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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Total Quality Management (TQM) 

2.1.1 Pengertian Total Quality Management (TQM) 

 Total Quality Management merupakan sistem yang memperbaiki kualitas 

secara terus menerus. Kualitas menurut Gaspersz (2001:5): 

 “Kualitas terdiri dari sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan 

 langsung maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan 

 pelanggan dan dengan demikian memberikan kepuasan atas penggunaan 

 produk itu. Kualitas terdiri dari segala sesuatu yang bebas dari kekurangan 

 atau kerusakan.” 

 Davis dalam Yamit (2005) membuat definisi kualitas yang lebih luas 

cakupannya yaitu kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan 

dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau 

melebihi harapan. Pendekatan yang dikemukakan Davis menegaskan bahwa 

kualitas bukan hanya menekankan pada aspek akhir yaitu produk dan jasa tetapi 

juga menyangkut kualitas manusia, kualitas proses dan kualitas lingkungan. 

Sangatlah mustahil menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas tanpa melalui 

manusia dan produk yang berkualitas. 

 Penulis dapat menjelaskan dari beberapa definisi diatas bahwa suatu 

produk/jasa dapat dikatakan berkualitas apabila dapat memenuhi harapan, 

keinginan serta kebutuhan pelanggan. Kualitas tidak hanya dilihat pada hasil 

akhirnya saja, tetapi juga dilihat dari proses terbentuknya produk/jasa tersebut. 
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 Greg Bounds (1994) mendefinisikan Total Quality Management sebagai 

sumber konsep perbaikan yang dilakukan secara terus menerus, yang melibatkan 

semua karyawan di setiap jenjang organisasi untuk mencapai kualitas yang prima 

dalam semua aspek organisasi melalui proses manajemen. Total Quality 

Management merupakan suatu filosofi yang menekankan pada peningkatan proses 

pemanufakturan secara berkelanjutan dengan mengeliminasi pemborosan, 

meningkatkan kualitas, mengembangkan ketrampilan dan mengurangi biaya 

produksi (Khim dan Larry 1998). Menurut w. Edward Demig (1986) sebagai 

perintis, Total quality Management adalah komitmen budaya organisasi untuk 

memuaskan pelanggan melalui penggunaan suatu sistem terpadu terhadap alat-

alat, teknik-teknik, dan pelatihan.  

 TQM merupakan pendekatan yang seharusnya dilakukan organisasi masa 

kini untuk memperbaiki kualitas produknya, menekan biaya produksi dan 

meningkatkan produktivitasnya. Implementasi TQM juga berdampak positif 

terhadap biaya produksi dan terhadap pendapatan (Gaspersz, 2001). TQM adalah 

salah satu bentuk praktek manajemen terbaik dalam perusahaan yang menekakan 

paradigma kualitas secara menyeluruh dalam perusahaan (Sila Ismail 2007). 

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan diatas, Total Quality 

Management (TQM) dalam penelitian ini dikur dengan menggunkan indikator 

yang dikembangkan oleh (Banker, 1993) yaitu : 

1. Reward karyawan untuk peningkatan kualitas. 

2. Pemberian reward dari manajemen untuk karyawan. 

3. Pemberhentian produksi untuk kualitas. 
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4. Pemeriksaan output karyawan 

2.1.2 Konsep Total Quality Management (TQM) 

Total Quality Management merupakan suatu sistem manajemen yang 

difokuskan pada seluruh orang atau tenaga kerja, mempunyai bagian untuk 

meningkatkan kepuasan pada pelanggan dengan memberikan kualitas yang sesuai 

dengan standar perusahaan, 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). 

Deming menggunakan 14 langkah untuk menentukan perbaikan mutu, dan 

dan langkah tersebut dikembagkan mejadi 5 kosep efektif yang dikemukakan oleh 

Heizer dan Render (2001:99-100),yaitu: 

1. Perbaikan Terus-menerus 

2. Pemberdayaan Karyawan 

3. Perbandingan Kinerja (Benchmarking) 

4. Penyediaan Kebutuhan yang Tepat Waktu (Just-in Time) 

5. Pengetahuan Mengenai Peralatan Total Quality Management 

Tjiptono dan Diana (2003) menjelaskan bahwa konsep perbaikan terus-

menerus merupakan salah satu unsur dari TQM. Konsep perbaikan ditetapkan 

terhadap proses produk maupun orang yang melaksanakannya. Proses ini dapat 

berhasil apabila disertai dengan usaha sumber daya manusia yang tepat. Heizer 

dan sender (2001) menjelaskan bahwa pemberdayaan karyawan untuk setiap 

proses yang diproduksi dilibatkan dalam manajemen perusahaan. Teknik untuk 

membangun pemberdayaan karyawan mencakup tindakan seperti membentuk 

jaringan komunikasi yang melibatkan karyawan, mendorong karyawan untuk 

bersikap terbuka, dan membangun organisasi dengan sikap metal yang tinggi. 
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Wibowo (2007) juga menjelaskan pemberdayaan karyawan itu sendiri juga 

dibutuhkan untuk pengembangan target kerja yang ingin dicapai sesuai standar 

dan untuk perbandingan kerja sebagai tolak ukur agar dapat mengukur kinerja 

sendiri. 

 Heizer dan Render (2001), menjelaskan bahwa penyedia kebutuhan yang 

tepat waktu (just in time) merupakan pemikiran yang memperbaiki masalah yanng 

cepat pada pengukuran kerja sesuai dengan target kerjaya. Gaspersz (2001) juga 

menjelaskan bahwa pengetahuan mengenai peralatan TQM merupakan suatu 

aktivitas dari fungsi manajemen secara keseluruhan yang menentukan 

kebijaksanaan kualitas, tujuan-tujuan dan tanggung jawab. 

2.1.3 Unsur-unsur Total Quality Management (TQM) 

 Perbedaan Total Quality Management (TQM) dengan pendekatan-

pendekatan lain dalam menjalankan usaha adalah komponen-komponennya. 

Komponen tersebut memiliki sepuluh unsur utama menurut Goetsch dan Davis 

dalam Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana (2003: 15-18), yaitu: 

1. Fokus pada Pelanggan 

2. Obsesi terhadap Kualitas 

3. Pendekatan Ilmiah 

4. Komitmen Jangka Panjang 

5. Kerjasama Tim (Teamwork) 

6. Perbaikan Sistem secara Berkesinambungan 

7. Pendidikan dan Pelatihan 

8. Kebebasan yang Terkendali 

9. Kesatuan Tujuan 

10. Adanya Keterlibatan dan Pemberdayaan Karyawan 

 

 Menurut Suardi (2003) pelanggan merupakan kunci untuk meraih 

keuntungan, organisasi harus mengerti keinginan pelanggan dan masa depan 

dengan berusaha memenuhi persyaratan pelanggan dan berusaha untuk melebihi 
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harapan pelanggan. Wibowo (2011) menjelaskan tentang obsesi terhadap kualitas 

bahwa dalam gaya hidup dan kondisi ekonomi secara drastis dapat mengubah 

persepsi pelanggan atas kualitas. Oleh karena itu, dalam organisasi yag 

menerapkan TQM, menjaga kualitas merupakan salah satu tugas yang berat. 

Pendekatan ilmiah sangat diperlukan dalam penerapan TQM, terutama untuk 

mendesain pekerjaan, proses pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah 

yang berkaitan dengan pekerjaan yang didesain tersebut (Nasution 2010). 

