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   BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Pengaruh 

Sebelum membahas lebih lanjut tentang skripsi ini, ada baiknya diketahui 

terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pengaruh. Pengertian pengaruh dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:849), adalah sebagai berikut: 

 “Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) 

yang ikut membentuk suatu watak, kepercayaan, atau perbuatan 

seseorang” 

 Sementara definisi pengaruh menurut Badudu Zain dalam bukunya 

“Kamus Umum Bahasa Indonesia” (1994:1031) adalah sebagai berikut : 

1. Daya yang menyebabkan sesuatu terjadi. 

2. Sesuatu yang dapat membentuk, atau mengubah sesuatu yang lain. 

3. Tunduk atau mengikuti karena kuasa atau kekuatan orang lain. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengaruh adalah daya yang ada 

atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang menyebabkan sesuatu terjadi yang 

dapat membentuk ataupun mengubah sesuatu yang lain. 
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2.2 Tinjauan atas Kualitas 

2.2.1 Pengertian Kualitas 

 Pada dasarnya pengertian kualitas itu meliputi suatu pengertian yang 

sangat luas dan memiliki arti yang bermacam-macam. Kualitas produk atau jasa 

merupakan factor penting bagi perusahaan untuk dapat menguasai pasar, karena 

kepekaan konsumen akan mutu suatu barang semakin meningkat sejalan dengan 

meningkatnya jumlah dan jenis produk yang tersedia dipasaran. Untuk 

memperjelas pengertian mutu, berikut ini terdapat beberapa hal mengenai definisi 

mutu. 

Pengertian kualitas menurut Goetsch dan Davis yang dikutip oleh 

Nasution (2010:3): 

“Suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia/tenaga 

kerja, proses dan tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi 

harapan pelanggan.” 

2.2.2 Dimensi Kualitas 

Dimensi kualitas menurut Garvin dalam Gasperz 2005:37), 

mengidentifikasikan delapan dimensi kualitas yang dapat digunakan untuk 

menganalisis karakteristik kualitas barang, yaitu sebagai berikut : 
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1. Performa (performance), berkaitan dengan aspek fungsional dari 

produk dan merupakan karakteristik utama yang dipertimbangkan 

pelanggan ketika ingin membeli suatu produk. 

2. Keistimewaan (features), merupakan aspek kedua dari performansi 

yang menambah fungsi dasar, berkaitan dengan pilihan-pilihan dan 

pengembangannya. 

3. Keandalan (reliability), berkaitan dengan kemungkinan suatu produk 

berfungsi secara berhasil dalam periode waktu tertentu di bawah 

kondisi tertentu. Dengan demikian, keandalan merupakan karakteristik 

yang mereflesikan kemungkinan tingkat keberhasilan dalam 

penggunaan suatu produk. 

4. Konformansi (conformance), berkaitan dengan tingkat kesesuaian 

produk terhadapnspesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya 

berdasarkan keinginan pelanggan. Konformasi merefleksikan derajat 

dimana karakteristik desain produk dan karakteristik operasi 

memenuhi standar yang telah ditetapkan, serta sering didefinisikan 

sebagai konformansi terhadap kebutuhan (conformance to 

requirements). Karakteristik ini mengukur banyaknya atau presentase 

produk yang gagal memenuhi sekumpulan standar yang telah 

ditetapkan dank arena itu perlu dikerjakan ulang atau diperbaiki. 

5. Daya tahan (durability), merupakan ukuran masa pakai suatu produk. 

Karakteristik ini berkaitan dengan daya tahan produk itu. 
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6. Kemampuan pelayanan (service ability), merupakan karakteristik yang 

berkaitan dengan kecepatan/kesopanan, kompetensi, kemudahanm 

serta akurasi dalam perbaikan. 

7. Estetika (esthetics), merupakan karakteristik mengenai keindahan yang 

bersifat subjektif sehingga berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan 

refleksi. 

8. Kualitas yang dipersepsikan (perceived quality), bersifat subjektif, 

berkaitan dengan perasaan pelanggan dalam mengkonsumsi produk, 

seperti meningkatkan harga diri. Hal ini dapat juga berupa karakteristik 

yang berkaitan dengan reputasi (brand name-image). 

