
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Penerapan dan Pengaruh 

Sebelum membahas lebih lanjut tentang skripsi ini ada baiknya kita 

mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pengaruh dan penerapan. 

Definisi menurut kamus istilah manajemen (1994:155), adalah sebagai 

berikut: 

“Penerapan adalah pemanfaatan ketrampilan dan pengetahuan baru 

di bidang manajemen”. 

Sementara definisi penerapan (application) menurut Webster’s 

Encyclopedic Unabridged Dictionary of The English Language (1989:73), 

adalah sebagai berikut: 

“Application is the act of putting to a special use or purpose”. 

Dengan demikian penerapan adalah tindakan pelaksanaan atau 

pemanfaatan keterampilan dan pengetahuan baru di bidang manajemen untuk 

suatu kegunaan ataupun tujuan khusus. 

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. 

Dapat di simpulkan bahwa pengaruh adalah daya yang ada atau timbul 

dari sesuatu (orang, benda) yang menyebabkan sesuatu terjadi yang dapat 

membentuk ataupun mengubah sesuatu yang lain. 



 

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 faktor penting bagi perusahaan untuk dapat menguasai pasar, karena 

kepekaan konsumen akan kualitas suatu barang semakin meningkat sejalan 

dengan meningkatnya jumlah dan jenis produk yang tersedia di pasar. Untuk 

memperjelas pengertian kualitas, berikut ini terdapat beberapa hal mengenai 

definisi kualitas.  

Menurut Suyadi Prawirosentono (2000:6), mengemukakan bahwa 

“kualitas suatu produk adalah suatu kondisi fisik, sifat, dan kegunaan 

suatu barang yang dapat memberi kepuasan konsumen secara fisik 

maupun psikologis, sesuai dengan nilai uang yang dikeluarkan”.  

 

Selanjutnya pengertian kualitas menurut Juran (2003:53) adalah  

”kualitas merupakan cocok atau sesuai untuk digunakan (fitness for 

use), yang mengandung pengertian bahwa suatu produk atau jasa 

harus dapat memenuhi apa yang diharapkan oleh para pemakainya”.  

 

Sedangkan menurut Goetsch dan Davis seperti yang dikutip oleh Fandy 

Tjiptono & Anastasia Diana (2003:4), mengemukakan bahwa 

“Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan 

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

memenuhi atau melebihi harapan”. 

Dari definisi-definisi di atas, kata kualitas memiliki banyak pengertian, 

tetapi pada dasarnya mengacu pada pengertian pokok sebagai berikut: 

1. Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. 

2. Kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. 

3. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah. 

 



 

2.2.2 Perspektif Terhadap Kualitas 

David Garvin (2003:24), mengidentifikasi adanya lima alternatif 

perspektif kualitas yang biasa digunakan, yaitu 

1. Transcendental Approach 

Kualitas dalam pendekatan ini dapat dirasakan atau diketahui tetapi sulit 

didefinisikan dan dioperasionalkan. Sudut pandang ini biasanya diterapkan 

dalam seni musik, drama, seni tari, dan seni rupa. Dengan demikian fungsi 

perencanaan, produksi, dan pelayanan suatu perusahaan suatu perusahaan sulit 

sekali menggunakan definisi seperti ini sebagai dasar manajemen kualitas. 

2. Product-based Approach 

Pendekatan ini menganggap kualitas sebagai karakteristik atau atribut yang 

dapat di kuantifikasikan dan dapat diukur. Perbedaan dalam kualitas 

mencerminkan perbedaan dalam jumlah beberapa unsur atau atribut yang di 

miliki produk. Karena pandangan ini sangat objektif, maka tidak dapat 

menjelaskan perbedaan dalam selera, kebutuhan, dan preferensi individual. 

3. User-based Approach 

Pendekatan di dasarkan pada pemikiran bahwa kualitas tergantung pada orang 

yang memandangnya, dan produk yang paling memuaskan preferensi 

seseorang merupakan produk yang berkualitas paling tinggi. Perspektif yang 

subjektif dan demand oriented ini juga menyatakan bahwa pelanggan yang 

berbeda memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda pula, sehingga 

kualitas bagi seseorang adalah sama dengan kepuasan maksimum yang di 

rasakan.  