Soegoto (2009) menjelaskan kerjasama tim itu penting dalam penerapan 

TQM karena dalam tim-tim berbeda dari kelompok kerja dalam grup-grup kerja 

tersebut saling berhubungan terutama untuk berbagi informasi dan untuk 

membuat keputusan guna membantu satu sama lain dalam melaksanakan 

tanggung jawabnya. Perbaikan sistem secara berkesinambungan dalam 

manajemen mutu menyangkut dengan metode-metode kuantitatif utuk 

memperbaiki semua proses dalam perusahaan dan memperbaiki perusahaan dalam 

memenuhi kebutuhan pelanggan saat ini dan masa depan (Herjanto 2007). 

Menurut Abdul Harris (2005) pendidikan dan pelatihan dapat dilaksanakan di 

dalam atau di luar perusahaan dengan berbagai bentuk. Pelatihan mungkin juga 

terjadi melalui penugasan pengembangan di dalam atau di luar perusahaan. 

 Kebebasan yang terkendali dalam TQM sangat penting utuk melibatkan 

karyawan dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, karena dapat 

meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab karyawan terhadap keputusan 

yang telah dibuat (Nasution 2010). Menurut Tjiptono dan Diana (2003) TQM 

dapat diterapkan degan baik jika perusahaan memliki kesatuan tujuan, dengan 
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demikian setiap usaha dapat diarahkan pada tujuan yang sama. Akan tetapi tidak 

berarti bahwa harus ada persetujuan dan kesepakatan antara manajemen dan 

karyawan mengenai upah dan kondisi kerja. Keterlibatan dan pemberdayaan 

karyawaan akan memberikan karyawan hak untuk merekomendasikan perubahan 

lalu diberi tanggung jawab untuk penerapannya (Sukoco 2007). 

2.1.4 Prinsip Total Quality Management (TQM) 

 Total quality management merupakan suatu konsep yang berupaya 

melaksanakan sistem manajemen kualitas kelas dunia. Untuk itu diperlukan 

perusahaan besar dalam budaya dan sistem nilai suatu organisasi. Menurut 

Hensler dan Brunell dalam Nasution (2010:30), ada empat prinsip utama dalam 

total quality management. Keempat prinsip tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Kepuasan Pelanggan 

2. Respek terhadap setiap orang 

3. manajemen berdasarkan fakta 

4. perbaikan secara berkesinambungan 

 Bagi perusahaan kepuasan pelanggan merupakan hal yang penting. 

Berkaitan dengan persaingan yang semakin ketat, kepuasan pelanggan akan 

menentukan tingkat keuntungan dan kerugian suatu organisasi (Lerbin R. 

Aritonang R 2005). Nasution (2010) menjelaskan tentang respek terhadap setiap 

orang bahwa setiap orang dalam organisasi diperlakukan dengan baik dan diberi 

kesempatan untuk terlibat dan berpartisipasi dalam tim pengambilan keputusan 

karena karyawan merupakan seumber daya organisasi yang paling bernilai. 

 Perusahaan yang berkelas dunia berorientasi pada fakta. Maksudnya, 

bahwa setiap keputusan didasarka pada data, bukan hanya sekedar perasaan 

(feeling). Ada dua konsep pokok yang berkaitan. Pertama, prioritas 
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(prioritization), mengingat keterbatasan sumber daya yang ada maka perbaikan 

tidak dapat dilakukan pada semua aspek pada saat yang bersamaan. Kedua, variasi 

atau variabilitas kinerja manusia. Statistik dapat memberikan gambaran mengenai 

variabilitas dari/setiap sistem organisasi. Dengan demikian, perusahaan dapat 

memprediksi hasil dari setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan (Tjiptono 

dan Diana 2003).  

2.1.5 Manfaat Total Quality Management 

Manfaat Total Quality Management adalah memperbaiki kinerja 

manajerial dalam mengelola perusahaan agar dapat meningkatkan penghasilan 

perusahaan. Nasution (2001:42) menyebutkan beberapa manfaat yang diperoleh 

dari penerapan Total Quality Management yang berhasil sangat besar diantaranya: 

a. Perbaikan kepuasan pelanggan 

b. Penghapusan kesalahan-kesalahan dan pemborosan 

c. Peningkatan dorongan semangat kerja dan tanggung jawab pegawai 

d. Peningkatan profitbilitas dan daya saing. 

Keuntungan pengendalian mutu menurut Ishikawa (1992) yaitu 

memungkinkan perusahaan untuk menemukan kesalahan atau kegagalan dalam 

proses produksi. Selain itu, desain produk dapat mengikuti keinginan  pelanggan 

secara efisien sehingga produknya selalu dibuat sesuai pilihan  pelanggan. 

Keuntungan yang didapat perusahaan karena menyediakan barang atau jasa yang 

berkualitas baik berasal dari pendapatan penjualan yang lebih tinggi dan biaya 

yang lebih rendah, gabungan keduanya menghasilkan profitabilitas dan 

pertumbuhan perusahaan (Nasution, 2005:42).  

Menurut Tjiptono dan Diana (2001:1), perusahaan yang menerapkan 

teknik Total Quality Management akan memperoleh beberapa manfaat utama 
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yang pada akhirnya meningkatkan laba serta daya saing perusahaan yang 

bersangkutan, antara lain: 

1. Rute pertama yaitu rute pasar 

 Perusahaan dapat memperbaiki posisi persaingannya  sehingga pangsa 

 pasarnya semakin besar dan harga jualnya dapat lebih tinggi. Hal ini 

 mengarah pada meningkatnya penghasilan sehingga laba yang diperoleh 

 juga semakin besar. 

2. Rute kedua 

 Perusahaan dapat meningkatkan output yang bebas dari kerusakan melalui 

 upaya perbaikan kualitas. Hal ini menyebabkan biaya operasional 

 perusahaan berkurang. Dengan demikian laba yang diperoleh akan 

 meningkat. 

  Gambar 2.1 Manfaat Total Quality Management (TQM) 

Sumber: Fandi Tjiptono dan Anastasia Diana, Total Quality Management (2001:10). 
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Banker (1993) menjelaskan bahwa TQM bertanggungjawab untuk 

mendeteksi hal-hal yang tidak sesuai dengan pengendalian mutu, maka dari itu 

pekerja lebih bertanggungjawab untuk pengendalian mutu dan menghentikan 

produksi ketika ada suatu masalah dalam produksi. Keuntungan yang didapat oleh 

perusahaan ketika menyediakan barang atau jasa yang berkualitas baik berasal 

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

gabungan keduanya dapat menghasilkan profitabilitas dan pertumbuhan 

perusahaan (Nasution 2005). 

2.1.6 Elemen Pendukung Total Quality Management (TQM) 

Ada beberapa elemen-elemen pendukung di dalam Total Quality 

Management, dan berikut ini adalh elemen-elemen pendukung di dalam Total 

Quality Management, menurut Tenner dan Irving (1994:33), adalah: 

1. Kepemimpinan (Leadership) 

2. Pendidikan dan Pelatihan (Education and Training) 

3. Struktur Pendukung (Supportive Structure) 

4. Komunikasi (Communication) 

5. Penghargaan dan Pengakuan (Reward and Recognition) 

6. Pengukuran (Measurement) 

Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk membangkitkan semangat 

orang lain agar bersedia dan memiliki tanggung jawab total terhadap usaha 

mencapai atau melampaui tujuan organisasi. Kepemimpinan sendiri tidak hanya 

berada pada posisi puncak struktur organisasi perusahaan, tetapi juga meliputi 

setiap level yang ada dalam organisasi (Nasution, 2005: 200). Menurut Goetsch 

dan Davis (1994:170) secara umum seorang pemimpin yang baik harus memiliki 

karakteristik seperti; tanggungjawab seimbang, model peranan yang positif, 
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memiliki keterampilan komunikasi yang baik, memiliki pengaruh positif dan 

mempunya kemampuan untuk meyakinkan orang lain. 