Sementara itu, menurut Juran dalam Fandy tjiptono dan Amastasia 

Diana (2003:54-55) menyatakan bahwa terdapat lima dimensi kualitas, yaitu : 

1.  Quality of Design, yang mencakup konsep desain dan 

spesifikasikanya. 

2. Quality of Conformance, mereflesikan perbandingan antara produk 

actual dan desain yang dimaksudkan, kemampuan untuk memegang 

toleransi, pelatihan tenaga kerja dan supervise serta ketaatan pada 

program pengujian. 

3. Availability, merupakan kebebasan suatu produk terhadap masalah 

yang mengganggu dan bias merefleksikan dengan baik terhadap 

realibility dan maintainability 
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4. Safety, yang dinilai dengan mengalkulasi risiko kecelakaan karena 

bahaya produk yang dihasilkan. 

5. Field use, yang merupakan suatu kesesuaian dan kondisi suatu produk 

setelah produk tersebut mencapai tangan pelanggan dan dipengaruhi 

oleh pengemasan, transportasi, dan ketetapan pelaporan keuangan. 

Bila dimensi-dimensi di atas lebih banyak diterapkan pada perusahaan 

manufaktur, maka berdasarkan berbagai penelitian terhadap beberapa jenis jasa, 

Berry dan Parasuraman dalam Nasution (2005:5) berhasil mengidentifikasikan 

lima kelompok karakteristik yang digunakan oleh para pelanggan dalam 

mengevaluasi kualitas jasa, yaitu sebagai berikut : 

1. Bukti langsung (tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, 

pegawai, dan sarana komunikasi. 

2. Keandalan (reliability), yakni kemampuan memberikan pelayanan 

yang dijanjikan dengan segera dan memuaskan. 

3. Daya tanggap (responsiveness), yaitu keinginan para staf untuk 

membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan 

tanggap. 

4. Jaminan (assurance), mencakup kemampuan, kesopanan, dan sifat 

yang dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya,risiko 

dan keraguan. 

5. Empati (emphaty), meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, 

komunikasi yang baik, dan memahami kebutuhan para pelanggan. 
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2.2.3 Fungsi Kualitas 

 Menurut Mizono (1994:91) Kualitas suatu produk memiliki tiga fungsi, 

yaitu : 

1. Pemeriksaan Kualitas 

Merupakan suatu tindakan yang diambil untuk mengetahui apakah produk 

tersebut sudah tepat dan sesuai dengan yang diharapkan dan diinginkan 

konsumen atau tidak. 

2. Pengendalian Kualitas 

Adalah suatu tindakan atas kualitas produk bila terdapat yang tidak sesuai 

dengan pemeriksaan kualitas dengan cara membawa produk itu ke dalam 

kondisi sesuai yang diinginkan. 

3. Pemastian Kualitas 

Merupakan tindakan untuk memastikan apakah suatu produk telah sesuai 

dengan yang diharapkan dan diinginkan sehingga konsumen merasa puas 

akan produk yang hendak dibelinya. 

2.2.4 Sumber Kualitas 

 Menurut Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana (2003:34), terdapat lima 

sumber kualitas yang dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu: 

1. Program, kebijakan, dan sikap yang melibatkan komitmen dari manajemen 

puncak. 
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2. Sistem informasi yang menekankan ketepatan, baik pada waktu maupun 

detail. 

3. Desain produk yang menekankan keandalan dan perjanjian ekstensif 

produk sebelum dilepas ke pasar. 

4. Kebijakan produksi dan tenaga kerja yang menekankan peralatan yang 

terpelihara baik, pekerja yang terlatih baik, dan penemuan penyimpangan 

secara cepat. 

5. Manajemen vendor yang menekankan kualitas sebagai sasaran utama. 

Kualitas merupakan kunci dalam memenangkan persaingan, dasar perlunya 

TQM sangatlah sederhana yakni bahwa cara terbaik agar dapat bersaing dan 

unggul dalam persaingan adalah dengan menghasilkan kualitas yang terbaik, 

untuk itu diperlukan upaya perbaikan berkesinambungan terhadap kemampuan 

manusia, proses dan lingkungan. Maka cara terbaik agar dapat memperbaiki 

kemampuan komponen-komponen tersebut adalah menerapkan TQM (Lastanto, 

2010). 

