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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Konsep, Konstruk, Variabel Penelitian 

2.1.1 Total Quality Management (TQM) 

Ada beberapa pengertian dari Total Quality Management (TQM) menurut 

beberapa ahli: 

Total Quality Management (TQM) merupakan suatu pendekatan dalam 

menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi 

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

lingkungannya (Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana, 1998). 

Selanjutnya Hasmi (2004:1) menjelaskan Total Quality Management (TQM) 

adalah filosofi manajemen yang mencoba mengintegrasikan semua fungsi 

organisasi (pemasaran, keuangan, desain, rekayasa, produksi, pelayanan 

konsumen, dsb.), terfokus untuk memenuhi keinginan konsumen dan tujuan 

organisasi. 

Adapun definisi TQM menurut Dale (2003:26) Total Quality Management 

(TQM) adalah kerja sama yang saling menguntungkan dari semua orang dalam 

organisasi dan dikaitkan dengan proses bisnis untuk menghasilkan nilai produk 

dan pelayanan yang melampaui kebutuhan dan harapan konsumen. 

Definisi lain menyatakan Total Quality Management (TQM) merupakan 

sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan 
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berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota 

organisasi menurut Santosa (1992) dalam (Fandy Tjiptono dan Diana, 2001:13). 

Sehingga dapat dikatakan bahwa TQM adalah filosofi manajemen yang 

mencoba melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap produk, jasa, 

sumber daya, dan lingkungan agar dapat meningkatkan daya saing perusahaan. 

Selain itu, TQM memiliki prinsip bahwa kerjasama seluruh anggota tim dapat 

meningkatkan kualitas dan memenuhi kepuasan pelanggan. 

Total Quality Management (TQM) memiliki empat prinsip utama. Menurut 

Hensler dan Brunell (dalam Fandy Tjiptono, 2001:14) prinsip tersebut yaitu: 

1. Kepuasan Pelanggan 

Dalam TQM, konsep mengenai kualitas dan pelanggan diperluas. 

Kualitas tidak lagi hanya bermakna kesesuaian dengan 

spesifikaasi-spesifikasi tertentu, tetapi kualitas tersebut ditentukan oleh 

pelanggan. Pelanggan itu sendiri meliputi pelanggan internal dan 

pelanggan eksternal. Kebutuhan pelanggan diusahakan untuk dipuaskan 

dalam segala aspek, termasuk dalam harga, keamanan, dan ketepatan 

waktu. Oleh karena itu segala aktivitas perusahaan harus dikoordinasikan 

untuk memuaskan para pelanggan. 

2. Respek Terhadap Setiap Orang 

Dalam perusahaan yang kualitasnya kelas dunia, setiap karyawan 

dipandang sebagai individu yang memiliki talenta dan kreativitas 

tersendiri yang unik. Dengan demikian karyawan merupakan sumber 

daya organisasi yang paling bernilai. Oleh karena itu setiap orang dalam 
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organisasi diperlakukan dengan baik dan diberikan kesempatan untuk 

terlibat dan berpartisipasi dalam tim pengambil keputusan. 

3. Manajemen berdasarkan fakta 

Setiap keputusan selalu didasarkan pada data, bukan sekedar pada 

perasaan (feeling). Ada dua konsep pokok berkaitan dengan hal ini. 

Pertama, prioritisasi (prioritization) yakni suatu konsep bahwa perbaikan 

tidak dapat dilakukan pada semua aspek pada saat yang bersamaan, 

mengingat keterbatasan sumber daya yang ada. Oleh karena itu dengan 

menggunakan data maka manajemen dan tim dalam organisasi dapat 

memfokuskan usahanya pada situasi tertentu yang vital. Kedua, variasi 

(variation) atau variabilitas kinerja manusia. Data statistik dapat 

memberikan gambaran mengenai variabilitas yang merupakan bagian 

yang wajar dari setiap sistem organisasi. Dengan demikian manajemen 

dapat memprediksi hasil dari setiap keputusan dan tindakan yang 

dilakukan. 

4. Perbaikan Berkesinambungan 

Setiap perusahaan perlu melakukan proses secara sistematis dalam 

melaksanakan perbaikan berkesinambungan. Konsep yang berlaku adalah 

siklus PDCA (plan-do-check-act), yang terdiri dari langkah-langkah 

perencanaan, pelaksanaan rencana, pemeriksaan hasil pelaksanaan 

rencana, dantindakan korektif terhadap hasil yang diperoleh. 
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Pedoman dalam Penerapan TQM 

Agar penerapan TQM memperoleh keberhasilan, perusahaan harus memiliki 

pedoman yang jelas dan terarah dan mengacu pada atribut efisiensi. Menurut 

Oakland (1994) dalam Nursya’bani (2006:54-55) atribut efisiensi tersebut yaitu: 

1. Komitmen. Komitmen untuk menyediakan produk atau layanan yang 

efisien dan menguntungkan harus ditunjukkan oleh manajemen dan 

perusahaan. 

