvensional. 

Karakteristik ini diperlukan dalam menerapkan TQM di perusahaan. karakteristik 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Sistem Total Quality Management berorientasi kepada pelanggan. Produk-

produk didesain sesuai keinginan pelanggan. Melalui suatu riset pasar, 

kemudian diproduksi dengan cara-cara yang baik dan benar sehingga 

produk yang dihasilkan memenuhi spesifikasi desain,  serta pada akhirnya 

memberikan pelayanan purna jual kepada pelanggan. Setiap orang didalam 

perusahaan akan mengidentifikasi siapa pemasok dan pelanggan mereka 

serta apa yang dibutuhkannya. 

2.  Sistem Total Quality Management mempunyai ciri adanya partisipasi 

aktif yang dipimpin oleh manajemen puncak dalam proses peningkatan  

kualitas secara terus menerus. Jika tanggung jawab untuk kualitas 

didelegasikan kepada departemen jaminan kualitas saja, setiap orang 
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dalam perusahaan akan memiliki persepsi bahwa kualitas  bukan 

merupakan perhatian pokok. Hal ini berdampak negatif secara psikologi 

dimana  keterlibatan secara total  dan aktif dari orang-orang dalam 

perusahaan menjadi kurang atau lemah. Oleh karena itu, dalam sistem ini 

setiap orang dalam perusahaan harus menjadi aktif dan harus dimotivasi 

dengan adanya dukungan dari pihak manajemen. 

3. Sistem Total Quality Management dicirikan oleh adanya pemahaman dari 

setiap orang terhadap tanggungjawab setiap orang, namun patut pula 

diketahui bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab yang berbeda, 

tergantung pada posisi kerja dalam perusahaan. dengan demikian tanggung 

jawab yang spesifik terhadap kualitas perlu diketahui oleh setiap orang 

dalam posisi kerjanya. 

4. Sistem Total Quality Management dicirikan oleh adanya aktivitas yang 

berorientasi pada tindakan pencegahan kerusakan bukan berfokus pada 

upaya untuk mendeteksi kerusakan saja. Kualitas melalui inspeksi masih 

diperlukan, tetapi usaha kualitas dari perusahaan seharusnya lebih 

difokuskan pada tindakan pencegahan sebelum terjadinya kerusakan 

dengan jalan melaksanakan aktivitas  secara baik dan benar pada waktu 

pertama kali mulai melaksanakan prinsip ini, usaha peningkatan kualitas 

akan mampu mengurangi ongkos produksi. 

5. Sistem Total Quality Management dicirikan oleh adanya suatu filosofi 

yang menganggap bahwa kualitas merupakan jalan hidup. Isu-isu tentang 

kualitas selalu didiskusikan dalam pertemuan manajemen. Semua 

karyawan diberikan pelatihan tentang konsep-konsep kualitas bserta 

modalnya. 

 

2.2.7 Aktivitas-aktivitas yang Dilakukan dalam Total Quality Management 

 Setelah kita mengetahui  program umum Total Quality Management, 

diperlukan adanya aktivitas-aktivitas yang mendukung agar TQM dapat 

dilaksanakan secara nyata diperusahaan. Ada berbagai aktivitas yang dilakukan, 

yaitu : 
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1. Gugus Kendali Mutu 

Adalah sekelompok karyawan yang terdiri dari empat sampai dengan dua 

belas karyawan yang berasal dari tempat atau bidang pekerjaan yang sama 

dalam perusahaan yang secara sukarela berkumpul untuk mengidentifikasi, 

menganalisis, dan memecahkan berbagai permasalahan yang berkaitan 

dengan pekerjaan mereka dan menerapkannya dalam kegiatan operasional 

perusahaan. 

2. Sistem Saran 

Adalah saran atau masukan dari karyawan, baik secara pribadi maupun 

berkelompok, dan baik atas permintaan pihak pimpinan perusahaan atau 

atas inisiatif sendiri. 

3. Otomatisasi 

Penggunaan kecepatan perkembangan teknologi, misalnya dalam bidang 

komputer, Management Information System (MIS), Computer Aided 

Design atau Computer Aided Manufacturing ( CAD atau CAM), 

penggunaan internet, dan Office Automation yang serba terpadu dan tepat. 