Pendidikan merupakan bagian dari pendidikan. Pendidikan lebih bersifat 

filosofis dan teoritis. Walaupun demikian, pendidikan dan pelatihan memiliki 

tujuan yang sama, yaitu pembelajaran. Di dalam pembelajaran terdapat 

pemahaman secara implisit. Melalui pemahaman, karyawan dimungkinkan untuk 

menjadi seorang inovator, pengambil inisiatif, pemecah masalah yang kreatif, 

serta menjadikan karyawan efektif dan efisien dalam melakukan pekerjaan. 

Tujuan pelatihan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap karyawan, serta meningkatkan kualitas dan produktivitas organisasi secara 

keseluruhan sehingga organisasi menjadi lebih kompetitif (Tjiptono dan 

Anastasia, 2003). 

Manajer senior mungkin memerlukan dukungan untuk melakukan 

perubahan yang dianggap perlu untuk melaksanakan suatu strategi untuk 

pencapaian kualitas. Dukungan seperti itu mungkin biasa diperoleh di dalam 

organisasi dan mengenai sumber-sumber yang berhubungan dengan kualitas bagi 

tim manajer senior. Suatu staf pendukung yang kecil dapat membantu sebagai 

narasumber melalui jaringan manajer mutu dibagian dalam organisasi dan 

mengenai sumber-sumber yang berhubungan dengan kualitas bagi tim manajer 

senior (Tenner dan Toro, 1992). 

Menurud Rad (2005) komunikasi merupakan hal yang sangat penting 

dalam filosofi TQM. Panduan dari manajemen merupakan kunci keberhasilan 

bahwa tindakan pegawai selaras dengan tujuan organisasi. Setiap individu dalam 
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organisasi harus menciptakan aliran komunikasi yang sehat. Kebutuhan 

komunikasi dalam organisasi akan menyebabkan kegagalan implementasi dari 

Total Quality Management. 

Program perbaikan mutu meningkatkan keterlibatan semua pegawai di 

dalam pekerjaan mereka, dan memberikan satu kesempatan tentang bagaimana 

pekerjaan mereka dapat dikerjakan secara lebih efektif. Banyak perusahaan juga 

menerapkan beberapa bentuk pengakuan bagi pemberian sumbangan kepada 

perbaikan mutu. Nilai keuangan dari setiap penghargaan manapun pada umumnya 

tidak demikian penting. Bagian terpenting adalah setiap proses pemberian 

penghargaan memungkinkan manajemen untuk memberi isyarat kepada semua 

pegawai bahwa mereka diberikan penghargaan yang baik untuk lebih berprestasi 

dalam pekerjaan (Munro dan Malcom Munro, 1992). 

Pengukuran sangat penting karena berguna untuk menentukan seberapa 

jauh pelanggan bahwa kebutuhan mereka benar-benar terpenuhi. Pengukuran 

terhadap kepuasan pelanggan juga menjadi hal yang sangat esensial bagi setia 

perusahaan atau organisasi TQM. Hal ini dikarenakan langkah tersebut dapat 

memberikan umpan balik dan masukan bagi keperluan pengembangan dan 

impkementasi strategi peningkatan kepuasan pelanggan (Tjiptono dan Anastasia, 

2003). 

2.1.7 Faktor-faktor Penyebab Kegagalan Total Quality Management 

Apabila suatu organisasi menerapkan Total Quality Management dengan 

cara sebagaimana mereka melaksanakan inovasi manajemen lainnya, atau bahkan 

bila mereka menganggap Total Quality Management sebagai obat ajaib atau alat 
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penyembuh yang cepat, maka usaha tersebut telah gagal semenjak awal. Total 

Quality Management merupakan suatu pendekatan baru dan menyeluruh yang 

membutuhkan perubahan total atas paradigma manajemen tradisional, komitmen 

jangka panjang, kesatuan tujuan, dan pelatihan-pelatihan khusus (Tjiptono & 

Diana, 1995). 

Menurut Tjiptono & diana (1995:18-21) beberapa kesalahan yang sering 

dilakukan yang menyebabkan kegagalan Total Quality Management adalah: 

1) Delegasi dan kepemimpinan yang tidak baik dari manajemen senior 

2) Team Mania 

3) Proses Penyebarluasan (deployment) 

4) Mengunakan pendekatan yang terbatas dan dogmatis 

5) Harapan yang terlalu berlebihan dan tidak realistis 

6) Empowerment yang bersifat premature. 

Penting bagi manager untuk memberikan wewenang kepada karyawan 

untuk ikut aktif dalam mengambil inisiatif dengan harapan keterlibatan karyawan 

dapat meningkatkan proses produksi. TQM lebih memberdayakan atau lebih 

menekankan keterlibatan karyawan, yang merupakan sumber yang sangat bernilai 

bagi organisasi. Kebanyakan kegagalan dalam implementasi TQM itu disebabkan 

oleh pimpinan puncak yang tidak secara aktif memimpin gerakan TQM atau 

bahkan menentangnya (Hardjosoedarmo, 1996: 35). 

2.2 Tinjauan Kinerja Manajerial 

2.2.1 Pengertian Kinerja 

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

sebagai berikut: 

“Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 

sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan 

tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan 
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organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai 

dengan moral maupun etika”. 

Menurut Mangkunegara (2000:67), istilah kinerja berasal dari kata Job 

Performance atau  Actual Performance (prestasi kerja atau prestasi sesugguhnya 

yang dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah sebagai 

berikut: 

“Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas seseorang dalam 

 melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

 padanya.” 

Hal ini seiring dengan pendapat dengan Simamora (2004:327) yang 

mengatakan bahwa: 

“Kinerja merupakan suatu pencapaian persyaratan pekerjaan tertentu yang 

 akhirnya secara nyata dapat tercermin keluaran yang dihasilkan.” 

Kinerja secara sederhana adalah apa yang dikerjakan atau tidak dikerjakan 

oleh karyawan. Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas 

kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu. Kinerja merupakan 

gabungan dari tiga faktor penting yaitu, kemampuan dan minat seseorang pekerja, 

kemampuan dan penerimaan atas penjelasan delegasi tugas dan peran serta tingkat 

motivasi seorang pekerja. Semakin tinggi ketiga faktor tersebut, maka semakin 

besarlah kinerja karyawan yang bersangkutan (Hasibuan, 2004). 

2.2.2 Pengertian Manajer 

 Stonner, Gilbert dan Freeman (1996:7) yang dialihbahasakan oleh 

Alexander Sindoro mendefinisikan manajer sebagai berikut: 
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 “Manajer adalah orang yang bertanggungjawab mengarahkan usaha yang 

 bertujua membantu organisasi dalam mencapai sasarannya.” 

Menurut Robbins (2001:2): 

 “Manager get things done through other people, they make decisions, 

 allocate resource, and direct the activities of other attain goals. Managers 

 do their work in an organization.” 

 Penulis dapat menjelaskan dari beberapa pengertian diatas bahwa manajer 

adalah seseorang yang bekerja mengelola dan menata usahakan perusahaan 

melalui sumber daya manusia yang ada pada perusahaan tersebut untuk mencapai 

tujuan organisasi. Mereka mempunyai tanggungjawab dan wewenang sebagai 

pengambil keputusan. 