2.3 Tinjauan atas Total Quality Management 

2.3.1 Sejarah Perkembangan Total Quality Management 

 Evolusi gerakan total quality dimulai dari studi waktu dan gerak oleh 

Bapak Management ilmiah Frederick Taylor pada tahun 1920an. Aspek yang 

fundamental dari manajemen ilmiah adalah adanya pemisahan antara perencanaan 

dan pelaksanaan. Meskipun pembagian tugas telah menimbulkan peningkatan 
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besar dalam hal produktivitas sebenarnya konsep pembagian tugas tersebut telah 

menyisihkan konsep lama mengenai keahlian / keterampilan, dimana individual 

yang terampil melakukan semua pekerjaan yang dibutuhkan untuk 

menghasilkanproduk yang berkualitas. Manajemen ilmiah Taylor mengatasi hal 

ini dengan membuat perencanaan tugas manajemen dan fungsi tenaga kerja. 

Untuk mempertahankan kualitas produk dengan dihasilkan maka dibentuklah 

departemen kualitas yang terpisah. 

 Seiring dengan meningkatknya volume dan kompleksitas pemanufakturan, 

kualitas juga menjadi hal yang semakin sulit. Volume dan kompleksitas 

mendorong timbulnya quality engineering pada tahun 1920an dan realibility 

engineering pada tahun 1950an. Quality engineering sendiri mendorong 

timbulnya penggunaan metode-metode statistic dalam pengendalian kualitasbyang 

akhirnya mengarah pada konsep control chart dan statistical process control. 

Kedua konsep terakhir ini merupakan aspek fundamental dari TQM. 

 Sekalipun konsep manajemen mutu terpadu (TQM) yang dipengaruhi 

perkembangan-perkembangan di Jepang, tetapi tidak dapat dinyatakan bahwa 

TQM “made in japan” hal ini karena banyak aspek TQM yang bersumber dari 

Amerika Serikat, diantaranya : 

- Manajemen ilmiah, yaitu berupaya menemukan satu cara terbaik untuk 

melakukan suatu pekerjaan 

- Dinamika kelompok, mengupayakan dan mengorganisasikan kekuatan 

pengalaman kelompok 
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- Penelitian dan pengembangan yang merupakan investasi dalam sumber 

daya manusia 

- Motivasi berprestasi 

- Kebutuhan karyawan, pengembangan organisasi, budaya organisasim, 

teori kepemimpinan baru, konsep membentuk tim fungsional silang, dan 

perencanaan stratejik. 

2.3.2 Pengertian Total Quality Management 

Menurut Nasution (2010:22) Total Quality Management (TQM) 

merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk 

memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan secara terus-menerus 

atas produk, jasa, tenaga kerja, proses dan lingkungannya. 

Berdasarkan pengertian tersebut penulis jelaskan bahwa Total Quality 

Management (TQM) adalah  suatu alat manajemen dalam meningkatkan kualitas 

mutu dalam suatu perusahaan yang bertujuan memaksimumkan daya saing 

organisasi melalui perbaikan secara terus-menerus atas suatu produk, jasa, 

manusia, proses, dan lingkungannya disegala aspek barang dan jasa yang penting 

bagi konsumen. 

2.3.3 Prinsip Total Quality Management 

TQM merupakan sistem manajemen yang berfokus pada semua orang, 

bertujuan untuk terus-menerus meningkatkan nilai yang diberikan bagi pelanggan 
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dengan biaya penciptaan nilai yang lebih rendah dari pada nilai suatu produk 

(Nasution, 2005:28). 

Banker et al., (1993:35), menjelaskan bahwa TQM meningkatkan 

keterlibatan organisasi dalam meningkatkan kualitas secara terus menerus. 

Bertanggung jawab untuk mendeteksi hal-hal yang tidak sesuai dengan 

pengendalian mutu. 