2. Konsistensi. Perusahaan harus menyediakan produk dengan kinerja yang 

konsisten, misalnya ketepatan waktu, kebersihan ruangan, kesabaran 

dalam memberikan pelayanan, dan sebagainya. 

3. Kompetensi. Perusahaan harus menyediakan pekerja dengan kemampuan 

atau kompetensi yang unggul untuk melaksanakan tugas-tugas atau 

pekerjaan yang diberikan, sehingga mendukung pencapaian sasaran 

perusahaan. 

4. Hubungan. Perusahaan harus mampu menjalin hubungan baik dengan 

konsumen, karena tujuan perusahaan adalah menyediakan produk yang 

sesuai dengan harapan dan keinginan konsumen. 

5. Komunikasi. Perusahaan harus mampu menjalin komunikasi yang baik 

dengan konsumen, agar spesifikasi produk yang diinginkan konsumen 

bisa diterjemahkan dengan baik oleh perusahaan. 

6. Kredibilitas. Perusahaan harus memperoleh kepercayaan dari konsumen 

dan juga harus mempercayai konsumen agar hubungan komunikasi akan 

terjalin dengan baik. 
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7. Perasaan. Perusahaan harus memiliki rasa simpati terhadap konsumen 

eksternal, terutama menyangkut kebutuhan dan harapan mereka dan 

terhadap konsumen internal menyangkut hak pekerja. 

8. Kesopanan. Perusahaan melalui para pekerja harus menunjukkan sikap 

sopan kepada konsumen, terutama pekerja yang langsung berhubungan 

langsung dengan konsumen. 

9. Kerjasama. Perusahaan harus bisa menciptakan iklim kerjasama yang 

baik, antara pekerja maupun perusahaan dengan konsumen. 

10. Kemampuan. Perusahaan harus memiliki kemampuan untuk melakukan 

pengambilan keputusan dan melakukan tindakan yang berkaitan dengan 

penyediaan produk atau layanan. 

11. Kepercayaan. Perusahaan harus memiliki rasa percaya diri bahwa 

perusahaan mampu menyediakan produk atau layanan sesuai kebutuhan 

dan harapan konsumen. Rasa percaya diri harus tertanam ke dalam 

seluruh pekerja. 

12. Kritik. Perusahaan harus bersedia menerima kritik dan masukan dari 

siapapun, baik dari pekerja maupun dari pihak eksternal, terutama kritik 

dari konsumen. 

 

Karakteristik Total Quality Management (TQM) 

Adapun karakteristik dari Total Quality Management (TQM) menurut 

Goetsch dan Davis (dalam Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana, 2001:15) yaitu: 
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1. Fokus Pada Pelanggan 

Dalam TQM, baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal 

merupakan driver. Pelanggan eksternal menentukan kualitas produk atau 

jasa yang disampaikan kepada mereka, sedangkan pelanggan internal 

berperan besar dalam menentukan kualitas manusia, proses, dan 

lingkungan yang berhubungan dengan produk atau jasa. Fokus terhadap 

pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat (Fandy Tjiptono, 

2001:102) diantaranya: 

1. Hubungan antara perusahaan dan para pelanggannya menjadi 

harmonis. 

2. Memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang. 

3. Dapat mendorong terciptanya loyalitas pelanggan. 

4. Membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut (word-of-mouth) 

yang menguntungkan bagi perusahaan. 

5. Reputasi perusahaan menjadi baik di mata pelanggan. 

6. Laba yang diperoleh dapat meningkat. 

2. Obsesi Terhadap Kualitas 

Dalam organisasi yang menerapkan TQM, penentu akhir kualitas yaitu 

pelanggan internal dan eksternal. Dengan kualitas yang ditetapkan 

tersebut, organisasi harus terobsesi untuk memenuhi atau melebihi apa 

yang ditentukan tersebut. Menurut Edwin S. Schecter (dalam Hansen dan 

Mowen, 2009: 269) produk atau jasa yang berkualitas memiliki delapan 

dimensi : 
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1. Kinerja (performance) mengacu pada konsistensi dan seberapa baik 

fungsi-fungsi sebuah produk. 