2.2.3 Tingkat Manajer 

 Salah satu cara untuk memahami kompleksitas manajemen adalah 

memandang bahwa manajer dapat berada diberbagai tingkatan dan cakupan 

berbagai macam manajer. Griffin dan Ronald (2007:169) mengemukakan 

tingkatan manajer adalah sebagai berikut: 

1) Manajer Puncak (Top Manager) 

2) Manajer Menengah (Middle Manager) 

3) Manajer Lini Pertama (Low Manager) 

 Menurut Griffin dan Ronald (2007) yang dialihbahasakan oleh Sita 

Wardhani, manajer puncak bertanggung jawab atas keseluruhan kinerja dan 

efektivitas yang berada diperusahaan. Jabatan manajer puncak meliputi presiden, 

wakil presiden, treasurer, CEO (Chief Excecutive Officer), CFO (Chief Financial 
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Officer). Manajer menengah bertugas memecahkan masalah dan mencari metode-

metode baru untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Manajer tingkat menengah 

meliputi posisi-posisi seperti manajer regional dan manajer pabrik (Madura 2007). 

Menururt Umar (2000), manajer lini pertama ini tidak membawahi manajer lain, 

hanya membawahi pekerja operasioal. Manajer ini biasanya disebut supervisor. 

2.2.4 Pengertian Kinerja Manajerial 

 Mahoney (1963) mendefinisikan kinerja manajerial sebagai kinerja para 

individu dalam kegiatan manajerial. Kinerja personel meliputi delapan dimensi 

yaitu: Perencanaan, Investigasi, Pengkoordinasian, Evaluasi, Pengawasan 

(supervisi), Pengaturan staf (staffing), Negosiasi, dan Perwakilan (representatif). 

 Menurut Mulyadi dan Johny (dalam Mardiyah dan Listiyaningsih 2005) 

kinerja manajerial adalah kinerja individu anggota organisasi dalam kegiatan-

kegiatan manajerial. Kinerja manajerial merupakan hasil dari proses aktivitas 

manajerial yang efektif mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, laporan pertanggung jawaban, pembinaan, dan pengawasan. 

Selanjutnya kinerja manajerial menururt Stoner (1992) adalah seberapa efektif dan 

efisien manajer telah bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. 

 Menurut Mulyadi dan Johny dalam Mertina (2009) seseorang yang 

memegang posisi manajerial diharapkan mampu menghasilkan suatu kinerja 

manajerial. Berbeda dengan kinerja karyawan umumnya bersifat konkrit, kinerja 

manajerial bersifat abstark dan kompleks.  

 Manajer menghasilkan kinerja dengan mengarahkan bakat dan 

kemampuan, serta usaha beberapa orang lain yang ada didalam daerah 
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wewenangnya. Kinerja manajerial merupakan suatu faktor yang dapat 

meningkatkan keefektifan suatu organisasi.  

 Kinerja manajerial merupakan seberapa jauh manajer melaksanakan 

fungsi-fungsi manajemen, Kinerja manajerial dalam penelitian ini diukur dengan 

mempergunakan instrumen self rating yang dikembangkan oleh Mahoney (1963) 

dalam Handoko, T. Hani (2003:34) yaitu: 

1. Perencanaan 

 Menentukan tujuan, kebijakan dan tindakan/pelaksanaan, penjadwalan 

 kerja,  penganggaran, merancang prosedur, dan pemrograman. 

2. Investigasi 

 Mengumpulkan dan menyampaikan informasi untuk catatan, laporan, dan 

 rekening, mengukur hasil, menentukan persediaan, dan analisis pekerjaan. 

3. Pengkoordinasian 

 Kemampuan melakukan tukar menukar binformasi dengan orang lain 

 dibagian organisasi yang lain untuk mengkaitkan dan meyesuaikan 

 problem, memberitahukan bagian lain, dan hubungan dengan manajer lain. 

4. Evaluasi 

 Menilai dan mengukur proposal, kinerja yang diamati atau dilaporkan, 

 penilaian pegawai, penilaian catatan hasil, penilaian laporan keuangan, 

 pemeriksaan produk. 

5. Pengawasan 
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 Mengarahkan, memimpin, dan mengembangkan bawahan, membimbing, 

 melatih, dan  menjelaskan peraturan kerja pada bawahan, memberikan 

 tugas pekerjaan dan menangani bawahan. 

6. Pemilihan staf 

 Mempertahankan angkatan kerja dibagian anda, merekrut, mewawancarai, 

 dan memilih pegawai baru, menempatkan, mempromosikan, dan mutasi 

 pegawai. 

7. Negosiasi 

 Melakukan  pembelian, penjualan atau melakukan kontrak untuk  barang 

 dan jasa, menghubungi pemasok, tawar menawar dengan wakil 

 penjual, tawar menawar secara kelompok 

8. Perwakilan 

 Menghidari pertemuan-pertemuan dengan perusahaan lain, pertemuan 

 perkumpulan  bisnis, pidato untuk acara-acara kemasyarakatan, 

 pendekatan kemasyarakatan, mempromosikan tujuan umum perusahaan. 

2.3 Sistem Rewards (Penghargaan) 

2.3.1 Pengertian Sistem Reward 

Sistem penghargaan (reward) pada dasarnya dapat saling menggantikan 

istilah kompensasi. Siswanto dalam Halim dan Tjahjono (2000) menyatakan 

kompensasi atau penghargaan merupakan imbalan jasa yang diberikan perusahaan 

kepada tenaga kerja karena telah memberikan sumbangan tenaga dan pikiran demi 

kemajuan serta kontuinitas perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 
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Pengertian reward menurut (Simamora, 2004:514): 

 “Penghargaan adalah insentif yang mengaitkan bayaran atas dasar untuk dapat 

 meningkatkan produktivitas para karyawan guna mencapai keunggulan yang 

 kompetitif.” 

Mulyadi dan Setyawan (2001:356) menjelaskan bahwa: 

 “sistem penghargaan berbasis kinerja mendorong personel untuk 

 mengubah kecenderungan mereka dari semangat memenuhi 

 kepentingan sendiri ke semangat untuk memenuhi tujuan organisasi.” 

 Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa penghargaan 

merupakan  imbalan yang diberikan dalam bentuk material dan non material yang 

diberikan oleh pihak perusahaan kepada karyawannya agar mereka dapat bekerja 

dengan motivasi tinggi dan berpretasi dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan, 

dengan kata lain pemberian penghargaan dimaksudkan untuk meningkatkan 

produktivitas dan mempertahankan karyawan yang berprestasi agar tetap berada 

dalam perusahaan. Pemberian sistem penghargaan dimaksudkan sebagai dorongan 

agar karyawan mau bekerja dengan lebih baik dan membangkitkan motivasi sehingga 

dapat mendorong kinerja karyawan menjadi lebih baik. 

2.3.2 Tujuan Sistem Reward 

Simammora (2004) berpendapat bahwa setiap organisasi memiliki 

beberapa tujuan dalam merancang suatu sistem kompensasi, yaitu memikat 

karyawan-karyawan dan mempertahankan karyawan-karyawan yang kompeten. 