 Total Quality Management (TQM) merupakan suatu konsep yang 

berupaya melakukan sistem manajemen kualitas dunia. Untuk itu, diperlukan 

perubahan besar dalam budaya dan sistem nilai suatu organisasi. Menurut 

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

TQM, yaitu: 

1. Kepuasan Pelanggan 

Dalam TQM, konsep mengenai kualitas dan pelanggan diperluas. Kualitas 

tidak hanya bermakna kesesuaian dengan spesifikasi-spesifikasi tertentu, 

tetapi kualitas tersebut ditentukan pelanggan. Pelanggan itu sendiri 

meliputi pelanggan internal dan pelnggan eksternal. Kebututhan pelanggan 

diusahakan untuk dipuaskan dalam segala aspek, termasuk di dalamnya 

harga, keamanan, dan ketepatan waktu. Oleh karena itu, segala aktivitas 

perusahaan harus dikoordinasikan untuk memuaskan pelanggan. Semakin 

tinggi nilai yang diberikan, semakin besar pula kepuasan pelanggan. 
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2. Respek terhadap Setiap Orang 

Dalam perusahaan yang kualitasnya tergolong kelas dunia, setiap 

karyawan dipandang sebagai individu yang memiliki talenta dan 

kreativitas yang khas. Dengan demikian, karyawan merupakan sumber 

daya organisasi yang paling bernilai. Oleh karena itu, setiap orang di 

dalam organisasi diperlakukan dengan baik dan diberi kesempatan untuk 

terlibat dan berpartisipasi dalam tim pengambil keputusan. 

3. Manajemen Berdasarkan Fakta 

Perusahaan yang berkelas dunia orientasi pada fakta. Maksudnya, bahwa 

setiap keputusan selalu didasarkan pada data, bukan hanya sekedar pada 

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

Pertama, prioritas (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 

atau variabilitas kinerja manusia. Dan statistic dapat memberikan 

gambaran mengenai variabilitas yang merupakan bagian yang wajar dari 

setiap sistem organisasi. Dengan demikian, manajemen dapat 

memprediksikan hasil dari setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan. 

4. Perbaikan Berkesinambungan 

Agar dapat sukses, setiap perusahaan perlu melakukan proses sitematis 

dalam melaksanakan perbaikan secara berkesinambungan. Konsep yang 
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berlaku disini adalah siklus PDCAA (plan-do-check-act-analyze), yang 

terdiri dari langkah-langkah perencanaan, dan melakukan tindakan 

korektuf terhadap hasil yang diperoleh. 

2.3.4 Karakteristik Total Quality Management 

Total Quality Management (TQM) dapat dicapai dengan memperhatikan 

karakteristik dari TQM itu sendiri (Goetsch dan Davis dalam Nasution 

(2010:22)): 

1. Fokus pada pelanggan 

Dalam TQM baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal 

merupakan driver. Pelanggan eksternal menentukan produk atau jasa yang 

disampaikan kepada mereka, sedangkan pelanggan internal berperan besar 

dalam menentukan kualitas tenaga kerja, proses, dan lingkungan yang 

berhubungan dengan produk atau jasa. 

2. Obsesi terhadap kualitas 

Dengan kualitas yang sudah ditetapkan, organisasi harus terobsesi untuk 

memenuhi atau melebihi apa yang ditentukan mereka. Hal ini berarti 

bahwa semua karyawan setiap level berusaha melaksanakan setiap aspek 

pekerjaannya dengan lebih baik. 

3. Pendekatan ilmiah 

Pendekatan ilmiah sangat diperluakan dalam penerapan TQM, terutama 

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

tersebut. 

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 penting guna mengadakan perubahan 

budaya agar penerapan TQM dapat berjalan dengan sukses. 

5. Kerja sama tim 

Dalam organisasi yang dikelola secara tradisional sering kali diciptakan 

persaingan antar departemen yang ada dalam organisasi tersebut agar daya 

saingnya terdongkrak. Sementara itu dalam organisasi yang menerapkan 

TQM, kerja sama tim, kemitraan, dan hubungan dijalin dan dibina, baik 

antar karyawan perusahaan maupun dengan pemasok, lembaga-lembaga 

pemerintah, dan masyarakat sekitar. 

6. Perbaikan sistem secara berkesinambungan 

Setiap produk atau 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 

semakin meningkat. 