4. Pemeliharaan Total 

Memelihara seluruh modal yang dimiliki, seperti peralatan dan material, 

teknologi, sistem informasi, energi, dan sumber daya manusia. 

5. Perbaikan Kualitas 

Tindakan yang diambil untuk memperbaiki suatu kondisi terhadap 

kebutuhan kualitas. 

6. Just In Time (JIT) 

Adalah meningkatkan produktivitas sistem produksi atau operasi dengan 

cara menghilangkan semua macam kegiatan yang tidak menambah nilai 

bagi suatu produk. Kegiatan yang tidak menambah inilah yang disebut 

pemborosan. 

7. Kerusakan Nol (Zero Defect) 

Artinya sejak dari perancangan produk, proses produksi hingga menjadi 

produk akhir menghasilkan cacat atau kesalahan nol. 
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8. Aktivitas Kelompok Kecil  

Adalah kelompok-kelompok kerja yang dikelola sendiri oleh para 

karyawan dalam suatu tim yang biasanya didasari oleh kebutuhan pihak 

karyawan untuk berkumpul dan membahas berbagai masalah. Kelompok 

ini cenderung dibentuk secara informal. 

 Aktivitas yang dilakukan perusahaan berbeda satu sama lain. Hal ini 

tergantung pada tingkat kesiapan pelaksanaannya, tingkat kebutuhan, dan 

karakteristik perusahaan masing-masing. 

 

2.3 Produktivitas 

2.3.1  Definisi Produktivitas 

 John R. Schermerhorn (2002:16) memberikan definisi sebagai berikut : 

“Productivity a summary measure of the quantity and quality of work 
performance with resource utilization considered. Productivity  is ideally 
achieved through high performance (effectiveness anf efficiency) and with a 
sence of personal satisfaction by people doing the work.” 

 
 Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa produktivitas merupakan 

suatu ukuran dari kuantitas dan kualitas performansi suatu kegiatan dengan 

memperhatikan sumber daya  yang dimanfaatkan. Definisi tersebut mengandung 

makna bahwa produktivitas mengidentifikasikan keberhasilan atau kegagalan 

perusahaan memproduksi barang dan jasa yang dihasilkan serta sumberdaya yang 

dimanfaatkan. 

 Pencapaian produktivitas perlu didasarkan atas kesadaran untuk 

melaksanakan kegiatan dengan efektif dan efisiensi yang tinggi dengan tetap 

memperhatikan efektivitas dan efisiensi, maka dalam pelaksanaan kegiatan 

cenderung terjadi pemborosan pemakaian sumberdaya perusahaan. Efisiensi 

menggambarkan tingkat penggunaan sumber input dari ukuran sumberdaya yang 

dimanfaatkan. Demikian pula halnya dengan kepuasan pegawai, bahwa pegawai 

akan menjadi motivasi untuk menghasilkan produktivitas yang tinggi. 

 James A. Stoner mengutip pendapat John Kenderick yang diterjemahkan 

Alfonsus Sirait (1993:261) mengemukakan definisi produktivitas sebagai berikut : 
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“Produktivitas sebagai hubungan antara keluaran (Output = O) berupa 
barang dan jasa dengan masukan (Input = I) berupa sumberdaya manusia 
atau bukan, yang digunakan dalam proses produksi : Hubungan tersebut 
biasanya dinyatakan dalam bentuk rasio O / I .” 

 
 Hongren-Foster-Datar (1995:946)  yang diterjemahkan oleh Endah 

Sulistyaningtyas mengemukakan sebagai berikut : 

“ Produktivitas (Productivity) mengukur hubungan antara masukan yang 
secara aktual dipakai dan keluaran aktual yang dicapai: makin rendah 
masukan untuk keluaran tertentu atau makin tinggi keluaran untuk 
masukan tertentu maka produktivitas yang dicapai semakin tinggi.” 
 