Menurut Hansen dan Mowen (2000) tujuan kompensansi biasanya berkaitan 

dengan kinerja. Sasarannya adalah untuk menciptakan kesesuaian tujuan, 

sehingga manajer akan menunjukkan kerja terbaiknya. 
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Rivai (2011:743) menjelaskan tentang tujuan diadakannya reward system 

atau manajemen kompensasi, yaitu: 

a. Memperoleh SDM yang berkualitas  

b. Mempertahakan karyawan yang ada  

c. Menjamin keadilan  

d. Penghargaan terhadap perilaku yang diinginkan  

e. Mengendalikan biaya  

f. Mengikuti aturan hukum  

g. Memfasilitasi pengertian  

h. Meningkatkan efisiensi administrasi  

Penghargaan yang cukup tinggi sangat dibutuhkan untuk memberi daya 

tarik kepada pelamar. Tingkat pembayaran harus tanggap terhadap permintaan 

dan penawaran tenaga kerja dipasar karena para pengusaha harus berkompetensi 

untuk mendapatkan tenaga kerja yang diharapkan (Wibobo 2007). Banyak faktor 

yang menyebabkan karyawan meninggalkan perusahaan, kompensasi yang tidak 

memadai adalah penyebab yang paling sering dari perputaran karyawan. Manajer 

SDM harus memastikan bahwa terdapat kewajaran kompensasi di dalam 

organisasi untuk menahan (retain) karyawan (Sunyoto, 2008). 

Pemberian penghargaan dapat menjalin ikatan kerja sama formal dengan 

baik antara atasan dan bawahan. Karyawan harus megerjakan tugas-tugasnya 

dengan baik, sedangkan pihak perusahaa wajib membayar penghargaan sesuai 

dengan perjanjian yang disepakati. Dengan penghargaan, karyawan akan dapat 

memenuhi kebutuhan–kebutuhan fisik, status sosial dan egoistikya sehingga 

memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya (Hasibuan 2003). 

2.3.3 Manfaat Sistem Rewards 

Menurut Mulyadi dan Setyawan (2001:356), penghargaan menghasilkan dua 

macam manfaat, antara lain : 
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1. Memberikan informasi  

Penghargaan dapat menarik perhatian personel dan memberi informasi 

atau mengingatkan mereka tentang pentingnya sesuatu yang diberi 

penghargaan dibandingkan dengan hal yang lain. 
2. Memberikan motivasi  

Penghargaan akan meningkatkan motivasi personel terhadap ukuran 

kinerja, sehingga membantu personel dalam memutuskan bagaimana 

mereka mengalokasikan waktu dan usaha mereka. 

 

Penghargaan (reward) yang diberikan kepada karyawan sangat 

berpengaruh pada tingkat motivasi dan kepuasan kerja, serta hasil kerja 

(Mangkunegara, 2000). Penghargaan menarik perhatian karyawan dan 

memberikan informasi atau meningkatkan akan pentingnya sesuatu yang diberi 

penghargaan dibanding dengan yang lain, penghargaan juga dapat meningkatkan 

motivasi karyawan terhadap ukuran kinerja sehingga membantu karyawan 

mengalokasikan waktu dan usaha karyawan (Mardiyah dan Listianingsih, 2005). 

2.3.4 Karakteristik Sistem Reward yang Efektif 

Menurut Mulyadi dan Setyawan (2001) terdapat tujuh karakteristik yang 

harus harus diperhatikan agar penghargaan dapat bermanfaat dan sesuai degan 

tujuan yang ingin dicapai. Karakteristik tersebut adalah: 

1. Penghargaan harus dihargai oleh penerima 

2. Penghargaan harus cukup besar untuk dapat memiliki dampak 

3. Penghargaan harus dimengerti penerima 

4. Penghargaan harus diberikan pada waktu yang tepat 

5. Dampak penghargaan harus dirasakan dalam jangka panjang 

6. Penghargaan harus dapat diubah 

7. Penghargaan harus memerlukan biaya efisien 

 

Menurut Ghani (2003:108), penghargaan akan berjalan efektif apabila 

memenuhi koridor: 

 

1. Dilakukan secara adil dan tidak pilih kasih, diberlakukan untuk semua 

anggota organisasi perusahaan.  

2. Aturan yang jelas/transparan dan accountable, sehingga setiap pekerjaan 

tahu persis rambu-rambu sistem dan prosedur. 
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3. Diberlakukan secara konsisten dan konsekuensi. Pemberian reward  yang 

berhasil dapat meningkatkan tangible outcomes seperti individual, 

kelompok, kinerja organisasi, kuantitas dan kualitas kerja. Selain itu, 

reward juga dapat mengarahkan tindakan dan perilaku dalam teamwork, 

kerjasama dan pengambilan resiko, serta kreativitas. 

 

2.3.5 Jenis-Jenis Penghargaan (Reward) 

Menurut Mulyadi (2001) Reward dapat digolongkan ke dalam dua 

kelompok yaitu: 

1. Intrinstic Reward (non-finansial)  

 Rasa puas diri yang diperoleh seseorang yang telah berhasil 

 menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan telah mencapai sasaran yang 

telah ditentukan. Untuk meningkatkan penghargaan instrinsik, manajemen 

dapat  menggunakan berbagai teknik seperti penambahan tanggung 

jawab, partisipasi dalam pengambilan keputusan. 

2. Extrinsic Reward (finansial) 

 Reward ekstrinsik sendiri terdiri dari kompensasi yang diberikan kepada 

karyawan, baik yang berupa: 

a) Kompensasi langsung, yaitu Pembayaran langsung berupa gaji atau upah 

pokok, honorarium lembur, pembagian laba, pembagian saham, dan 

berbagai bonus lain yang didasarkan atas kinerja karyawan. 

b) Kompensasi tidak langsung, yaitu semua pembayaran untuk kesejahteraan 

karyawan seperti asuransi kecelakaan, asuransi hari tua, honorarium 

liburan, dan tunjangan masa sakit. 

Menurut Simamora (2004:445) terminologi-terminologi dalam kompensasi 

adalah sebagai berikut:  
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1. Upah dan Gaji  

 Upah biasanya berhubungan dengan tarif gaji perjam yang kerap 

digunakan bagi pekerja-pekerja produksi dan pemeliharaan. Sedangkan 

gaji pada umumnya berlaku untuk tarif bayaran mingguan, bulanan, atau 

tahunan terlepas dari lamanya jam kerja yang digunakan bagi karyawan-

karyawan manajemen, staf profesional dan klerikal.  

2. Insentif  

 Insentif adalah tambahan-tambahan kompensasi diatas atau diluar gaji atau 

upah yang diberikan oleh organisasi. Tujuan utama program insentif 

adalah mendorong peningkatan produktivitas karyawan dan efisiensi 

biaya.  

3. Tunjangan 

Tunjangan biasanya berupa asuransi kesehatan dan jiwa, liburan-liburan 

yang ditanggung oleh perusahaan, dan tunjangan-tunjangan yang 

berhubunga dengan kepegawaian. 

4. Fasilitas 

Fasilitas biasanya berupa mobil perusahaan, kenaggotaan klub, tempat 

parkir khusus, dan lain sebagainya. 

 

Tujuan kompensasi biasanya meliputi berbagai insentif yang berkaitan 

dengan kinerja. Sasarannya adalah untuk menciptakan kesesuaian tujuan, 

sehingga manajer akan menunjukan kerja terbaiknya bagi perusahaan (Hansen and 

Mowen 2000). 

Penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator yang dikembangkan 

oleh (Allen 2001) yaitu: 

1. Penghargaan Intrinsik; 

1) Bentuk non- moneter 

  Perusahaan memberikan penghargaan dalam bentuk non-moneter  

  untuk mengakui pencapaian tujuan peningkatan kualitas seperti  

  barang dagangan, sertifikat, surat, tiket gratis, dll. 
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2) Perayaan 

  Perusahaan memberikan perayaan untuk mengakui pencapaian  

  tujuan peningkatan kualitas seperti makan siang, makan malam,  

  acara khusus, dll. 