4. Manufacturing-based Approach 

Pendekatan ini berfokus pada penyesuaian spesifikasi yang dikembangkan 

secara internal, yang seringkali didorong oleh tujuan peningkatan 

produktivitas dan penekanan biaya. Jadi yang menentukan kualitas adalah 

standar-standar yang ditetapkan perusahaan, bukan konsumen yang 

menggunakannya. 

 

 



 

5. Value-based Approach 

Pendekatan ini memandang kualitas dari segi nilai dan harga. Kualitas dalam 

perspektif ini bersifat relatif, sehingga produk yang paling bernilai. Akan 

tetapi yang paling bernilai adalah produk atau jasa yang paling tepat dibeli. 

 

2.2.3 Dimensi Kualitas 

Menurut Juran (2003:53), menyatakan bahwa terdapat lima dimensi 

mutu, yaitu 

1. Quality of design, yang mencakup konsep desain dan spesifikasinya 

2. Quality of conformance, merefleksikan perbandingan antara produk aktual 

dan desain yang dimaksudkan, kemampuan untuk memegang toleransi 

pelatihan tenaga kerja dan supervisi serta ketaatan pada program 

pengujian. 

3. Availability, merupakan kebebasan suatu produk terhadap masalah yang 

mengganggu dan bisa merefleksikan dengan baik terhadap reliability dan 

maintainability. 

4. Safety, yang dinilai dengan mengkalkulasikan resiko 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 ketepatan pada pelaporan keuangan. 

 

2.2.4 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 poduk yang hendak dibelinya. 

  

2.2.5 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. 

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.  

 

2.3       Tinjauan Total Quality Management 

2.3.1 Pengertian Total Quality Management 

Total Quality management pada awalnya diperkenalkan oleh Jepang 

dengan istilah Total Quality Control. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang 

mencolok antara Total Quality Management dengan Total Quality Control, hanya 

saja penekanannya berbeda, dimana Total Quality Control lebih berfokus pada 

pengendaliannya (control) sedangkan Total Quality Management lebih berfokus 

pada manajemennya. Jepang sendiri telah membuktikan bahwa kualitas 



 

merupakan prasyarat utama agar bisa bersaing dalam dunia bisnis. Hal ini 

dibuktikan dengan masuknya perusahaan-perusahaan Jepang dengan produk yang 

murah namun berkualitas baik. 

Total Quality Management adalah filosofi yang menghendaki perubahan 

perilaku pada semua tingkat organisasi dengan menaruh perhatian pada 

pentingnya kepuasan konsumen. Filosofi Total Quality Management ini 

menekankan pada sumber daya manusia dan hubungan antar manusia yang tidak 

hanya mengandalkan pemeriksaan kualitas pada akhir proses, tetapi lebih 

menitikberatkan pada proses pembentukan kualitas itu sendiri dengan cara 

menghilangkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama proses 

produksi. Ada beberapa definisi Total Quality Management dari para ahli, yaitu  

Menurut Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana (2003:4), mengemukakan 

bahwa  

“Total Quality Management merupakan suatu pendekatan dalam 

menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya 

saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, 

manusia, proses, dan lingkungannya”. 

 

Sedangkan menurut Vincent Gasperz (2001:6), mengemukakan bahwa  

“Total Quality Management didefinisikan sebagai suatu cara 

meningkatkan performansi secara terus menerus (continous 

performance improvement) pada setiap level operasi atau proses, 

dalam setiap area fungsional dari suatu organisasi, dengan 

menggunakan semua sumber daya manusia dan modal yang 

tersedia”. 

