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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Total nilai presentase jawaban dari responden, diketahui bahwa total 

quality management yang diterapkan di perusahaan BUMN bidang 

manufaktur kota Bandung dinilai sudah baik. 

2. Sistem reward yang diterapkan di perusahaan BUMN bidang manufaktur 

kota Bandung dinilai sudah baik. 

3. Kinerja manajerial di perusahaan BUMN bidang manufaktur kota 

Bandung dinilai sudah baik. 

4. Variasi Total Quality Management dapat menjelaskan variasi kinerja 

manajerial pada perusahaan BUMN bidang manufaktur di Kota Bandung. 

Penerapan TQM yang baik menyebabkan kinerja manajerial juga baik. 

5. Variasi system reward dapat menjelaskan variasi kinerja manajerial  

padaperusahaan BUMN bidang manufaktur di Kota Bandung. Sistem 

reward yang baik menyebabkan kinerja manajerial juga baik. 

6. Variasi system reward dapat menguatkan hubungan antara variasi Total 

Quality Management (TQM) dengan variasi kinerja manajerial pada 

perusahaan BUMN bidang manufaktur di Kota Bandung, dengan adanya 
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sistem reward akan semakin kuat pengaruh Total Quality Management 

(TQM) terhadap kinerja manajerial. 

5.2 Saran 

 Penulis akan mencoba mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat 

menjadi masukan yang berguna, setelah mengadakan penelitian dan pembahasan. 

Saran yang diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara total quality management terhadap kinerja manajerial. Penulis 

mencoba memberikan saran kepada perusahaan BUMN bidang 

manufaktur agar tetap mempertahankan penerapan total quality 

management terutama fokus kepada kepuasan pelanggan. 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara sistem reward terhadap kinerja manajerial. Penulis mencoba 

memberikan saran kepada perusahaan BUMN bidang manufaktur kota 

Bandung agar tetap mempertahankan sistem reward yang sudah 

diterapkan karena dengan sistem reward yang baik dan terarah akan dapat 

memotivasi karyawan agar dapat bekerja lebih baik. 

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi yang dilakukan manajer  

masih cukup baik. Penulis mencoba memberikan saran kepada perusahaan 

BUMN bidang manufaktur kota Bandung agar lebih meningkatkan 

evaluasi dalam melakukan penilaian pekerjaan yang sudah dilakukan. 

4. Bagipenelitiselanjutnya yang tertarik meneliti topik ini secara lebih 

mendalam, maka penulis akan menyarankan agar peneliti selanjutnya 
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dapat meneliti lebih jauh mengenai faktor-faktor dan interaksi lain yang 

mempengaruhi kinerja manajerial selain total quality management, sistem 

reward. Seperti, Motivasi, Faktor psikologi pekerja, Struktur organisasi 

dan kemampuan kepemimpinan pimpinan perusahaan. Penulis juga 

berharap peneliti selanjutnya dapat menggunakan responden yang lebih 

variatif dan memperluas cakupan sampel yang digunakan. 