2. Estetika (aesthetics) berhubungan dengan penampilan wujud produk 

serta penampilan fasilitas, peralatan, pegawai, dan materi komunikasi 

yang berkaitan dengan jasa. 

3. Kemudahan perawatan dan perbaikan (serviceability) berkaitan 

dengan tingkat kemudahan merawat dan memperbaiki produk. 

4. Fitur (features) adalah karakteristik produk yang berbeda dari 

produk-produk sejenis yang fungsinya sama. 

5. Keandalan (reliability) adalah probabilitas produk atau jasa 

menjalankan fungsi seperti yang dimaksudkan dalam jangka waktu 

tertentu. 

6. Tahan lama (durability) didefinisikan sebagai jangka waktu produk 

dapat berfungsi. 

7. Kualitas kesesuaian (quality of conformance) adalah ukuran 

mengenai apakah sebuah produk telah memenuhi spesifikasinya atau 

tidak. 

8. Kecocokan penggunaan (fitness for use) adalah kecocokan dari 

sebuah produk menjalankan fungsi sebagaimana yang telah 

diiklankan.   

3. Pendekatan Ilmiah 

Pendekatan ilmiah sangat diperlukan dalam penerapan TQM, terutama 

untuk mendesain pekerjaan dan dalam proses pengambilan keputusan 
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dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pekerjaan yang didesain 

tersebut. Dengan demikian data diperlukan dan dipergunakan dalam 

menyusun patok duga (benchmark), memantau prestasi, dan 

melaksanakan perbaikan. 

4. Komitmen Jangka Panjang 

TQM merupakan suatu paradigma baru dalam melaksanakan bisnis. 

Untuk itu dibutuhkan budaya perusahaan yang baru pula. Oleh karena itu 

komitmen jangka panjang sangat berguna mengadakan perubahan budaya 

agar penerapan TQM dapat berjalan dengan sukses. 

5. Kerja Sama Tim (Teamwork) 

Organisasi yang menerpakan TQM, kerja sama tim, kemitraan hubungan 

dijalin dan dibina, baik antar karyawan perusahaan maupun dengan 

pemasok, lembaga-lembaga pemerintah, dan masyarakat sekitar sangat 

dibutuhkan. Terdapat 10 strategi untuk meningkatkan kinerja suatu tim 

dalam rangka pencapaian tujuan organisasi (King dalam Tjiptono dan 

Diana, 2003:168-170). 10 strategi tersebut yaitu: 

1) Saling ketergantungan 

2) Perluasan tugas 

3) Penjajaran 

4) Bahasa yang umum 

5) Kepercayaan/respek 

6) Kepemimpinan 

7) Keterampilan pemecahan masalah 
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8) Keterampilan menangani konfrontasi / konflik 

9) Penilaian/tindakan 

10) Perayaan 

6. Perbaikan Secara Berkesinambungan 

Setiap produk dan /jasa dihasilkan dengan memanfaatkan proses-proses 

tertentu di dalam suatu sistem/lingkungan. Oleh karena itu sistem yang 

ada perlu diperbaiki secara terus-menerus agar kualitas yang dihasilkan 

dapat meningkat. Ada lima aktifitas pokok dalam perbaikan 

berkesinambungan (Fandy Tjiptono dan Diana, 2003: 266) yaitu: 

1. Komunikasi 

2. Memperbaiki masalah yang nyata/jelas 

3. Memandang ke hulu 

4. Mendokumentasi kemauan dan masalah 

5. Memantau perubahan 

7. Pendidikan dan Pelatihan 

Dalam organisasi yang menerapkan TQM, pendidikan dan pelatihan 

merupakan faktor yang fundamental. Setiap orang diharapkan dan 

didorong untuk terus belajar. Dalam hal ini berlaku prinsip bahwa belajar 

merupakan proses yang tidak ada akhirnya dan tidak mengenal batas 

usia. Dengan belajar, setiap orang dalam perusahaan dapat meningkatkan 

keterampilan teknis dan keahlian profesionalnya. Ada lima faktor 

penyebab diperlukannya pelatihan (Fandy Tjiptono, 2003: 213): 

1. Kualitas angkatan kerja yang ada 
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2. Persaingan global 

3. Perubahan yang cepat dan terus-menerus 

4. Masalah-masalah alih teknologi 

5. Perubahan keadaan demografi 

8. Kebebasan yang Terkendali 

Dalam TQM keterlibatan dan pemberdayaan karyawan dalam 

pengambilan keputusan dan pemecahan masalah merupakan unsur yang 

sangat penting. Hal ini dikarenakan unsur tersebut dapat meningkatkan 

‘rasa memiliki’ dan tanggung jawab karyawan terhadap keputusan yang 

telah dibuat. Selain itu unsur ini juga dapat memperkaya wawasan dan 

pandangan dalam suatu keputusan yang diambil, karena pihak yang 

terlibat lebih banyak. 