 

Selanjutnya menurut Amin Widjaja Tunggal (2001:9), yaitu 

“Total Quality Management merupakan suatu pengelolaan organisasi 

secara menyeluruh agar organisasi memperoleh keunggulan pada 

semua dimensi produk dan jasa yang penting bagi pelanggan dan 

bahwa kualitas mencakup keseluruhan organisasi pada setiap 

organisasi pada setiap hal yang dilakukan organisasi yang pada 

akhirnya kualitas akan didefinisikan pelanggan”.  

 

Definisi-definisi di atas mengemukakan bahwa cara terbaik agar dapat 

bersaing dan unggul dalam persaingan global adalah dengan menghasilkan 



 

kualitas terbaik. Untuk menghasilkan kualitas terbaik diperlukan upaya perbaikan 

berkesinambungan terhadap kemampuan manusia, proses, dan lingkungan. 

 

2.3.2    Unsur – Unsur Total Quality Management 

Total Quality Management adalah sebuah model perbaikan kualitas yang 

sifatnya terus menerus (continous improvement). Total Quality Management itu 

mencakup dua komponen, yakni apa dan bagaimana menjalankan Total Quality 

Management.  

Menurut Goetsch dan Davis seperti yang dikutip oleh Fandy Tjiptono & 

Anastasia Diana (2003:15), komponen ini memiliki sepuluh unsur utama yang 

masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Fokus pada Pelanggan 

Dalam Total Quality Management, 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. 

2. Obsesi terhadap Kualitas 

Obsesi terhadap kualitas mengandung makna bahwa setiap karyawan 

secara agresif berusaha mencapai kualitas dalam rangka melampaui 

harapan pelanggan internal dan eksternal. 

3. Pendekatan Ilmiah 

Pendekatan ilmiah sangat diperlukan dalam penerapan Total Quality 

Management, terutama untuk mendesain pekerjaan dan dalam proses 

pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan 

pekerjaan  yang didesain tersebut.  

4. Komitmen Jangka Panjang 

Total Quality Management 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 Total Quality Management 

dapat berjalan dengan sukses. 

5. Kerja Sama Tim 

Kerja sama tim, kemitraan dan hubungan di jalin dan di bina baik antar 

karyawan perusahaan maupun dengan pemasok, lembaga-lembaga 

pemerintah dan masyarakat sekitar. Kerja sama tim akan dapat 

memberikan hasil yang jauh lebih baik daripada bekerja secara individual. 

6. Perbaikan Sistem Berkesinambungan 

Setiap produk atau jasa dihasilkan dengan memanfaatkan proses-proses 

tertentu di dalam suatu sistem atau lingkungan. Oleh karena itu sistem 

yang ada perlu diperbaiki secara terus menerus agar kualitas yang 

dihasilkan dapat meningkat. 

7. Pendidikan dan Pelatihan 

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. 

8. Kebebasan yang Terkendali 

Dalam Total Quality Management keterlibatan dan pemberdayaan 

karyawan dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah 

merupakan unsur yang sangat penting. Kebebasan yang timbul karena 

keterlibatan dan pemberdayaan tersebut merupakan hasil dari 

pengendalian yang terencana dan terlaksana dengan baik. 

9. Kesatuan Tujuan 

Supaya Total Quality Management dapat diterapkan dengan baik maka 

perusahaan harus memiliki kesatuan tujuan. Dengan demikian setiap usaha 

dapat diarahkan pada tujuan yang sama. 

 

 

 



 

10. Adanya Keterlibatan dan Pemberdayaan Karyawan 

Keterlibatan dan pemberdayaan karyawan merupakan hal yang penting 

dalam penerapan Total Quality Management. Usaha untuk melibatkan 

karyawan membawa dua manfaat utama, yaitu 

1) Meningkatkan kemungkinan dihasilkannya keputusan yang baik, 

rencana yang lebih baik, atau perbaikan yang lebih efektif. 

2) Meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab atas keputusan 

dengan melibatkan orang-orang yang harus melaksanakannya. 

Sedangkan unsur-unsur filosofi dari Total Quality Management menurut Amin 

Widjaja Tunggal (2001:10), yaitu sebagai berikut 

1. Standar kualitas yang diperhatikan oleh pelanggan, kualitas suatu produk atau 

jasa dapat didefinisikan dengan kualitas desainnya serta kualitas atau 

kesesuaiannya terhadap desain. 