 Dari kedua pendapat tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa pada 

prinsipnya produktivitas merupakan suatu perbandingan antara hasil yang dicapai 

dengan jumlah sumberdaya atau masukan yang digunakan. Semakin efisien 

sumberdaya untuk suatu ukuran tertentu maka produktivitas yang dicapai akan 

semakin tinggi. 

 Produktivitas mengandung pengertian filosofis, definisi kerja, dan teknis 

operasional. Secara filosofis produktivitas mengandung pandangan hidup dan 

sikap mental yang selalu berusaha untuk meningkatkan kehidupan, keadaan hari 

ini harus lebih baik dari kemarin, dan mutu kehidupan besok harus lebih baik dari 

hari ini. 

 Untuk definisi kerja produktivitas merupakan perbandingan antara hasil 

yang dicapai (keluaran) dengan keseluruhan sumberdaya (masukan) yang 

dipergunakan per satuan waktu. Teknik operasional mengandung makna: 

1. Jumlah produksi yang sama dapat diperoleh dengan menggunakan 

sumberdaya yang lebih sedikit dan / atau, 

2. Jumlah produksi yang lebih besar dapat dicapai dengan menggunakan 

sumberdaya yang kurang dan / atau, 

3. Jumlah produksi yang jauh lebih besar dapat dicapai dengan menggunakan 

sumberdaya yang sama dan / atau, 

4. Jumlah produksi yang jauh lebih besar dapat diperoleh dari pertambahan 

sumberdaya yang relatif lebih kecil. 
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Produktivitas yang dapat dipandang sebagai penggunaan intensif terhadap 

sumberdaya seperti tenaga kerja, mesin, modal dan sumberdaya lainnya. Yang 

jika diukur secara tepat akan menunjukan kinerja yang efisien. Oleh karena itu 

maka produktivitas akan menjadi ukuran efisiensi dengan modal peralatan 

manajemen, tenaga kerja, informasi dan waktu maka produktivitas dapat dikaitkan 

sebagai perbandingan ukuran bagi masukan dari hasil yang diperoleh. 

 

2.3.2  Pengertian Produktivitas Tenaga Kerja 

 Tenaga kerja dalam hal ini yaitu pegawai merupakan salah satu masukan 

(input) terpenting dalam menghasilkan barang dan jasa, sumberdaya manusia atau 

pegawai juga mempunyai peranan penting dalam proses peningkatan 

produktivitas. Produktivitas tenaga kerja akan sangat menentukan kualitas dan 

kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan dan terjadi efisiensi dan efektivitas 

penggunaan sumberdaya lainnya. 

 Menurut Usry and Hammer (1999:288) yang diterjemahkan oleh Herman 

Wibowo dan Afonsus Sirait mengatakan bahwa : 

“Produktivitas tenaga kerja bisa didefinisikan sebagai ukuran prestasi 
produksi dengan menggunakan usaha manusia sebagai tolak ukur. 
Produktivitas adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seorang 
pekerja.” 
 

Bambang Kussriyanto (1993:2) mengatakan bahwa : 

“ Produktivitas tenaga kerja adalah perbandingan antara hasil yang dicapai 

dengan peran serta pekerja per satuan waktu.”  

 Berdasarkan definisi diatas dapat diuraikan bahwa produktivitas tenaga 

kerja sangat ditentukan oleh prestasi tenaga kerja yang bertalian. Banyaknya 

barang dan jasa yang dihasilkan oleh seorang pekerja akan menjadi indikator 

tingkat produktivitas tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor 

produksi, oleh karena itu maka produktivitas tenaga kerja merupakan kontriibusi 

yang diberikan oleh tenaga kerja terhadap produktivitas total perusahaan.  

 Shermerhorn (2002:8) menjelaskan bahwa produktivitas memiliki dua 

dasar, yaitu efektivitas kerja dan efisiensi kerja. Efektivitas kerja adalah ukuran 

dari tingkat pencapaian tujuan atau target (goal accomplishment). Efektivitas kerja 
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mengandung pengertian pencapaian target produksi baik kuantitas dan 

kualitasnya. 