7. Pendidikan dan pelatihan 

Dewasa ini masih terdapat perusahaan yang menutup mata terhadap 

pentingnya pendidikan pelatihan. Mereka beranggapan bahwa perusahaan 

bukanlah sekolah, yang diperlukan adalah tenaga terampil siap pakai. Jadi 
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perusahaan – perusahaan seperti itu hanya akan memberikan pelatihan 

sekedarnya kepada para karyawannya. Kondisi seperti itu menyebabkan 

perusahaan yang bersangkutan tidak berkembang dan sulit bersaing 

dengan perusahaan lainnya apalagi dalam era persaingan global. 

Sedangkan dalam organisasi yang menerapkan TQM, pendidikan dan 

pelatihan merupakan faktor yang fundamental. Setiap orang diharapkan 

dan didorong untuk terus belajar. Dalam hal ini berlaku prinsisp bahwa 

belajar merupakan proses yang tidak ada akhirnya. Dengan belajar, setiap 

orang dalam perusahaan dapat meningkatkan keterampilan teknis dan 

keahlian profesionalnya. 

8. Kebebasan yang terkendali 

Dalam Total Quality Management keterlibatkan 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 

Supaya TQM dapat diterapkan dengan baik makab perusahaan harus 

memiliki kesatuan tujuan. Dengan demikian setiap usaha dapat diarahkan 

pada tujuan yang sama. Akan tetapi kesatuan tujuan ini tidak berarti bahwa 
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selalu ada persetujuan atau kesepakatan antara pihak manajemen dan 

karyawan mengenai upah dan kondisi kerja. 

10. Adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan 

Keterlibatan dan pemberdayaan karyawan merupakan hal penting dalam 

penerapan TQM. Usaha untuk melibatkan karyawan yang membawa dua 

manfaat utama. Pertama, hal ini dapat meningkatkan kemungkinan 

dihasilkannya keputusan yang baik, rencana yang baik atau perbaikan 

yang lebih efektif karena juga mencakup pandangan dan pemikiran dari 

pihak – pihak yang langsung berhubungan dengan situasi kerja. Kedua, 

keterlibatan karyawan yang meningkatkan”rasa memiliki”dan tanggung 

jawab atas keputusan dengan melibatkan orang -orang yang harus 

melaksanakannya. 

2.3.5 Manfaat total quality management (TQM) 

 Menurut Tjiptono dan Fandi (2001:10), perusahaan yang menerapkan 

teknik Total Quality Management akan memperoleh beberapa manfaat utama 

yang pada akhirnya akan 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. Kedua hal ini 

mengarah pada meningkatnya pengahasilan sehinagga laba yang diperoleh 

juga semakin besar. 
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2. Rute kedua yaitu rute biaya 

Perusahaan dapat meningaktkan output yang bebas dari kerusakan melalui 

upaya perbaikan kualitas. Hal ini menyebabkan biaya operasi perusahaan 

berkurang. Dengan demikian laba yang diperoleh akan meningkat. 

 

 Manfaat rute pasar 

 

 

 

 

 

 Manfaat rute biaya 

Gambar 2.1 

Manfaat Total Quality Management 

Banker et al., (1993) menjelaskan bahwa TQM meningkatkan keterlibatan 

organisasi dalam meningkatkan kualitas secara terus-menerus. Bertanggung jawab 
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tersebut membuat pekerja lebih bertanggung jawab untuk pengendalian mutu dan 

untuk menghentikan produksi ketika ada suatu masalah dalam produksi. 

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). 

2.4 Tinjauan atas Kinerja Manajerial 

2.4.1 Pengertian Kinerja 

 Pengertian 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 tanggung jawab 

masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi 

bersangkutan secara legal, tidak melanggar hokum dan sesuai dengan 

moral maupun etika.” 

Pengertian kinerja menurut Simamora (2004:327), adalah sebagai berikut: 

“Kinerja merupakan suatu pencapaian persyaratan pekerjaan tertentu yang 

akhirnya secara nyata dapat tercermin keluaran yang dihasilkan.” 

 Pengertian kinerja menurut Mulyadi (2001:415-416),adalah sebagai 

berikut: 
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“Kinerja dapat diartikan sebagai efektifitas operasional suatu organisasi, 

bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran standar dan 

kriteria yang telah ditetapkan.” 