2. Hubungan antara pemasok dengan pelanggan, sudah merupakan suatu 

kenyataan, bahwa setiap karyawan yang ada dalam suatu organisasi 

merupakan seorang pelanggan. Pelanggan yang demikian tersebut ada yang 

bersifat internal seperti para karyawan yang bekerja di departemen produksi 

atau juga yang bersifat eksternal seperti distributor dan konsumen. 

3. Orientasi pelanggan, istilah dari “do it in right the first time”merupakan dasar 

pemikiran dari kegiatan pencegahan. Suatu proyek akan dikatakan berhasil 

apabila manajemen memperhatikan dan memberikan pelatihan terhadap 

motivasi dan kesadaran kerja para karyawan. 

4. Kualitas pada sumber, berarti bahwa setiap karyawan adalah orang yang 

paling bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan. Pandangan ini mengubah 

bentuk tradisional yang ada, dimana hasil pekerjaan seseorang karyawan 

dinilai langsung oleh pengawas dari departemen mutu. 

5. Perbaikan yang berkesinambungan, merupakan suatu usaha terus menerus 

untuk melakukan perbaikan di dalam setiap bagian organisasi. Perbaikan yang 

berkesinambungan merupakan suatu filosofi manajemen yang mendekatkan 

pada tantangan dari produk, agar dapat memperbaiki proses tanpa akhir dalam 

mencapai suatu kemenangan. 



 

2.3.3 Prinsip – Prinsip Total Quality Management 

Total Quality Management merupakan suatu konsep yang berupaya 

melaksanakan sistem manajemen kualitas kelas dunia. Untuk itu diperlukan 

perubahan besar dalam budaya dan sistem nilai suatu organisasi. Menurut Hensler 

dan Brunell (2003:14), ada empat prinsip utama dalam Total Quality 

Management. Keempat prinsip tersebut adalah  

1) Kepuasan Pelanggan 

Dalam Total Quality Management, konsep mengenai kualitas dan pelanggan 

diperluas. Kualitas tersebut ditentukan oleh pelanggan. Pelanggan itu sendiri 

meliputi pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Kebutuhan pelanggan 

diusahakan untuk dipuaskan dalam segala aspek, termasuk didalamnya harga, 

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

harus dikoordinasikan untuk memuaskan para pelanggan. Kualitas yang 

dihasilkan suatu perusahaan sama dengan nilai yang diberikan dalam rangka 

meningkatkan kualitas hidup para pelanggan.   

2) Respek Terhadap Semua Orang 

Dalam perusahaan yang kualitasnya kelas dunia, setiap karyawan dipandang 

sebagai individu yang memiliki talenta dan kreativitas tersendiri yang unik. 

Karyawan merupakan sumber daya organisasi yang paling bernilai. Oleh 

karena itu setiap orang dalam organisasi diperlakukan dengan baik dan diberi 

kesempatan untuk terlibat dan berpartisipasi dalam tim pengambil keputusan. 

3) Manajemen Berdasarkan Fakta 

Maksudnya bahwa setiap keputusan selalu didasarkan pada data, bukan 

sekedar perasaan. Ada dua konsep pokok berkaitan dengan hal ini, yaitu  

a. Prioritisasi, yakni suatu konsep bahwa perbaikan tidak dapat dilakukan 

pada semua aspek pada saat yang bersamaan, mengingat keterbatasan 

sumber daya yang ada. Dengan menggunkan data maka manajemen dan 

tim dalam organisasi dapat memfokuskan usahanya pada situasi tertetu 

yang vital. 

b. Variasi, yakni data statistik dapat memberikan gambaran mengenai 

variabilitas yang merupakan bagian yang wajar dari setiap sistem 



 

organisasi. Manajemen dapat memprediksi hasil dari setiap keputusan dan 

tindakan yang dilakukan.  