9. Kesatuan Tujuan 

Agar TQM dapat diterapkan dengan baik maka perusahaan harus 

memiliki kesatuan tujuan. Dengan demikian setiap usaha dapat diarahkan 

pada tujuan yang sama. Akan tetapi kesatuan tujuan ini tidak berarti 

bahwa harus selalu ada persetujuan/kesepakatan antara pihak manajemen 

dan karyawan mengenai upah dan kondisi kerja. 

10. Adanya keterlibatan dan Pemberdayaan Karyawan 

Keterlibatan dan pemberdayaan karyawan merupakan hal yang penting 

dalam menerapkan TQM. Usaha untuk melibatkan karyawan membawa 2 

manfaat utama. Pertama, hal ini akan meningkatkan kemungkinan 

dihasilkannya keputusan yang baik, rencana yang lebih baik, atau 
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perbaikan yang lebih efektif karena juga mencakup pandangan dan 

pemikiran dari pihak-pihak yang langsung berhubungan dengan situasi 

kerja. Kedua, keterlibatan karyawan juga meningkatkan ‘rasa memiliki’ 

dan tanggung jawab atas keputusan dengan melibatkan orang-orang yang 

harus melaksanakannya. Pelibatan dan pemberdayaan karyawan akan 

berarti apabila hal tersebut merupakan suatu usaha sistemik yang 

dilakukan untuk membantu organisasi guna meningkatkan nilai yang 

akan diberikan kepada pelanggan.  

 

Faktor-faktor Penyebab Kegagalan TQM 

Menurut Yamit (dalam Nursya’bani, 2005:188), faktor-faktor yang 

menyebabkan kegagalan TQM, yaitu: 

1. Manajemen puncak tidak melihat suatu alasan untuk berubah. 

2. Manajemen puncak tidak memperhatikan dan mengikutsertakan 

karyawan. 

3. Manajemen puncak tidak bertanggung jawab terhadap program TQM dan 

penerapannya didelegasikan pada pihak lain. 

4. Perusahaan kehilangan minat pada program TQM akibat dari kurangnya 

komitmen. 

5. Manajemen dan karyawan tidak sepakat pada apa yang terjadi. 

6. Masalah lain yang lebih mendesak diprioritaskan. 

7. Tujuan yang tidak jelas dan tidak ada target atau pengukuran kinerja. 
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8. Proses tidak dianalisis, sistem lemah dan prosedur tidak ditulis di atas 

kertas. 

9. TQM membenani karyawan dan karyawan tidak menyetujui secara 

diam-diam, karena tidak memahami peranan. 

Berdasarkan pendapat para ahli tentang TQM yang telah dijelaskan, maka 

dapat disimpulkan bahwa TQM adalah filosofi manajemen yang berusaha untuk 

meningkatkan perbaikan secara terus-menerus terhadap produk yang dihasilkan, 

sumber daya, dan lingkungan di dalam perusahaan dengan cara mengajak seluruh 

anggota yang ada di dalam perusahaan untuk terlibat langsung dan bekerja sama 

dalam melakukan perbaikan agar dapat menciptakan kepuasan pelanggan. TQM 

memiliki karakteristik (Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana, 1998): 

1. Fokus Pada Pelanggan, Indikator: 

 Keluhan pelanggan 

 Interaksi karyawan dengan pelanggan 

2. Obsesi Terhadap Kualitas, Indikator: 

 Upaya meningkatkan kualitas  

 Bekerja berdasarkan perspektif terhadap kualitas 

3. Pendekatan Ilmiah, Indikator: 

 Mencari data untuk mengatasi masalah 

 Perusahaan menggunakan teori/konsep-konsep 

4. Komitmen Jangka Panjang, Indikator: 

 Komitmen didukung oleh budaya perusahaan  

 Pimpinan perusahaan menjabarkan visi dan misi 
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5. Kerja Sama Tim (Teamwork), Indikator: 