 Akan tetapi, pengertian produktivitas tidak hanya mengacu pada 

pencapaian target kuantitas dan kualitas saja tetapi juga memperhatikan faktor 

penggunaan sumberdaya. Target output (kuantitas dan kualitas) yang tinggi dapat 

dicapai tetapi dengan penggunaan sumberdaya yang boros. Efisiensi kerja adalah 

ukuran sumberdaya yang digunakan sehubungan dengan tingkat pencapaian 

tujuan. Dengan demikian, produktivitas kerja pengertian efektivitas kerja dan 

efisiensi kerja. 

 

2.3.3  Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja 

 Perusahaan selalu ingin mengetahui sejauhmana jalannya operasi 

perusahaan, apakah perusahaannya dalam kategori berhasil atau tidak dalam 

meningkatkan produktivitas. Usaha untuk meningkatkan produktivitas perlu 

dilakukan dengan mengadakan pengukuran secara periodik dan membandingkan 

hasil-hasilnya guna menemukan  perkembangan produktivitas yang ada. 

Produktivitas secara umum diformulasikan sebagai berikut : 

Produktivitas 
Input

Output=  

- Ukuran output dapat dinyatakan dalam bentuk antara lain: 

Jumlah satuan fisik produksi atau jasa, nilai rupiah produksi atau jasa, nilai 

tambah, jumlah pekerja, dan sebagainya. 

- Sedangkan ukuran input dapat dinyatakan dalam bentuk antara lain : 

Jumlah waktu, jumlah tenaga kerja, jumlah jam orang, jumlah biaya tenaga 

kerja. 

 Tenaga kerja sering dipakai sebagai faktor pengukur produktivitas karena : 

1. Besarnya biaya yang dikorbankan untuk tenaga kerja sebagai bagian dari 

biaya yang terbesar untuk produk atau jasa. 

2. Masukan pada sumberdaya manusia lebih mudah dihitung daripada 

masukan pada faktor-faktor yang lain. 
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3. Adanya teknologi yang mempermudah operasi merupakan hasil pemikiran 

sumberdaya manusia 

Metode pengukuran produktivitas yang dikemukakan  oleh Mauled 

Mulyono (1993:18) yaitu : 

1. Pengukuran produktivitas dengan model engineering, cara ini  mengacu 

pada lingkungan fisik. 

2. Pengukuran produktivitas dengan model accounting, cara ini mengacu 

pada lingkungan pasar. 

Pengukuran dengan model engineering ditujukan untuk mengukur prestasi 

organisasi dalam lingkungan fisik, yakni mengukur efisiensi organisasi dalam 

mengubah sumberdaya fisik menjadi keluaran fisik. Pengukuran dengan model 

accounting ditujukan untuk mengukur tingkat produktivitas dengan menggunakan 

satuan uang, yakni mengukur nilai uang dari masukan dan keluaran. 

Tujuan pengukuran produktivitas  antara lain untuk membandingkan hasil-hasil : 

a.  Pertambahan produksi dari waktu ke waktu. 

b.Pertambahan pendapatan dari waktu ke waktu. 

c.  Pertambahan kesempatan kerja dari waktu ke waktu. 

d.Jumlah hasil sendiri dengan hasil orang lain. 

e.  Komponen prestasi utama sendiri dengan komponen utama orang lain. 

 

2.3.4  Manfaat Pengukuran Produktivitas 

 Manfaat pengukuran produktivitas dalam suatu organisasi perusahaan 

dinyatakan oleh Vincent Gasperss (1998:24) di antaranya adalah : 

1. Perusahaan dapat menilai efisiensi konversi sumber dayanya. 

2. Perencanaan sumber-sumber daya akan menjadi lebih efektif dan efisien 

melalui pengukuran produktivitas, baik dalam  perencanaan jangka pendek 

maupun jangka panjang. 

3. Tujuan ekonomis dan non ekonomis dari perusahaan dapat diorganisasikan 

kembali dengan cara memberikan prioritas tertentu yang dipandang dari 

sudut pandang produktivitas. 
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4. Perencanaan target tingkat produktivitas di masa mendatang dapat 

dimodifikasi kembali berdasarkan informasi pengukuran tingkat 

produktivitas sekarang. 