Kinerja merupakan ukuran kesuksesan seseorang dalam melaksanakan 

tugas dan pekerjaan yang di bebankan kepadanya (Lastanto, 2010). 

2.4.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

 Menurut Mathis dan John yang dialihbahasakan oleh Jimmy Sadeli dan 

Bayu Prawira (2001:82) faktor-faktor yang memengaruhi kinerja individu tenaga 

kerja, yaitu: 1) kemampuan mereka, 2) motivasi, 3) dukungan yang diterima, 4) 

keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan, dan 5) hubungan mereka dengan 

organisasi. 

 Sedangkan menurut Mangkunegara (2001:67) factor yang memengaruhi 

kinerja antara lain: 

1. Faktor Kemampuan 

Secara psikologis kemampuan (ability) pegawai terdiri dari kemampuan 

potensin (IQ) dan kemampuan realita (pendidikan). Oleh karena itu 

pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan 

keahliannya. 

2. Faktor motivasi 

Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam 

menghadapi situasi (situation) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang 
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menggerakan diri pegawai terarah untuk mencapai tujuan kerja. Sikap 

mental merupakan kondisi mental yang mendorong seseorang untuk 

berusaha mencapai potensi kerja secara maksimal. 

Dari kedua pernyataan dapat dijelaskan bahwa kinerja dipengaruhi oleh factor 

kemampuan yaitu IQ dan pendidikan, factor motivasi sebagai alat penggerak diri 

karyawan untuk mencapai tujuan kerja, adanya dukungan yang diterima bias 

berupa peghargaan, keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan, dan tidak lepas 

dari hubungan karyawan dengan organisasi dimana tempat ia bekerja. 

2.4.3 Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja 

Menurut Arep dan Tanjung (2003:2003): 

“Tujuan penilaian kinerja adalah menghasilkan informasi yang akurat dan 

otentik tentang perilaku dan kinerja karyawan sehingga semakin besar 

pula potensi nilainya bagi perusahaan.” 

 Disamping tujuan di atas, menurut Mulyadi (2001:416), penilaian kinerja 

mempunyai manfaat bagi manajamen untuk: 

1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui 

pemotivasian karyawan secara maksimum. 

2. Membantu pegambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan 

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

untuk menyediakan criteria seleksi dan evaluasi program pelatihan 

karyawan 

4. Mengadakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan 

mereka, menilai kinerja mereka. 

5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. 

 

2.4.4 Pengertian Manajer 

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

Alexander Sindoro mendefinisikan manajer sebagai berikut ini: 

“Manajer adalah orang yang bertanggung jawab mengarahkan usaha yang 

bertujuan membantu organisasi dalam mencapai sasarannya.” 

Menurut Robins (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” 

Dari beberapa pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa manajer 

adalah seseorang yang bekerja mengelola dan menata usahakan perusahaan 

melalui sumber daya manusia yang ada pada perusahaan tersebut untu mencapai 

tujuan organisasi. Mereka mempunyai tanggung jawab dan wewenanng sebagai 

pengambil keputusan. 
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2.4.5 Tingkatan 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) 

Menurut Griffin dan Ronald (2007:169) yang dialihbahasakan oleh Sita 

Wardhani, manajer puncak bertanggung jawab atas keseluruhan kinerj 

adan efektivitas perusahaan. Jabatan manajer puncak meliputi presiden, 

wakil presiden, treasure, CEO (Chief Executive Officer), CFO (Chief 

Financial Officer). 

2. Manajer Menengah (middle Manager) 

Manajer menengah bertugas memecahkan masalah dan mencari metode-

metode baru untuk meningkatkan kinerja. Manajemen tingkat menengah 

meliputi posisi-posisi seperti misalnya manajer regional dan manajer 

pabrik (Madura, 2007:386). 

3. Manajer Lini Pertama (Lower of First or Supervisory Management) 

Menurut Umar (2000:28), manajer lini pertama hanya membawahi pekerja 

operasional, tidak membawahi manajer lain. Manajer lini pertama biasa 

disebut supervisor. 
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2.4.6 Pengertian Kinerja Manajerial 

 Menurut Handoko T. Hani (2003:34), kinerja manajerial didefinisikan 

sebagai tingkat kecakapan manajer dalam melaksanakan aktivitas manajemen. 