 Pembagian tugas yang adil di dalam tim 

 Adanya koordinasi antar tim 

6. Perbaikan Secara Berkesinambungan, Indikator: 

 Masukan dari konsumen dipertimbangkan 

7. Pendidikan dan Pelatihan, Indikator: 

 Pendidikan dan pelatihan secara berkala 

 Terdapat pengaruh peningkatan kinerja karyawan 

8. Kebebasan yang Terkendali, Indikator: 

 Karyawan diberikan kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide  

 Manajer menerima ide-ide karyawan 

9. Kesatuan Tujuan, Indikator: 

 Pimpinan perusahaan dan karyawan memiliki tujuan yang sama 

 Setiap aktivitas dalam perusahaan diteliti dan diklasifikasikan 

dengan benar 

10. Adanya keterlibatan dan Pemberdayaan Karyawan, Indikator: 

 Adanya sistem penghargaan dan pengakuan 

 Karyawan termotivasi untuk menciptakan ide 
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2.1.2 Kinerja Perusahaan 

Terdapat pengertian kinerja menurut beberapa ahli diantaranya: 

Menurut Rivai dan Basri (2005) pengertian kinerja adalah kesediaan 

seseorang atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu kegiatan dan 

menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawab dengan hasil seperti yang 

diharapkan. 

Menurut Pabundu Tika (2006) Kinerja sebagai hasil-hasil fungsi 

pekerjaan/kegiatan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang 

dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode 

waktu tertentu. 

Definisi kinerja menurut Malayu Hasibuan (2003: 94) Kinerja (prestasi 

kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan 

tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, 

pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. 

Selanjutnya menurut Mulyadi (2007: 363) Kinerja juga didefinisikan 

sebagai keberhasilan personel dalam mewujudkan sasaran strategik di empat 

perspektif: keuangan, pelanggan, proses, pembelajaran dan pertumbuhan. 

Adapun definisi kinerja menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2005) 

Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 
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Kinerja perusahaan adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan 

perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas perusahaan 

yang telah dilaksanakan pada periode waktu tertentu (Hanafi,2003: 69). 

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil 

pencapaian kerja secara kualitas atau kuantitas dari perusahaan, baik kelompok 

maupun karyawan atas hasil kerja yang ingin dicapai sesuai dengan perencanaan 

awal. 

 

Penilaian Kinerja  

Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional 

suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, 

standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan pokok penilaian 

kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi 

dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar 

membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan (Mulyadi 2001:416). 

Masih menurut Mulyadi (2001: 416) penilaian kinerja dimanfaatkan 

manajemen yaitu untuk: 

1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui 

pemotivasian karyawan secara maksimum. 

2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, 

seperti: promosi, transfer, dan pemberhentian. 
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3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan 

untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan 

karyawan. 

4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan 

mereka menilai kinerja mereka 

5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. 

 

Terdapat jenis-jenis ukuran kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur 

kinerja kuantitatif (Mulyadi, 2001:434) yaitu: 

1. Ukuran Kriteria Tunggal (single criterion) adalah ukuran kinerja yang 

hanya menggunakan satu ukuran untuk menilai kinerja manajer. 

2. Ukuran Kriteria Beragam (multiple criteria) adalah ukuran kinerja yang 

menggunakan berbagai macam ukuran untuk menilai kinerja manajer. 

3. Ukuran Kriteria Gabungan (composite criteria) adalah ukuran kinerja 

yang menggunakan berbagai macam ukuran, memperhitungkan bobot 

masing-masing ukuran, dan menghitung rata-ratanya sebagai ukuran 

menyeluruh kinerja manajer. 

 

Mengevaluasi kinerja tentunya sangat dibutuhkan agar perusahaan 

mengetahui sampai sejauh mana keberhasilan perusahaan dalam menerapkan 

strategi. Kinerja memiliki ukuran untuk dapat mengukur impelementasi dari 

stategi yang digunakan. Jika ukuran-ukuran ini membaik, berarti perusahaan telah 

mengimplementasi strateginya. Dahulu kinerja perusahaan sering kali hanya 



24 
 

 

melihat dari kinerja keuangan saja. Namun untuk saat ini kinerja keuangan saja 

tidak cukup dijadikan sebagai acuan karena beberapa alasan (1) manajemen 

berusaha untuk melakukan tindakan jangka pendek yang tidak sesuai dengan 

kepentingan jangkan panjang perusahaan. (2) Manajer menggunakan laba jangka 

pendek sebagai satu-satunya tujuan dapat medistorsi komunikasi antara manajer 

unit bisnis dengan manajemen senior. (3) Pengendalian keuangan yang ketat dapat 

memotivasi manajer untuk memanipulasi data (Robert dan Vijay 2005:170). 

Suatu contoh dari sistem ukuran kinerja adalah Balanced Scorecard. 