3) Ucapan penghargaan untuk karyawan 

 

  Para manajer/pemimpin memberikan ucapan penghargaan terhadap 

  karyawaan untuk mengakui pencapaian tujuan peningkatan   

  kualitas. 

4) Penilaian kinerja karyawan dengan dimasukkannya umpan balik 

dari rekan kerja. 

Penilaian kinerja sepenuhnya dilihat dengan dimasukkannya 

umpan balik dari rekan kerja dan/ atau nasabah. 

5) Sistem saran yang tersedia bagi karyawan. 

  Sistem saran formal tersedia bagi karyawan untuk membuat saran  

  peningkatan kualitas. 

6) Penilaian kinerja berdasarkan pengembangan. 

7) Promosi 

  Promosi jabatan diberikan oleh perusahaan untuk pencapaian  

  tujuan peningkatan kualitas. 

2. Penghargaan ekstrinsik; 

1) Pembagian keuntungan (profit sharing) 

  Perusahaan berbagi beberapa bagian dari keuntungan dengan  

  karyawan. 
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2) Bonus 

Perusahaan memberikan bonus untuk karyawan yang melakukan 

peningkatan produktivitas, kualitas, efektivitas biaya dan 

peningkatan kinerja lainnya. 

3) Jaminan kerja 

Perusahaan memberikan jaminan kerja seperti memiliki kebijakan 

perusahaan atau kontrak serikat dirancang untuk mencegah PHK. 

4) Upah lembur  

5) Penilaian kinerja dan kenaikan gaji berdasarkan prestasi karyawan. 

6) Penilaian kinerja  individu berdasarkan pencapaian tujuan individu. 

2.3.6 Komponen-Kompenen Sistem Reward 

2.3.6.1 Kenaikan Gaji 

 Gaji merupakan besarnya upah yang diterima oleh karyawan secara tetap 

maupun tidak tetap dan merupakan imbalan terhadap kinerja yang telah diberikan 

karyawan pada organisasi. Menurut Panggabean (2002: 77), gaji merupakan: 

 “Imbalan financial yang dibayarkan kepada karyawan secara teratur, 

seperti tahunan, caturwulanan, bulanan, atau mingguan.” 

Adapun Menurut Sunarto (2003:377), gaji adalah: 

“Harga yang dibayarkan untuk pemakaian sumber daya manusia yang 

dibayarkan secara bulanan, dan jumlahnya tidak tergantung pada kerja atau 

prestasi.” 
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Dari beberapa pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa gaji adalah balas jasa 

yang diberikan kepada karyawan yang dibayarkan secara teratur dengan tidak 

melihat prestasi kerja.  

 Sistem penggajian/ pengupahan yang umum diterapkan menurut Hasibuan 

(2003: 112), yaitu: 

“1) sistem waktu 

  2) sistem hasil/ output 

  3) sistem borongan.” 

Faktor-faktor yang harus diperhitungkan perusahaan dalam menentukan 

tingkat gaji/upah yang kompetitif menurut Nawawi (1993:314): 

1) Penawaran atau persediaan dan permintaan tenaga kerja dipasar 

tenaga kerja. 

2) Untuk pekerjaan yag memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi 

serta tenaga kerja langka, maka upah gaji cenderung tinggi, atau 

sebaliknya. 

3) Organisasi serikat pekerja 

4) Kemampuan membayar 

5) Produktifitas 

6) Biaya kehidupan 

7) Peraturan Pemerintah 

2.3.6.2 Bonus 

Menurut Ruky (2001:185) bonus adalah: 

 “bonus merupakan pemberian pendapatan tambahan bagi karyawan/ 

 pekerja yang diberikan satu tahun sekali bila syarat-syarat tertentu 

 terpenuhi”.  

Lebih lanjut Ruky mengungkapkan syarat-syarat bonus dapat dibagikan 

adalah sebagai berikut: 

“1) Bonus hanya dapat diberikan bila perusahaan memperoleh laba tahun 

fiskal yang telah berlalu. Bonus biasanya diambil dari keuntungan 

bersih yang diperoleh perusahaan. 
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2) Bonus tidak diberikan merata terhadap seluruh karyawan. Artinya 

besarnya bonus harus dikaitkan dengan prestasi kerja individu.” 

 

Bonus yang diberikan kepada pegawai sebagai bentuk penghargaan atas kinerja 

yang dicapai pada periode tahun sebelumnya akan sangat baik jika menerapkan 

sistem proporsional dengan mengacu pada hasil yang dicapai oleh setiap pegawai. 

Menurut Panggabean (2002:77) insentif adalah: 

“Imbalan langsung yang diberikan kepada karyawan karena kinerjanya 

 melebihi standar yang ditentukan.” 

Menurut Dessler (2003: 85) yang dialihbahasakan oleh Ely Tanya, tujuan 

pemberian insentif adalah sebagai berikut: 

“Tujuan dasar insentif hendaknya mendorong timbulnya prestasi kerja 

 yang baik dengan ganjaran dan hal ini pada gilirannnya memerlukan 

 penilaian prestasi kerja yang akurat”. 

2.3.6.3 Promosi  

Menurut Indrawan (2005:286) promosi merupakan: 

“Promosi dapat terjadi apabila seorang karyawan dipindahkan dari satu 

pekerjaan ke pekerjaan lain yang lebih tinggi pembayarannya, tanggung 

jawab, dan atau levelnya.” 

 Promosi jabatan bertujuan untuk memberikan pengakuan, jabatan, dan 

imbalan jasa yang semakin besar kepada karyawan yang berprestasi kerja tinggi, 

untuk merangsang agar karyawan lebih bergairah bekerja, berdisiplin tinggi dan 

memperbesar produktivitas kerjanya; untuk menjamin stabilitas kepegawaian; 

memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan kreativitas dan 

inovasinya; untuk mengisi kekosongan jabatan. Karyawan yang dipromosikan 
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kepada jabatan yang tepat. Semangat, kesenangan dan ketenangannya dalam 

bekerja semakin meningkat dengan begitu produktivitas kerjanya meningkat. 

Promosi juga akan memperbaiki status karyawan dari karyawan sementara 

menjadi karyawan tetap setelah lulus dalam masa percobaan (Rivai, 2004). 

2.4 Hubungan Total Quality Management dengan Kinerja Manajerial 

 Gaspersz (2011) mendifinisikan total quality management sebagai suatu 

cara meningkatkan kinerja secara terus-menerus pada setiap level operasi atau 

proses, dalam setiap area fungsional dari suatu organisasi, menggunakan semua 

sumber daya manusia dan modal yang tersedia. Banker (1993) juga menjelaskan 

bahwa Total Quality Management bertanggung jawab untuk mendeteksi hal-hal 

yang tidak sesuai dengan pengendalian mutu. Hal tersebut membuat pekerja lebih 

bertanggung jawab untuk pengendalian mutu, sehingga dapat meningkatkan 

produktivitas kinerja. 

 Tujuan perusahaan dalam menghasilkan produk berkualitas adalah 

tercapainya kepuasan pelanggan (customer satisfaction). Ditandai dengan 

berkurangnya keluhan dari para pelanggan sehingga menunjukkan performance 

yang meningkat (Putro, 2010). 