Kinerja manajerial merupakan salah satu faktor yang dapat dipakai untuk 

meningkatkan efektivitas organisasi. 

 Kinerja manajerial merupakan salah satu faktor yang dapat dipakai untuk 

meningkatkan efektivitas organisasi (Handoko T.Hani, 2003:34).Kegiatan 

personal dari kinerja manajerial meliputi delapan dimensi, yaitu (Mahoney et al., 

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

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 informasi dengan orang lain 

dibagian organisasi yang lain untuk mengkaitkan dan menyesuaikan 

program, memberitahu bagian lain, dan hubungan dengan manajer lain. 
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4. Evaluasi 

Menilai dan mengukur proposal, kinerja yang diamati atau dilaporkan, 

penilaian pegawai, penilaian catatan hasil, penilaian laporan keuangan, 

pemeriksaan produk. 

5. Pengawasan 

Mengarahkan, memimpin, dan mengembangkan bawahan, membimbing, 

melatih, dan menjelaskan peraturan kerja pada bawahan, memberikan 

tugas pekerjaan dan menangani bawahan. 

6. Pengaturan staff 

Mempertahankan angkatan kerja dibagian anda, merekrut, mewawancarai, 

dan memilih pegawai baru, menempatkan, mempromosikan, dan mutasi 

pegawai. 

7. Negosiasi 

Dalam melakukan pembelian, penjualan atau melakukan kontrak untuk 

barang dan jasa, menghubungi pemasok, tawar menawar dengan wakil 

penjual, tawar menawar secara kelompok. 

8. Perwakilan 

Menghindari pertemuan-pertemuan dengan perusahaan lain, pertemuan 

perkumpulan bisnis, pidato untuk acara-acara kemasyarakatan, pendekatan 

kemasyarakatan, mempromosikan tujuan umum perusahaan. 

Seseorang yang memegang posisi manajerial diharapkan mampu 

menghasilkan suatu kinerja manajerial. Berbeda dengan kinerja karyawan 

umumnya yang bersifat konkrit, kinerja manajerial bersifat kompleks, dimana 
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manajer  mengandalkan  kinerja dengan mengarahkan bakat dan kemampuan serta 

usaha beberapa orang lain yang berbeda Mulyadi (1999:164). 

 Pekerjaan seorang manajer harus selalu berdasarkan tugas yang diperlukan 

untuk mencapai sasaran perusahaan, pekerjaan itu harus tampak nyata yang 

nantinya akan memberikan sumbangan yang kelihatan jika mungkin dapat ditikar 

dengan keberhasilan perusahaan (Lastanto, 2010). 

 Mahoney et al (1963) dalam Mardiyah dan Listianingsih (2005) 

menyatakan kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang atau kelompok 

orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab 

masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kinerja manajerial 

adalah kinerja individu anggota organisasi dalam kegiatan-kegiatan manajerial. 

 Manajer menghasilkan kinerja dengan mengarahkan bakat dan 

kemampuan, serta usaha beberapa orang lain yang berbeda di dalam daerah 

wewenangnya. Kinerja manajerial merupakan salah satu faktor yang dapat 

meningkatkan keefektifan organisasi (Mardiyah dan Listianingsih, 2005) 

2.5 Kerangka Pemikiran 

2.5.1 Pengaruh Total Quality Management terhadap 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 et al., (1993) juga 
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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 

karyawan atas  hasil pekerjaan (output) mereka di perusahaan dan menumbuhkan 

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  
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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.  