Balanced Scorecard terdiri dari dua kata yaitu balanced dan scorecard. Balanced 

Scorecard dapat mendorong karyawan untuk dapat bertindak sesuai dengan 

kepentingan terbaik organisasi. Ini merupakan alat yang membantu fokus 

perusahaan, memperbaiki komunikasi, dan menetapkan tujuan organisasi. 

Balanced Scorecard lebih dari sekedar sistem pengukuran taktis atau 

operasional. Perusahaan menggunakan fokus pengukuran scorecard untuk 

menghasilkan proses manajemen penting, Kaplan dan Norton (1996): 

1. Memperjelas dan menerjemahkan visi dan strategi 

Untuk menetapkan berbagai tujuan finansial, tim harus 

mempertimbangkan apakah akan menitikberatkan kepada pertumbuhan 

pendapatan dan pasar, profitabilitas atau menghasilkan arus kas (cash 

flow). Khusus untuk perspektif pelanggan, tim manajemen harus 

menyatakan dengan jelas pelanggan dan segmen pasar yang diputuskan 

untuk dimasuki. Kemudian pengidentifikasi berbagai tujuan dan ukuran 

proses bisnis internal, identifikasi semacam ini merupakan salah satu 
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inovasi dan manfaat utama dari pendekatan scorecard. Keterkaitan yang 

terakhir, tujuan pertumbuhan dan pembelajaran, memberi alasan logis 

terhadap adanya kebutuhan investasi yang besar untuk melatih ulang 

para pekerja, dalam teknologi dan informasi, serta dalam meningkatkan 

berbagai prosedur organisasional. 

2. Mengkomunikasikan dan mengaitkan berbagai tujuan dan ukuran 

strategis 

Dapat dilakukan dengan cara memperlihatkan kepada tiap karyawan apa 

yang dilakukan perusahaan untuk mencapai apa yang menjadi keinginan 

para pemegang saham dan konsumen. Hal ini bertujuan untuk mencapai 

kinerja karyawan yang baik.  

3. Merencanakan, menetapkan sasaran, dan menyelaraskan berbagai 

inisiatif strategis 

Balanced scorecard sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya 

dan mengatur mana yang lebih penting untuk diprioritaskan, akan 

menggerakkan kearah tujuan jangka panjang perusahaan secara 

menyeluruh  

4. Meningkatkan umpan balik dan pembelajaran strategis 

Proses ini adalah proses yang inovatif dan merupakan aspek yang paling 

penting. Proses ini memberikan kapabilitas bagi pembelajaran 

perusahaan pada tingkat eksekutif. Balanced scorecard memungkinkan 

manajer memantau dan menyesuaikan pelaksanaan stategi, dan jika perlu 

membuat perubahan mendasar terhadap strategi itu sendiri. 
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Balanced Scorecard menerjemahkan misi dan strategi organisasi dalam 

tujuan operasional dan ukuran kinerja dalam empat perspektif. Empat perspektif 

scorecard memberi keseimbangan antara tujuan jangka pendek dan jangka 

panjang. Menurut Kaplan dan Norton (2000), unit bisnis harus diberikan cita-cita 

dan diukur dalam empat perspektif berikut ini: 

1. Perspektif Keuangan 

Perspektif keuangan menetapkan tujuan kinerja keuangan jangka pendek 

dan jangka panjang. Perspektif keuangan mengacu pada konsekuensi 

keuangan global dari ketiga perspektif lainnya. Jadi, tujuan dan ukuran 

lain harus dihubungkan dengan tujuan keuangan. Oleh Karena itu 

perusahaan perlu menentukan sasaran strategik dengan kemampuan 

perusahaan di bidang keuangan untuk berkembang dengan tahap-tahap 

berikut ini :  

1. Tahap Growth 

Perusahaan menghasilkan produk dan jasa yang memiliki potensi 

pertumbuhan. Untuk memanfaatkan potensi ini perusahaan harus 

melibatkan sumber daya yang cukup banyak, membangun dan 

memperluaas fasilitas produksi, infrastruktur dan jaringan distribusi 

yang akan mendukung terciptanya hubungan global. Mengingat 

tingginya tingkat investasi pada tahapan growth, maka salah satu tolak 

ukur yang dapat digunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan 

atau penjualan. 
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2. Tahap Sustain 

Perusahaan masih memiliki daya tarik bagi penanaman investasi dan 

investasi ulang, tetapi diharapkan mampu menghasilkan pengembalian 

modal yang cukup tinggi. Perusahaan diharapkan mampu 

mempertahankan pangsa pasar yang dimiliki dan secara bertahap 

tumbuh tahun demi tahun. 