5. Strategi untuk meningkatkan produktivitas perusahaan dapat ditetapkan 

berdasarkan tingkat produktivitas yang direncanakan dengan tingkat 

produktivitas yang diukur. 

6. Pengukuran produktivitas perusahaan akan menjadi informasi yang 

bermanfaat dalam membandingkan tingkat produktivitas diantara 

organisasi perusahaan dalam industri sejenis serta bermanfaat pula untuk 

informasi produktivitas industri pada skala nasional maupun global. 

7. Nilai-nilai produktivitas yang dihasilkan dari pengukuran produktivitas 

dapat digunakan dalam perencanaan tingkat keuntungan perusahaan. 

8. Pengukuran produktivitas akan menciptakan tindakan-tindakan kompetitif 

berupa upaya-upaya peningkatan produktivitas terus menerus. 

9. Pengukuran produktivitas terus menerus akan memberikan informasi yang 

bermanfaat untuk menentukan dan mengevaluasi kecenderungan 

perkembangan perkembangan produktivitas perusahaan dari waktu ke 

waktu. 

10. Pengukuran produktivitas akan memberikan informasi yang bermanfaat 

dalam mengevaluasi perkembangan dan efektivitas dari perbaikan terus 

menerus  yang dilakukan dalam perusahaan tersebut. 

11. Pengukuran produktivitas akan memberikan motivasi kepada orang-orang 

untuk secara terus menerus melakukan perbaikan dan juga akan 

meningkatkan kepuasan kerja. 

12. Aktivitas perundingan bisnis (kegiatan tawar menawar) secara kolektif 

dapat di selesaikan secara rasional, apabila telah tersedia ukuran-ukuran 

produktivitas. 
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2.3.5  Unsur – unsur Produktivitas Tenaga Kerja. 

 Produktivitas meniliki unsur-unsur sebagai berikut : 

1. Efisiensi 

Produktivitas sebagai rasio output atau input merupakan ukuran efisiensi 

pemakaian sumberdaya (input). Efisiensi merupakan perbandingan antara 

pemakaian sumberdaya (input) terencara dengan pemakaian input yang 

sebenarnya. Jadi pengertian efisiensi berorientasi pada masukan. 

2. Efektivitas 

Efektivitas mengambarkan seberapa jauh target yang ditetapkan dapat 

dicapai, baik dari segi hasil yang dicapai maupun mutu. 

 Goerge J. Washnis seperti yang dikutip oleh Slamet Saksono (1997:113) 

menyatakan “ Produktivitas mengandung dua konsep utama, yaitu efisiensi dan 

efektivitas”. Efisien mengukur tingkat sumberdaya, baik manusia, keuangan, 

maupun alam yang dibutuhkan untuk memenuhi tingkat pelayanan yang 

dikehendaki, efektivitas mengukur hasil dan mutu pelayanan yang dicapai. 

 Efisiensi, efektivitas dan produktivitas merupakan konsep yang berlainan, 

walaupun ketiganya dapat dibedakan, efisiensi berorientasi pada input, efektivitas 

berorientasi pada output, sedangkan produktivitas berorientasi pada keduanya. 

Dengan demikian dapat dikatakan produktivitas memiliki makna yang lebih luas 

dibanding dua konsep yang lainnya. 

 Produktivitas memiliki siklus yang terdiri dari empat tahap yang saling 

berkaitan dan berkesinambungan, yaitu pengukuran produktivitas, evaluasi 

produktivitas, perencanaan produktivitas, dan peningkatan produktivitas. 

 Suatu organisasi yang memenuhi program peningkatan produktivitas harus 

diawali dengan pengukuran produktivitas, kemudian hasil dari pengukuran 

tersebut dinilai atau dibandingkan dengan nilai-nilai rencana yang telah 

ditentukan. Berdasarkan penilaian ini dapat disusun rencana jangka pendek 

maupun jangka panjang. Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan perlu 

dijalankan usaha peningkatan produktivitas. Kegiatan siklus ini harus terus 

menerus dilakukan sebagai upaya peningkatan produktivitas, dengan memulai 

melakukan pengukuran produktivitas kembali. 
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2.3.6  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Tenaga Kerja. 