Penjelasan diatas memberikan suatu pemikiran bahwa dalam penerapan 

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

baik dalam meningkatkan kinerja manajerial 

Tabel 2.1 

Table Penelitian terdahulu 

Nama 

Penulis 
Tahun 

Judul 

Penelitian 
Indikator Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Ineshza 

Rakhma 

Kusumaw

ardhani  

2015 Penerapan 

TQM 

terhadap 

kinerja 

perusahaa

TQM 

1.Fokus pada pelanggan 

2.Obsesi terhadap kualitas 

3.Pendekatan ilmiah 

4.Komitmen jangka 

Menunjukan 

adanya 

pengaruh 

posistif antara 

penerapan TQM 
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n panjang 

5.Kerjasama Tim 

6.Perbaikan sistem secara 

berkesinambungan 

7.Pendidikan dan 

pelatihan 

8.Kebebasan yang 

terkendali 

9.Kesatuan Tujuan 

10.Adanya keterlibatan 

dan pemberdayaan 

karyawan 

(Fandy Tjiptono dan 

Anastasia Diana:2003) 

 

Kinerja Perusahaan 

Perspektif Keuangan: 

1. ROI 

2. NPM 

3. Rasio operasi 

Perspektif pelanggan: 

1. Tingkat SAIDI 

2. Tingkat SAIFI 

Perspektif Proses bisnis 

Internal : 

1. Susut jaringan 

(losses) 

Perspektif pertumbuhan 

dan pembelajaran : 

1. Pengembangan 

SDM 

(Vincent Gaspertz:2002) 

terhadap kinerja 

perusahaan 

Hikmah 

hasanah 

2013 Pengaruh 

sistem 

pengukura

n kinerja 

dan sistem 

pengharga

an 

terhadap 

Sistem pengukuran 

Kinerja 

1.SPK membantu 

meningkatkan kinerja  

2.Landasan untuk 

mengikuti pelatihan 

3.SPK dilakukan secara 

berkala 

-Menunjukan 

tidak adanya 

pengaruh 

posistif antara 

sistem 

pengukuran 

kinerja terhadap 

kinerja 
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kinerja 

manajerial 

4.Landasan penentuan 

reward 

5.Evaluasi kelayakan 

6.Pengharapan Kinerja 

7.SPK menilai dengan 

tepat kinerja 

8.Penilaian yang berbobot 

9.Dilakukan secara adil 

(Simamora, 1999:425). 

Sistem Penghargaan 

1.Gaji 

2.Insentif 

3.Tunjangan 

4.Fasilitas 

(Simamora,1999:544) 

 

Kinerja manajerial 

1.Perencanaan 

2.Investigasi 

3.Pengkoordinasian 

4.Evaluasi 

5.Pengawasan 

6.Pengaturan Staf 

7.Negosiasi 

8.Perwakilan 

(Mahoney et al dalam 

Handoko, 2003:34) 

manajerial. 

-Menunjukan 

adanya 

pengaruh positif 

antara sistem 

penghargaan 

terhadap kinerja 

manajerial  

Mardiyah 

dan 

Listianing

sih 

2005 Pengaruh 

TQM dan 

sistem 

pengharga

an 

berpengar

uh 

terhadap 

kinerja 

manajerial 

TQM 

1.Fokus pada pelanggan 

2.Obsesi terhadap kualitas 

3.Pendekatan ilmiah 

4.Komitmen jangka 

panjang 

5.Kerjasama Tim 

6.Perbaikan sistem secara 

berkesinambungan 

7.Pendidikan dan 

pelatihan 

8.Kebebasan yang 

Menunjukan 

adanya 

pengaruh TQM 

dan sistem 

penghargaan 

terhadap kinerja 

manajerial 
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terkendali 

9.Kesatuan Tujuan 

10.Adanya keterlibatan 

dan pemberdayaan 

karyawan 

(Goetsch dan Davis dalam 

Nasution, 2010:22). 

 

Sistem Penghargaan 

1.Gaji 

2.Insentif 

3.Tunjangan 

4.Fasilitas 

(Simamora,1999:544) 

 

Kinerja manajerial 

1.Perencanaan 

2.Investigasi 

3.Pengkoordinasian 

4.Evaluasi 

5.Pengawasan 

6.Pengaturan Staf 

7.Negosiasi 

8.Perwakilan 

(Mahoney et al dalam 

Handoko, 2003:34) 
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Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 

  

 

 

:Hubungan antara total quality management terhadap kinerja manajerial 

2.6 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan pada kajian pustaka dan kerangka pemikiran diatas, maka 

penulis mengambil hipotesis sebagai berikut: 

H1: Total Quality Management berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. 

Kinerja Manajerial 

(Y) 

Total Quality 

Management 

 (X) 