3. Tahap Harvest 

Sasaran utamanya adalah meningkatkan pendayagunaan harta-harta 

perusahaan dalam rangka memaksimalkan arus kas masuk. Oleh 

karena itu, tolak ukur yang dapat digunakan adalah arus kas masuk 

kegiatan operasi perusahaan dan tingkat penurunan modal kerja 

(reduction rate in working capital). 

2. Perspektif Pelanggan 

Perspektif pelanggan adalah sumber komponen pendapatan dari tujuan 

keuangan. Perspektif ini mendefinisikan dan memilih pelanggan dari 

segmen pasar di mana perusahaan memutuskan untuk bersaing. Segmen 

yang dipilih mencerminkan keberadaan pelanggan tersebut sebagai 

sumber pendapatan. 

1. Pengukuran inti pelanggan, adalah seperangkat indikasi pengukuran 

yang dapat digunakan oleh semua jenis bentuk organisasi, 

pengukurannya yaitu: 



28 
 

 

a. Pangsa pasar, pengukuran ini mencerminkan bagian yang dikuasai 

perusahaan atas keseluruhan pasar yang ada, baik diukur dengan 

jumlah pelanggan maupun jumlah rupiah atas unit yang dijual. 

b. Retensi pelanggan, mengukur tingkat dimana perusahaan berhasil 

memelihara dan mempertahankan hubungan baik terus menerus 

dengan pelanggan. 

c. Akuisisi pelanggan, mengukur berapa banyak perusahaan mampu 

menarik pelanggan baru atau memenangkan bisnis baru. 

d. Kepuasan pelanggan, mengukur tingkat kepuasan pelanggan yang 

terkait dengan kriteria kinerja perusahaan. Pengukuran tingkat 

kepuasan pelanggan merupakan umpan balik seberapa baiknya 

pelanggan perusahaan telah dilayani. 

e. Profitabilitas pelanggan, mengukur laba bersih yang dihasilkan 

perusahaan dari pelanggan setelah dikurangi biaya yang dikelurkan 

untuk memperoleh atau mempertahankan pelanggan tersebut.  

2. Proporsi nilai pelanggan, adalah atribut yang diberikan perusahaan 

kepada produk dan jaasa atau mencptakan kepuasan dan loyalitas 

perusahaan. Proporsi didasarkan pada atribut sebagai berikut: 

a. Atribut produk atau jasa, meliputi fungsi, harga, kualitas dan 

waktu. Pelanggan memiliki preferensi yang berbeda-beda atas 

produk yang ditawarkan. 

b. Hubungan pelanggan, menyangkut penyampaian produk dan jasa 

kepada pelanggan yang meliputi dimensi waktu penyerahan dan 
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ketanggapan perusahaan atas permintaan pelanggan setelah produk 

atau jasa dibeli. 

c. Citra dan reputasi, menggambarkan faktor-faktor yang tidak 

berwujud yang menarik seorang pelanggan untuk berhubugan 

dengan perusahaan. 

3. Perspektif Bisnis Internal 

Dalam perspektif ini perusahaan melakukan pengukuran terhadap semua 

aktifitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan suatu 

produk yang dapat memberikan kepuasan tertentu bagi pelanggan dan 

juga pemegang saham. Ada tiga proses utama yaitu: 

a. Proses inovasi, pada proses ini perusahaan berusaha menggali 

pemahaman tentang kebutuhan dari pelanggan dan menciptakan 

produk dan jasa yang mereka butuhkan. Contoh: riset pasar dapat 

menghasilkan produk atau jasa yang memenuhi kebutuhan pelanggan 

dalam bentuk, cita rasa, kualitas dan harga. 

b. Proses operasi, Pada tahapan ini mencerminkan aktivitas yang 

dilakukan oleh perusahaan mulai dari penerimaan order dari customer, 

pembuatan produk/jasa sampai dengan pengiriman produk/jasa 

tersebut kepada pelanggan. Pada tahap ini pengukuran kinerjanya 

dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu: 

1. Peningkatan kualitas proses 

2. Peningkatan efisiensi proses 

3. Penurunan waktu proses 
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c. Proses pelayanan purna jual, proses ini merupakan jasa layanan 

kepada pelanggan setelah dilakukan penjualan produk atau jasa. Hal 

ini dilakukan agar para customer mempunyai loyalitas terhadap 

perusahaan. 

4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

Suatu organisasi bisnis harus terus memperhatikan karyawannya, 

memantau kesejahteraan karyawan, dan meningkatkan pengetahuan 

karyawan, dalam proses ini terdapat tiga tujuan penting yaitu: 

1. Kemampuan karyawan, ada tiga ukuran hasil kemampuan karyawan 

yaitu tingkat kepuasan karyawan, persentase pergantian karyawan, dan 

produktivitas karyawan. 