4) Perbaikan Berkesinambungan 

Agar dapat sukses, setiap perusahaan perlu melakukan proses secara sistematis 

dalam melaksanakan perbaikan berkesinambungan. Konsep yang berlaku 

disini adalah siklus PDCA (Plan-Do-Check-Act), yang terdiri dari langkah-

langkah perencanaan, pelaksanaan rencana, pemeriksaan hasil pelaksanaan 

rencana, dan tindakan korektif terhadap hasil yang diperoleh. 

Sedangkan menurut Tenner dan Toro (1994:32-33), prinsip-prinsip Total 

Quality Management mencakup tiga aspek, yaitu : 

A. Customer Focus ( Focus terhadap pelanggan ) 

Yaitu persepsi kualitas dari pelanggan harus di perhatikan dalam 

menentukan tingkat kualitas yang dapat diterima (acceptable quality levels). 

Kualitas suatu produk mencakup kualitas desain (design quality), dimensi umum 

dari kualitas meliputi: 

a.    Kinerja (performance), yaitu karakteristik utama produk dan jasa 

b. Ciri khas (features), yaitu sentuhan tambahan, karakteristik yang kedua 

c.    Keandalan (reliability), yaitu karakteristik dari kinerja sepanjang waktu 

d. Ketahanan, yaitu masa manfaatnya 

e.    Daya guna (serviceability), taitu penyelesaian masalah dan keluhan 

f.   Tanggapan (response), yaitu karakteristik kecocokan terhadap manusia 

g. Keindahan (esthetics), yaitu karakteristik yang berhubungan dengan 

panca indera 

h. Reputasi (reputation), yaitu kinerja masa lalu dan sesuatu tidak berwujud 

yang lain  

Baik kualitas desain maupun kesesuaian kualitas tersebut memberikan 

produk yang memenuhi tujuan pelanggan atas produk tersebut yang sering 

dinamakan kemampuan produk tersebut untuk digunakan (the product’s fitness for 

use). 

Salah satu hal penting yang harus diingat dalam setiap organisasi adalah 

adanya suatu mata rantai pemasok pelanggan (customer supplier chain). 



 

Hubungan antara pemasok dan pelanggan merupakan fakta bahwa setiap orang 

dalam organisasi mempunyai pelanggan baik internal maupun eksternal. Setiap 

pelanggan perusahaan mempunyai kualitas tertentu dan penting bagi perusahaan 

untuk menunjukkan kepada siapa palayanannya akan diberikan, dengan adanya 

arus kerja sama dalam proses produksi dengan mata rantai pemasok dan 

pelanggan akan menciptakan jaringan kerja yang kooperatif serta berfokus pada 

pencapaian hasil yang dibutuhkan oleh pemakai akhir.  

B. Process Improvement ( Proses perbaikan ) 

Mutu akan dibentuk mulai awal proses bukan hanya berdasarkan inspeksi 

pada akhir proses sehingga yang dihasilkan bermutu tinggi, mampu bersaing di 

pasaran serta memenuhi keinginan pelanggan. Menurut Gabriel Pall dalam 

bukunya “Quality Process Management” ( 2000:45 ) ada beberapa hal penting 

untuk definisi manajemen proses yaitu : 

• Ownership, yaitu menugaskan tanggung jawab untuk rancangan operasi 

dan perbaikan dari proses 

• Planning, yaitu membangun pendekatan terstruktur untuk memahami, 

mendefinisikan, dan mendokumentasikan semua komponen utama dalam 

proses keterkaitannya 

• Control, yaitu menjamin keefektifan bahwa semua output dapat secara 

konsisten sesuai dengan harapan konsumen 

• Measurement, yaitu membuat suatu kriteria untuk keakuratan dan 

ketepatan data konsumen 

• Improvement, yaitu meningkatkan efektivitas dari proses dengan 

menanamkan secara permanen perbaikan-perbaikan yang telah 

dilaksanakan. 