 Menurut Balai Pengembangan Produktivitas Daerah yang dikutip oleh 

Sedarmayanti (2001:71), terdapat enam faktor utama yang menentukan 

produktivitas tenaga kerja, yaitu: 

1. Sikap kerja, sepaerti ketersediaan untuk bekerja secara bergiliran, dapat 

menerima tambahan tugas dan bekerja dalam suatu tim. 

2. Tingkat keterampilan, yang ditentukan oleh pendidikan, latihan dalam 

manajemen dan supervisi serta keterampilan dalam teknik industri. 

3. Hubungan antara tenaga kerja dan pimpinan organisasi yang tercermin 

dalam usaha bersama antara  pimpinan organisasi dan tenaga kerja untuk 

meningkatkan produktivitas melalui lingkaran pengawasan mutu dan 

penelitian mengenai kerja unggul.  

4. Manajemen produktivitas, yaitu manajemen yang efisien mngenai sumber 

dan sistem kerja untuk mencapai peningkatan produktivitas. 

5. Efisiensi tenaga kerja, seperti : perencanaan tenaga kerja dan tambahan 

tugas. 

6. Kewiraswastaan, yang tercermin dalam pengambilan resiko, kreativitas 

dalam berusaha, dalam berada pada jalur yang benar dalam berusaha. 

Disamping itu menurut Sedarmayanti (2001:72), faktor yang 

mempengaruhi produktivitas kerja diantaranya adalah : 

1.  Sikap Mental, berupa : 

- Motivasi 

- Disiplin 

- Etika Kerja 

2.  Pendidikan. 

 Pada umumnya orang yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi akan 

mempunyai wawasan yang lebih luas. Pendidikan formal maupun non 

formal. Tingginya kesadaran akan pentingnya produktivitas dapat 

mendorong pegawai yang bersangkutan melakukan tindakan yang 

produktif. 
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3. Keterampilan 

Pada aspek tertentu, apabila pegawai semakin terampil, maka akan lebih 

mampu bekerja menggunakan fasilitas, kerja dengan baik. Pegawai akan 

menjadi lebih terampil apabila mempunyai kecakapan (ability) dan 

pengalaman (experience) yang cukup. 

4.  Manajemen 

Pengertian manajemen disini dapat berkaitan dengan sistem yang 

diterapkan oleh pimpinan untuk mengelola ataupun memimpin serta 

mengendalikan staf atau bawahannya. Apabila manajemennya tepat maka 

akan menimbulkan semangat yang lebih tinggi sehingga dapat mendorong 

pegawai untuk melakukan tindakan yang produktif. 

5.  Tingkat Penghasilan 

Apabila tingkat penghasilan memadai dalam hal ini adalah kompensasi 

yang memadai, maka dapat menimbulkan konsentrasi kerja dan 

kemampuan yang dimiliki dimanfaatkan untuk meningkatkan 

produktivitas. 

6.  Gizi dan Kesehatan 

Apabila pegawai dapat dipenuhi kebutuhan gizinya dan berbadan sehat, 

maka akan lebih kuat bakerja, apalagi bila mempunyai semangat yang 

tinggi maka akan dapat meningkatkan produktivitas kerjanya. 

7.  Jaminan Sosial 

Jaminan soial yang diberikan oleh suatu organisasi kepada pegawainya 

dimaksudkan untuk meningkatkan pengabdian dan semangat kerja. 

Apabila jaminan sosial pegawai mencukupi maka akan dapat 

menimbulkan kesenangan bekerja, sehingga mendorong pemanfaatan 

kemampuan yang dimiliki untuk meningkatkan produktivitas kerja. 

8.  Lingkungan dan Iklim Kerja 

 Lingkungan dan iklim kerja yang baik akan mendorong pegawai agar 

senang bekerja dan meningkatkan rasa tanggung jawab untuk melakukan 

pekerjaan dengan lebih baik menuju kearah peningkatan produktivitas. 
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9. Sarana Produksi 

 Mutu sarana produksi berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas. 