2. Kemampuan sistem informasi, peningkatan sistem informasi berarti 

informasi yang lebih akurat dan tepat waktu pada karyawan, sehingga 

mereka dapat memperbaiki proses dan secara efektif melaksanakan 

proses baru. 

3. Motivasi pemberdayaan dan kesejajaran, karyawan tidak hanya 

memiliki keahlian yang diperlukan namun juga memiliki kebebasan, 

motivasi dan inisiatif untuk menggunakan keahlian tersebut secara 

efektif. 

Berdasarkan pendapat para ahli tentang kinerja perusahaan yang telah 

dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah pencapaian seseorang 

atau kelompok dalam melaksanakan tugasnya didalam perusahaan sesuai dengan 

tujuan yang ingin dicapai. Kinerja didalam perusahaan dapat diukur salah satunya 
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dengan menggunakan balanced scorecard. Balanced scorecard terbagi atas empat 

perspektif (Kaplan dan Norton, 2000) yaitu: 

1. Perspektif Keuangan, Indikator: 

 Penjualan meningkatan 

 Laba perusahaan meningkat 

 ROI (Return On Investment) telah tercapai 

2. Perspektif Pelanggan, Indikator: 

 Terjadi perluasan pangsa pasar 

 Banyaknya keluhan dari pelanggan 

 Produk cacat dan retur produk mengalami penurunan 

3. Perspektif Bisnis Internal, Indikator: 

 Adanya efisiensi bahan baku 

 Siklus pemesanan hingga pengiriman barang tepat waktu 

4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan, Indikator: 

 Tingkat kepuasan karyawan meningkat 

 Pelatihan meningkatkan produktivitas karyawan 

 Kebebasan untuk menggunakan keahlian karyawan 
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2.2 Kerangka Pemikiran 

2.2.1 Pengaruh Total Quality Management (TQM) Terhadap Kinerja 

Perusahaan 

Diungkapkan oleh Sanjar Salajegheh PhD, et al, (2013) The Relationship 

Between Total Quality Management (TQM) and Organizational Performance 

(Case study in Kerman Steel and Rolling Plant), a positive and significant 

relationship between total quality management establishment and organizational 

performance. It is noted that this study is descriptive-surveying method with the 

purpose of applying it (Terdapat hubungan positif yang signifikan antara 

penerapan Total Quality Management dengan kinerja perusahaan. Diketahui 

bahwa penelitian ini menggunakan metode survei deskriptif dengan tujuan 

menerapkannya).  

Lalu penelitian selanjutnya dilakukan oleh Masood Ul Hassan, et al, (2013) 

Relationship between TQM Elements and Organizational Performance: An 

Empirical Study of Manufacturing Sector of Pakistan, a positive relationship 

between the TQM elements and performance of Pakistani manufacturing firms. 

Furthermore, it is also found that customer focus is perceived as a dominant TQM 

practice for enhancing quality performance (Dari hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara TQM dan kinerja perusahaan 

manufaktur Pakistani. Selanjutnya, penelitian juga menemukan bahwa fokus 

pelanggan dianggap sebagai praktek TQM yang dominan untuk meningkatkan 

kualitas kinerja). 

 



33 
 

 

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Vinod Kumar, et al, (2008) 

Impact of TQM on company’s performance. The data analysis confirmed the 

hypothesized positive impact of TQM on all investigated dimensions of company 

performance, i.e. employee relations (improved employee participation and 

morale), operating procedures (improved products and services quality, process 

and productivity, and reduced errors/defects), customer satisfaction (reduced 

number of customer complaints), and financial results (increased profitability). 

(Analisis data menegaskan bahwa dampak positif hipotesis TQM pada semua 

investigasi dimensi kinerja perusahaan, yaitu hubungan karyawan (meningkatkan 

partisipasi karyawan dan moral), prosedur operasi (meningkatkan kualitas produk 

dan layanan, proses dan produktivitas, dan kesalahan berkurang/cacat), kepuasan 

pelanggan (mengurangi jumlah keluhan pelanggan), dan hasil keuangan 

(peningkatan profitabilitas)). 

 

Gambar 2.1 

Model Kerangka Pemikiran 
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2.3 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dapat dirumuskan hipotesis 

penelitian ini adalah: 

Ha: Total Quality Management (TQM) memiliki pengaruh terhadap kinerja 

perusahaan 

 