Selain itu masih ada 6 langkah yang dapat dilakukan bagi perbaikan proses 

yang sistematis untuk menerapkan manajemen mutu pada berbagai hipotesis, 

yaitu : 

• Define the problem, yaitu akitivitas pada tahap ini adalah mendefinisikan 

output dan kepemilikan dalam proses. Tahap yang pertama ini harus 

ditentukan terlebih dahulu agar dapat meningkatkan tahap berikutnya. 



 

• Identify and downment the process, yaitu pada lngkah kedua ini 

menuntut beberapa hal yang harus dilakukan manajemen yaitu : 

a. Mengidentifikasikan siapa yang berperan dalam proses tersebut 

b. Memberitahu setiap orang yang berperan di dalam proses tersebut 

mengenai langkah yang harus dilakukan dan tugas mereka masing-

masing 

c. Mengidentifikasi langkah-langkah proses yang dianggap kurang 

efisien 

d. Menyediakan suatu kerangka kerja 

• Measure performance, yakni diperlukan adanya suatu tolok ukur untuk 

menentukan hasil kerja dan mengukur tingkat kepuasan konsumen atas 

hasil kerja, kebutuhan konsumen, parameter proses maupun biaya mutu. 

Tanpa adanya measure performance, tampaknya akan sulit bagi 

perusahaan untuk memenuhi standar yang diinginkan.  

• Understand why, yaitu jika dalam process manufacturing tersebut 

ditemukan adanya varians atau penyimpangan dari standar yang sudah 

ditetapkan maka manajemen harus mampu mengetahui apa yang 

sebenarnya terjadi atau melatarbelakangi penyimpangan, apa yang 

menjadi akan terjadi penyimpangan maupun penyebab-penyebab khusus 

lainnya. Seandainya manajemen berhasil menemukan penyebab 

penyimpangan itu maka dapat diputuskan langkah-langkah berikutnya 

• Develop and test ideas, yaitu perlu dibuat suatu ide baru yang mungkin 

diterapkan dalam proses untuk mengeliminasi penyimpangan atau 

mencegah terjadinya varians yang timbul. Ide yang dikembangkan 

tersebut sebaiknya tidak hanya satu agar dapat membantu manajemen 

sendiri dalam menentukan alternatif-alternatif solusi yang tepat 

• Implement solution and evaluate, yaitu setelah varians penyebab-

penyebabnya diidenfikasi maka akan mudah bagi manajemen untuk 

menerapkan langkah-langkah pemecahan masalah. Langkah pemecahan 

masalah inipun harus terlebih dahulu direncanakan (planning) agar 



 

manajemen tidak keliru dalam proses pengambilan keputusan bagi 

seluruh masalah yang ada.  

C. Total Involvement 

Yaitu dalam rangka perbaikan proses yang terus-menerus sebenarnya tidak 

hanya satu pihak saja yang terlibat tetapi banyak pihak antara lain konsumen, 

pemasok, pimpinan perusahaan serta karyawan itu sendiri maka pendekatan yang 

pertama kali harus di mulai dikepemimpinan manajemen seni baru yang aktif 

dalam mencakup usaha-usaha yang memanfaatkan bakat semua karayawan dalam 

suatu barang untuk mencapai suatu keunggulan kompetitif  di pasar yang di 

masuki. Karyawan pada semua tingkat diberi wewenang untuk memperbaiki 

output melalui kerjasama dalam struktur kerja yang lebih luas untuk membantu 

memecahkan persoalan, memperbaiki proses dan memuaskan keinginan 

pelanggan. Keterlibatan pimpinan yang berpikiran maju, bekerjasama dengan para 

karyawan yang terampil dalam bidangnya dan diberi wewenang atau kuasa untuk 

memperbaiki output kerjasama serta didukung oleh para pemasok dengan bahan-

bahan yang bermutu maka akan diperoleh produk bermutu ynag dapat memuaskan 

pelanggan.   