Apabila sarana produksi yang digunakan tidak baik, kadang-kadang dapat 

menimbulkan pemborosan bahan dipakai. 

10. Teknologi 

 Apabila teknologi yang dipakai tepat guna dan lebih maju tingkatannya 

maka akan memungkinkan : 

a. Tepat waktu dalam penyelesaian proses produksi. 

b.Jumlah produksi yang dihasilkan lebih banyak dan bermutu. 

c. Memperkecil terjadinya pemborosan bahan sisa. 

Dengan memperhatikan hal tersebut, maka penerapan teknologi dapat 

mendukung peningkatan produktivitas. 

11. Kesempatan Berprestasi 

 Pegawai yang bekerja tentu mengharapkan peningkatan karir atau 

pengembangan potensi pribadi yang nantinya akan bermanfaat baik bagi 

dirinya maupun bagi organisasi. Apabila terbuka kesempatan untuk 

berprestasi, maka akan menimbulkan dorongan psikologis untuk 

meningkatkan produktivitas kerja. 

 

 Produktivitas manusia (pegawai) dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 

dipisahkan kedalam tiga kelompok, yaitu produktivitas pegawai dipengaruhi oleh 

kualitas dan kemampuan fisik pegawai, adanya sarana pendukung penunjang, dan 

adanya suprasarana. 

1.  Kualitas dan Kemampuan Fisik Pegawai 

 Kualitas dan kemampuan fisik pegawai sangat dipengaruhi oleh pendidikan, 

latihan, motivasi kerja, mental serta kemampuan fisik pegawai tersebut. 

Kualitas dan kemampuan fisik pegawai itulah yang menjadi faktor utama 

penentu produktivitas. Semakin tinggi pendidikan, semakin mampu seseorang 

untuk mengembangkan diri dan memanfaatkan semua sarana yang tersedia, 

yang paling penting adalah mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-

baiknya. 
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2.  Adanya sarana pendukung penunjang 

 Sarana tersebut dapat terbagi lagi menjadi dua golongan, yaitu yang 

menyangkut lingkungan kerja (termasuk teknologi dan cara), sarana dan 

peralatan produksi yang digunakan, tingkat keselamatan dan kesejahteraan 

kerja serta suasana lingkungan kerja dan menyangkut kesejahteraan pegawai, 

seperti tercermin dalam sistem pengupahan, penggajian dan jaminan sosial 

serta kelangsungan kerja. 

3.  Adanya Suprasarana 

 Yang termasuk kedalam faktor ini adalah kebijakan pemerintah, dan 

kemampuan manajemen dalam menggunakan sumber-sumber daya secara 

maksimal untuk menciptakan sistem kerja yang optimal. Kemampuan 

manajemen ini biasa dilakukan dengan mengkombinasikan dan 

mendayagunakan semua sarana produksi, menerapkan dengan memperhatikan 

hal fungsi-fungsi manajemen, menciptakan sistem kerja, menempatkan orang-

orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat, serta menciptakan kondisi dan 

lingkungan kerja yang aman dan nyaman. 

 

2.3.7  Manfaat Peningkatan Produktivitas 

 Peningkatan produktivitas mempunyai manfaat yang sangat penting baik 

bagi organisasi atau perusahaan itu sendiri maupun bagi pegawainya. Manfaat 

peningkatan produktivitas bagi perusahaan sebagai berikut : 

1. Memperkuat daya saing perusahaan karena dapat memproduksi atau 

beroperasi dengan biaya yang lebih rendah dan mutu produksi atau 

pelayanan lebih baik. 

2. Menunjang kelestarian dan pengembangan organisasi atau perusahaan 

karena dengan peningkatan produktivitas memungkinkan organisasi atau 

perusahaan memperoleh keuntungan yang dapat dimanfaatkan untuk 

investasi baru. 

3. Menunjang terwujudnya hubungan industri yang lebih baik. 
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4. Membantu perluasan kesempatan kerja. Hal ini terjadi karena keuntungan 

yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk ekspansi perusahaan yang 

berarti membutuhkan pegawai baru. 

