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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan identifikasi masalah, fenomena, teori, dan penelitian sebelumnya 

mengenai Pengaruh Penerapan Total Quality Management (TQM) Terhadap Kinerja 

Perusahaan dapat diambil kesimpulan:  

Terdapat pengaruh Total Quality Management (TQM) terhadap Kinerja 

Perusahaan. Belum optimalnya kinerja perusahaan disebabkan serangkaian 

kelemahan yang dimiliki yaitu rendahnya jaringan layanan dan pemanfaatan 

teknologi mempersempit cakupan layanan efektif, kurangnya ketersediaan SDM yang 

andal, variasi poduk yang belum dipasarkan secara optimal, dan kurangnya dukungan 

maupun koordinasi antar instansi pemerintah. Hasil penelitian menunjukan terdapat 

pengaruh penerapan Total Quality Management (TQM) positif dan signifikan 

terhadap kinerja perusahaan. 

 

 

 

 



88 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, penulis memberikan 

masukan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi: 

1. Pengembangan Ilmu Akuntansi 

Bagi peneliti lain yang tertarik untuk meneliti topik ini selain untuk memberikan 

bukti empiris dan mengembangkan ilmu akuntansi khususnya ilmu akuntansi 

manajemen mengenai pengaruh Total Quality Management (TQM) terhadap 

kinerja perusahaan, sebaiknya dapat meneliti lebih banyak perusahaan tidak hanya 

perusahaan dagang dan manufaktur saja, karena dalam era globalisasi ini 

persaingan semakin ketat dan banyak perusahaan yang sudah menerapkan Total 

Quality Management (TQM).  

2. Kegunaan operasional/pemecahan masalah 

Hasil penelitian menunjukan masih ada beberapa indikator yang masih harus 

ditingkatkan diantaranya: 

1. Interaksi karyawan dengan pelanggan. Hal tersebut dapat ditingkatkan dengan 

melakukan survei langsung kepada pelanggan ataupun pelanggan dapat 

mengirimkan kritik dan saran kepada perusahaan mengenai produk yang telah 

digunakan pelanggan. Sehingga akan menciptakan loyalitas pelanggan dan 
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perusahaan dapat meningkatkan kualitas produk berdasarkan masukan dari 

pelanggan. 

2. Di dalam tim pembagian tugas setiap karyawan dapat dilaksanakan dengan adil 

berdasarkan tugas, tanggung jawab, dan sesuai kemampuan karyawan. Hal 

tersebut dapat dilakukan dengan membuat ketua tim memahami latar belakang 

pendidikan dan kemampuan yang dimiliki setiap karyawan (anggota tim). 

Sehingga, anggota tim mendapatkan tugas dan tanggung jawab sesuai 

kemampuan yang dimiliki.  

3. Siklus pemesanan hingga pengiriman alutsista dapat dilakukan tepat waktu dan 

sesuai dengan jadwal. Hal tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat 

karyawan memahami konsep mengenai supply chain management sehingga 

perusahaan akan mendapatkan banyak keuntungan dengan konsep tersebut.    

 