 

2.3.4 Elemen Pendukung Total Quality Management 

Selain ketiga prinsip di atas maka masih terdapat pula elemen-elemen 

pendukung di dalam Total Quality Management, dan berikut ini adalah elemen-

elemen pendukung di dalam Total Quality Management, menurut Tenner dan 

Toro (1994:33), sebagai berikut: 

1. Kepemimpinan (Leadership) 

Disini manajemen senior harus mengarahkan upaya pencapaian tujuan dengan 

contoh, menggunakan alat-alat dan bahasa yang komunikatif, dengan 

menggunakan data dan dengan mengenali siapa-siapa yang berhasil 

menerapkan konsep Total Quality Management. Pimpinan senior organisasi 

harus sepenuhnya menghayati implikasi manajemen di dalam suatu ekonomi 

internasional dimana manajer yang paling berhasil, paling mampu, dan paling 

hebat pendidikannya di dunia, harus diperebutkan melalui persaingan yang 



 

ketat. Pimpinan bisnis harus mengerti bahwa Total Quality Management 

adalah suatu proses yang terdiri atas tiga prinsip dan elemen-elemen 

pendukung yang harus mereka kelola, agar mencapai perbaikan kualitas yang 

terus menerus, sebagai kunci keunggulan dalam bersaing.  

2. Pendidikan dan pelatihan (Education and Trainning) 

Kualitas haruslah didasarkan pada keterampilan setiap karyawan dan 

pengertiannya tentang apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, mendidik, dan 

melatih semua karyawan, memberikan dengan baik informasi yang mereka 

butuhkan untuk menjamin perbaikan kualitas dan memecahkan persoalan. 

Pelatihan ini memastikan bahwa suatu bahasa dan suatu set alat yang sama 

akan dipergunakan di seluruh perusahaan. Pelatihan tambahan pada 

benchmarking statistik dan teknik lainnya juga diperlukan dalam rangka untuk 

mencapai kepuasan pelanggan. 

3. Struktur pendukung (Supportive Structure) 

Manajer senior mungkin memerlukan dukungan untuk melakukan perubahan 

yang dianggap perlu untuk melaksanakan suatu strategi untuk pencapaian 

kualitas. Dukungan seperti itu mungkin bias diperoleh di dalam organisasi itu 

sendiri. Suatu staff pendukung yang kecil dapat membantu sebagai 

narasumber melalui jaringan manajer mutu di bagian lain dalam organisasi 

dan mengenai sumber-sumber yang berhubungan dengan kualitas bagi tim 

manajer senior. 

4. Komunikasi (Communication) 

Komunikasi dalam suatu lingkungan kualitas perlu ditempuh dengan cara-cara 

yang berbeda agar dapat berkomunikasi dengan seluruh karyawan tentang 

suatu komitmen untuk melakukan perubahan dalam usaha peningkatan 

kualitas. Idealnya, manajer harus bertemu secara pribadi dengan para 

karyawan untuk menyampaikan informasi, memberikan pengarahan, dan 

menjawab pertanyaan dari setiap karyawan. 

5. Penghargaan dan Pengakuan (Reward and Recognition) 

Tim dan individu yang berhasil menerapkan proses kualitas harus diakui dan 

mungkin diberikan penghargaan sehingga sebagai anggota organisasi akan 



 

mengetahui apa yang diharapkan mengenai praktek kualitas yang sukses 

memberikan model peran bagi anggota organisasi lainnya. Jadi pada dasarnya 

karyawan yang berhasil mencapai kualits tertentu harus diakui dan diberikan 

penghargaan agar dapat menjadi contoh atau panutan bagi karyawan lain. 

6. Pengukuran (Measurement) 

Pengukuan sangat penting karena berguna untuk menentukan seberapa jauh 

pengetahuan pelanggan bahwa kebutuhan mereka benar-benar terpenuhi. 

 

2.3.5 Tujuan dan manfaat Total Quality Management 

Menurut Shani dan Krishnan seperti yang dikutip oleh Fandy Tjiptono 

& Anastasia Diana (2003:70), Secara singkat pelaksanaan Total Quality 

Management pada suatu perusahaan bertujuan untuk 

1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu dan terampil 

dalam melaksanakan tugasnya dengan baik 

2) Meningkatkan kualitas produk dan pelayanan agar tercapai kepuasan 

pelanggan 

3) Meningkatkan produktivitas dan menurunkan biaya 

4) Terlaksananya kebijakan dan sasaran perusahaan 

Total Quality Management bertujuan untuk menghasilkan suatu produk 

barang dan jasa dimana kualitas dirancang, dipadukan dan dipertahankan pada 

tingkat biaya yang paling ekonomis sehingga memungkinkan tercapainya 

kepuasan pelanggan. 