Karyawan harus dihargai untuk terlibat dalam inisiatif kualitas dan 

diberikan pelatihan, bantuan dan pengakuan, mereka akan memahami pentingnya 

peran mereka dalam pelaksanaan TQM dan akan mampu memberikan kontribusi 

kepada tujuan organisasi (Mandal et al., 1998). Menurut Wilkinson (1992), tujuan 

dari dimensi social dari TQM adalah untuk mempertahankan tanggung jawab 

karyawanatas hasil pekerjaan (output) mereka di perusahaan dan menumbuhkan 
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motivasi individu untuk  mencapai kualitas. Hasil atau output dari karyawan dapat 

meningkatkan efektivitas TQM di seluruh organisasi yang dibina. Prioritas harus 

diberikan dalam kebijakan seleksi untuk melibatkan orang-orang yang mampu 

memecahkan masalah, bekerja dengan alat statistic dan bekerja dalam tim. Hal ini 

diperlukan untuk memberikan pelatihan, tidak hanya tentang cara melakukan 

tugas  tetapi pada bekerja dalam tim, teknik perbaikan terus-menerus atau pada 

manajemen waktu (Costigan,1995). 

 Total Quality Management membutuhkan perubahan dasar falsafah dari 

setiap orang dalam perusahaan, terutama manajemen. Tanggung jawab ada pada 

semua level dari manajemen, tetapi harus dikendalikan manajemen puncak, dan 

implementasinya harus melibatkan semua anggota organisasi. Penelitian 

Tersziovski dan Samson, 1999 (dikutip dalam, Suprantiningrum dan Zulaikha 

(2003) yang meneliti mengenai elemen-elemen Total Quality Management yang 

dijadikan sebagai sistem penghargaan kualitas, melakukan uji hubungan antara 

faktor elemen Total Quality Management yang dipilih terhadap faktor kinerja, 

mereka menyimpulkan faktor elemen total quality management mempengaruhi 

kinerja. Banker et al. (1993) memberikan bukti empiris bahwa program 

peningkatan kualitas seperti Total Quality Management secara individual dapat 

efektif jika perusahaan telah mengimplementasikan cara perbaikan kualitas secara 

berkesinambungan, dibandingkan dengan organisasi pesaing lainnya yang 

mengadakan improvement dengan tidak menggunakan teknik Total Quality 

Management. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Ittner dan Larcker (2003) 
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tidak ditemukannya bukti bahwa organisasi yang menerapkan TQM dapat 

mencapai kinerja yang tinggi. 

 Penjelasan diatas memberikan suatu pemikiran bahwa dalam penerapan 

Total Quality Management (TQM) secara memadai dapat memberikan hasil yang 

baik dalam meningkatkan kinerja manajerial. 

Gambar 2.2 

Hubungan Total Quality Management dan Kinerja Manajarial 

H1: Penerapan Total Quality Management (TQM) berpengaruh terhadap Kinerja 

Manajerial. 

2.5 Hubungan sistem Rewards terhadap Kinerja Manajerial 

 Sistem penghargaan menurut (Kurnianingsih 2000) adalah pemberian 

kompensasi kepada para manajer yang terdiri atas pembayaran tetap saja dan 

pembayaran tetap ditambah variabel yang jumlahnya ditentukan berdasarkan 

kinerja manajer (performance contingent reward). Sistem penghargaan pada 

dasarnya adalah usaha untuk menumbuhkan perasaan diterima atau diakui di 

lingkungan kerja, yang menyentuh aspek kompensasi dalam bentuk financial dan 

aspek hubungan antara karyawan satu dengan lainnya. Didalamnya termasuk juga 

perasaan senang, puas, dan bergairah secara fisik, sosial, kesehatan mental, 

mendapat kesempatan mengikuti pelatihan dan memperoleh simbol status yang 

dinilai berharga oleh individu. (Nawawi 2008). 

Total Quality 

Management 

Kinerja 

manajerial 
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 Menurut Porter-Lawler dalam Mulyadi (2007) usaha seorang manajer 

untuk berprestasi ditentukan oleh dua faktor yaitu keyakinan manajer terhadap 

kemungkinan kinerja mendatangkan reward dan nilai reward (penghargaan). Jika 

seorang manajer berkeyakinan bahwa kinerja mempunyai kemungkinan yang 

tinggi untuk diberi reward, maka hal ini akan mempertinggi usahanya. 

Sebaliknya, jika kinerja mempunyai kemungkinan kecil untuk mendapatkan 

reward, maka hal ini akan menurunkan usaha seseorang untuk berprestasi.  

Apabila kompensasi diberikan secara tepat dan benar para karyawan akan 

memperoleh kepuasan kerja dan termotivasi untuk mencapai tujuan-tujuan 

organisasi (Notoatmodjo, 2009).  

 Kompensasi juga penting bagi organisasi itu sendiri karena program-

program kompensasi adalah merupakan pencerminan upaya organisasi untuk 

mempertahankan sumber daya manusia. Bila organisasi tidak memperhatikan 

dengan baik tentang kompensasi bagi karyawannya, tidak mustahil organisasi itu 

lambat laun akan kehilangan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. 

Bahkan lebih jauh lagi kesalahan dalam menerapkan sistem penghargaan akan 

berakibat timbulnya de-motivasi dan tidak adanya kepuasan kerja di kalangan 

pekerja yang dapat menyebabkan turunnya kinerja baik pekerja maupun 

organisasi (Wibowo, 2007). 

 Penelitian yang dilakukan Narsa dan Yuniawati (2003) menunjukkan 

adanya pengaruh yang signifikan antara sistem reward terhadap kinerja 

manajerial. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Warsidi 
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(2004), yang menjelaskan bahwa kompensasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja. 

 Usaha seorang manajer dipengaruhi oleh nilai reward yang diterimanya. 

Jika seseorang memperoleh kepuasan dengan reward yang diterimanya karena 

reward tersebut dirasakan pantas dan adil, maka usaha untuk berprestasi akan 

meningkat. 

    Gambar 2.3 

Hubungan Sistem Rewards dan Kinerja Manajarial 

H1: Penerapan Sistem Rewards berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial. 

2.6 Interaksi antara Total Quality Management dengan Sistem Reward 

terhadap Kinerja Manajerial 

 Perusahaan mempunyai tujuan untuk menghasilkan produk yang 

berkualitas. Banyak perusahaan menyadari bahwa mutu pelayanan yang luar biasa 

dapat memberikan keunggulan bersaing yang kuat kepada mereka serta 

menghasilkan penjualan dan laba yang tinggi. Kepuasan pelanggan (customer 

satisfaction) yang tercapai ditandai dengan berkurangnya keluhan dari para 

pelanggan sehingga menunjukkan performance yang meningkat (Putro, 2010). 

Untuk mencapai usaha memaksimumkan daya saing organisasi maka perusahaan 

perlu menerapkan suatu teknik Total Quality Management (TQM). Karena dengan 

adanya TQM yang merupakan suatu sistem, yang melakukan perbaikan secara 

terus menerus dan tetap konsisten baik dalam melayani pelanggan, maka 

Sistem 

Rewards 

Kinerja 

manajerial 
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diharapkan akan memberikan dampak positif bagi kinerja manajerial yaitu 

perbaikan kinerja manajerial dari perusahaan yang menerapkannya. Selain itu 

kinerja yang baik dapat menekan biaya agar lebih ekonomis, karena dengan tujuan 

TQM yang terus menerus mengasah kualitas tersebut dapat mencegah banyaknya 

kecacatan, penghilangan kerugian antara pelanggan, pemasok atau karyawan 

(Angelina, 2012:4). 