Sedangkan manfaat peningkatan produktivitas bagi pegawai yang bekerja 

pada perusahaan adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan pendapatan dan jaminan sosial lainnya. Hal tersebut akan 

memperbesar kemampuan untuk membeli barang dan jasa ataupun 

keperluan hidup sehari-hari sehingga kesejahteraan akan lebih baik. Dari 

segi lain, meningkatnya pendapatan tersebut dapat disimpan yang nantinya 

bermanfaat untuk investasi. 

2. Meningkatnya harkat dan martabat serta pengakuan terhadap potensi 

individu. 

3. Meningkatkan motivasi kerja dan keinginan berprestasi. 

 

2.4 Hubungan Good Corporate Governance dengan Peningkatan Total 
Quality Management 

 
 Corporate Governance (CG) yang baik dapat membantu perusahaan dari 

kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan. Menurut Iman Sjahputra dan Amin 

Widjaja   (2002:9-10) penerapan CG yang baik dapat memberikan manfaat 

diantaranya : 

1. Perbaikan dan Komunikasi. 

2. Meminimalisasi potensi benturan dengan pihak lain (stakeholders). 

3. Fokus pada strategi utama. 

4. Peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi. 

5. Perolehan kepercayaan investor. 

Sedangkan tujuan Total Quality Management yang lebih luas adalah untuk 

menjamin kepemimpinan dengan menempatkan proses dan sistem yang 

meningkatkan keberhasilan perusahaan, mencegah kesalahan dan pemborosan 

usaha serta meyakinkan hubungan dengan kepuasan konsumen. 
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 Dari tujuan – tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa GCG yang baik 

dapat meningkatkan performansi kepemimpinan dalam hal ini manajemen. 

Disamping itu juga GCG yang baik dapat memperbaiki hubungan dengan pihak-

pihak lain sehingga tingkat kualitas karyawan dalam perusahaan dapat meningkat. 

Tingkat kualitas karyawan yang meningkat akan mengakibatkan adanya 

peningkatan kinerja sehingga keinginan, harapan, kebutuhan konsumen perlahan-

lahan dapat dipenuhi. 

  

2.5 Hubungan Total Quality Management dalam Meningkatkan 
Produktivitas Kerja 

 
Menurut Bill Creech (1996:6) dalam buku Total Quality Management 

(TQM), ada lima pilar TQM yang saling, mempengaruhi, yaitu produk, proses, 

organisasi, pemilik, dan komitmen. Produk adalah titik pusat untuk tujuan dan 

pencapaian organisasi. Mutu dalam produk tidak mungkin ada tanpa pemimpin 

yang memadai. Komitmen yang kuat, dari bawah ke atas merupakan faktor 

pendukung bagi semua yang lain. Jadi ini saling mempengaruhi, di mana jika 

salah satu lemah dengan sendirinya yang lain juga akan lemah, sehingga dapat 

dikatakan bahwa produk menjadi titik temu untuk mutu dan produktivitas. 

 Dari uraian di atas, jelaslah bahwa dengan penerapan kualitas yang baik  

akan diikuti dengan peningkatan produktivitas kerja sehingga ada timbal balik 

yang saling mempengaruhi untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan 

organisasi pada umumnya dan kepentingan individu atau bawahan khususnya. 

 Tidak jarang orang melihat produktivitas dan kualitas sebagai dua hal yang 

terpisah. Padahal suatu kualitas tidak akan terlepas dari adanya produktivitas. 

Produk dan produktivitas merupakan dua pengertian yang berbeda. Peningkatan 

produksi menunjukan pertambahan jumlah hasil yang dicapai, sedangkan 

peningkatan produktivitas  mengandung pengertian penambahan hasil dan 

perbaikan cara pencapaian produksi tersebut. 
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Peningkatan produksi tidak selalu diikuti oleh peningkatan produktivitas, 

produktivitas yang ada dalam perusahaan. Perusahaan yang mempunyai 

produktivitas yang tinggi akan mampu bersaing dilingkungan industri sejenis, 

sedangkan produktivitas yang rendah sebagian besar tidak mampu 

mempertahankan kelangsungan hidupnya karena tidak mampu bersaing dengan 

perusahaan lain yang sejenis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