 Sim dan Killough (2001) menyatakan bahwa kinerja yang tinggi dapat 

dicapai jika praktik Total Quality Management (TQM) digunakan bersama-sama 

dengan program kerja yang digunakan sebagai dasar pemberian insentif atau 

performance – contingent insentive plans. Sedangkan Ichinowski et al, 1997 

(dikutip dalam Suprantiningrum dan Zulaikha 2003) menyatakan bahwa kinerja 

yang tinggi pada dasarnya tergantung pada program pemberian reward jika 

dihubungkan dengan pekerjaan yang mendukung, meliputi penilaian kerja, 

informasi yang merata, dan keamanan kerja. Hal ini menunjukkan suatu pengaruh 

total quality management dengan menggunakan reward terhadap kinerja, dengan 

demikian pemberian penghargaan merupakan pemotivasi yang lebih kuat bagi 

karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. 

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Mardiyah dan Listianingsih (2005) 

menunjukan bahwa ada pengaruh antara interaksi TQM dan sistem reward 

terhadap kinerja manajerial, namun arah hubungannya negatif. Penelitian I Made 

Narsa dan Rani Dwi Yuniawati (2003) juga melakukan penelitian dengan topik 

tersebut dan hasilnya berpengaruh positif dan signifikan. Penelitian terdahulu 
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yang digunakan untuk membangun model penelitian ini dirangkum dalam tabel 

2.1 dibawah ini. 

 

N

o 

Peneliti 

(Tahun

) 

Judul Variabel 
Hasil 

Penelitian 
Persamaan Perbedaan 

1. Mardiy

ah Aida  

Ainul 

dan 

Listiani

ng-sih 

(2005) 

Pengaruh 

Sistem 

Penguku-

ran Kinerja, 

Sistem 

Reward, 

dan Profit 

Center 

Terhadap 

Hubungan 

Antara 

Total 

Quality 

Managemen

t (TQM) 

dengan 

Kinerja 

Manajerial 

Variabel  

indepen-

den 

TQM, 

Sistem 

Penguku-

ran 

Kinerja, 

Sistem 

Reward, 

Profit 

Center. 

 

Variabel 

dependen 

Kinerja 

Manajerial 

Ada 

pengaruh 

negatif 

antara 

interaksi 

TQM dan 

sistem 

pengukuran 

kinerja 

terhadap 

kinerja 

manajerial, 

terdapat 

pengaruh 

negatif 

interaksi 

TQM dan 

sistem 

reward 

terhadap 

kinerja 

manajerial, 

interaksi 

TQM dan 

Variabel 

independen 

Total 

Quality 

Managemen

t (TQM) 

 

Variabel 

Dependen 

Kinerja 

Manajerial 

Mengguna-

kan variabel 

independen 

sistem 

pengukuran 

kinerja, 

sistem 

reward, 

profit center 
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profit center 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

kinerja 

manajerial. 

2. Munizu

, 

Musran 

(2010) 

Praktik 

Total 

Quality 

Manage-

ment 

(TQM) Dan 

Pengaruh-

nya 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan  

(Studi Pada 

PT. Telkom 

Tbk. 

Cabang 

Makassar) 

Variabel 

indepen-

den 

Total 

Quality 

Manage-

ment 

(TQM) 

 

Varabel 

dependen 

Kinerja 

Karyawan 

TQM 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

karyawan. 

Variabel 

independen 

Total 

Quality 

Managemen

t (TQM) 

 

 

Mengguna-

kan Varabel 

dependen 

Kinerja 

Karyawan  

 

Tidak 

mengguna-

kan variabel 

moderating 

sistem 

pengharga-

an, lokasi 

penelitian 

3. Yudi 

Kurnia

wan 

Lastant

o 

(2010)  

 

Pengaruh 

TQM (Total 

Quality 

Manage-

ment), 

Sistem 

Pengharga-

an, dan 

Sistem 

Variabel 

indepen-

den 

Total 

Quality 

Managem

ent (TQM) 

, sistem 

TQM  

mempunyai 

pengaruh 

signifikan 

terhadap 

Kinerja 

Manajerial. 

Walaupun 

variabel di 

Variabel 

independen 

Total 

Quality 

Managem-

ent (TQM) 

 

Variabel 

Mengguna-

kan variabel 

independen 

sistem 

pengharga-

an dan 

sistem 

pengukuran 



43 
 

Pengukur-an 

Kinerja 

Terhadap 

Kinerja 

Manajerial 

Pada PT. 

Garam 

(Persero)  

pengharga

an dan 

sistem 

pengukur-

an kinerja  

 

Variabel 

dependen 

Kinerja 

manajerial 

interaksikan 

(TQM 

dengan 

Sistem 

Penghargaan 

maupun 

TQM 

dengan 

Sistem 

Pengukuran 

Kinerja) 

tidak 

mempunyai 

pengaruh 

yang 

signifikan 

terhadap 

Kinerja 

Manajerial  

 

dependen 

Kinerja 

manajerial 

kinerja 

 

4. Narsa, I 

made 

dan 

Rani 

Dwi 

Yuniaw

ati 

(2003) 

Pengaruh 

Interaksi 

Antara 

Total 

Quality 

Manage-

ment 

(TQM) 

dengan 

Sistem 

Penguku-

Variabel 

indepen-

den 

TQM, 

Sistem 

Penguku-

ran 

Kinerja, 

Sistem 

Pengharga

an 

TQM, 

Sistem 

pengukuran 

kinerja dan 

sistem 

pengharga-

an 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

kinerja 

Variabel 

Independen 

Total 

Quality 

Manage-

ment 

(TQM)  

 

Variabel 

Dependen 

Kinerja 

Menggun-

akan 

variabel 

independen 

sistem 

pengukuran 

kinerja, 

sistem 

pengharga-

an  
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ran Kinerja 

dan 

Penghar-

gaan 

terhadap 

Kinerja 

Manajerial 

 

Variabel 

dependen 

Kinerja 

Manajerial  

manajerial, 

Interaksi 

sistem 

pengharg-

aan dengan 

TQM tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

manajerial,  

semua 

variabel 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

manajerial. 

 

Manajerial 

5. Ningru

m Hayu 

Citra 

(2012) 

Pengaruh 

Penerapan 

Total 

Quality 

Manage-

ment 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

Dengan 

Sistem 

Total 

Quality 

Manage-

ment 

sebagai 

variabel 

indepen-

den, 

Sistem 

Pengharga

an sebagai 

Penerapan 

TQM 

berpengaruh 

positif  

terhadap 

kinerja 

karyawan, 

sistem 

penghar-

gaan dapat 

memoderasi 

Mengguna-

kan variabel 

moderating 

sistem 

pengharga-

an, variabel 

independen 

TQM  

menggunak

an variabel 

dependen 

kinerja 

karyawan 
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Pengharga-

an Sebagai 

Variabel 

Modera-ting 

(Studi 

Kasus pada 

PT Serasi 

Transportasi 

Nusantara 

variabel 

modera-

ting, 

Kinerja 

Karyawan 

sebagai 

variabel 

dependen. 

hubungan 

TQM 

terhadap 

kinerja 

karyawan. 

 

 

 

Gambar 2.4 

Pengaruh  Sistem Reward  terhadap hubungan antara Total  Quality 

Management (TQM) dan Kinerja Manajerial 

 

H3: Interaksi Penerapan Total Quality Management (TQM) dengan Sistem  

Penghargaan berpengaruh positif terhadap Kinerja Manajerial. 
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