Tujuan Total Quality Management yang lebih luas adalah untuk menjamin 

kepemimpinan dengan menetapkan proses dan sistem yang meningkatkan 

keberhasilan perusahaan, mencegah kesalahan dan pemborosan usaha serta 

meyakinkan hubungan dengan konsumen. 

Dalam arti sempit, tujuan Total Quality Management adalah untuk 

perbaikan mutu produk, jasa dan proses, dimana mutu tersebut diperoleh dengan 

tingkat biaya yang paling ekonomis, yang akan berpengaruh pada produktivitas 

dan kepuasan konsumen serta pencapaian laba perusahaan. 



 

Hal ini pada akhirnya dapat menghasilkan kemampuan perusahaan untuk 

menyelenggarakan produksi secara kompetitif, tepat waktu, efektif dan efisien 

yang menjadi tujuan perusahaan. 

Ada dua manfaat dari dilaksanakannya Total Quality Management, antara 

lain: 

1) Internal, yaitu bila mutu diperbaiki, akan dicapai produktivitas yang lebih 

tinggi, yang memungkinkan harga yang kompetitif, peningkatan pangsa pasar, 

dan laba yang lebih tinggi. 

2) Eksternal, loyalitas konsumen, mendapat lebih banyak pembeli sehingga akan 

meningkatkan pangsa pasar dan laba. 

 

Gambar 2.1 

Manfaat Total Quality Management 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Pall Dalam Tunggal, A.W  

 

2.3.6 Perbedaan Total Quality Management dengan Metode lain 

Asal mula Total Quality Management dan alur pendiriannya berbeda 

dengan inovasi manajemen dan organisasi yang lain yang tumbuh setelah periode 

Perang Dunia II, seperti Management By Objectives (MBO), Time-Based 
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Management. Menurut Shani dan Krishnan karangan Fandy Tjiptono dan 

Anastasia Diana (2003:10), terdapat empat perbedaan pokok antara Total Quality 

Management dengan metode lainnya, yaitu 

1. Asal Intelektualnya 

Sebagian besar teori dan teknik manajemen berasal dari ilmu-ilmu sosial. Ilmu 

ekonomi mikro merupakan dasar dari sebagian besar teknik-teknik manajemen 

keuangan, ilmu psikologi mendasari teknik pemasaran dan decision support 

sistem, dan sosiologi memberikan dasar konseptual bagi desain organisasi. 

Sementara itu dasar teoritis dari Total Quality Management adalah statistika. 

Inti dari Total Quality Management adalah Pengendalian Proses Statistikal 

(SPC/Statistical Process Control) yang didasarkan pada sampling dan analisis 

varians. 

2. Sumber Inovasinya 

Bila sebagian besar ide dan teknik manajemen bersumbar dari sekolah bisnis 

dan perusahaan konsultan manajemen terkemuka, maka inovasi Total Quality 

Management sebagian besar dihasilkan oleh para pionir yang pada umumnya 

adalah insinyur industri dan ahli fisika yang bekerja di sektor industri dan 

pemerintah. 

3. Asal Negara Kelahirannya 

Kebanyakan konsep dan teknik dalam manajemen keuangan, pemasaran, 

manajemen strategik, dan desain organisasi berasal dari Amerika Serikat dan 

kemudian tersebar diseluruh dunia. Sebaliknya Total Quality Management 

semula berasal dari Amerika Serikat, kemudian lebih banyak dikembangkan di 

Jepang dan kemudian berkembang di Amerika Utara dan Eropa. Jadi Total 

Quality Management mengintegrasikan ketrampilan teknikal dan analisis dari 

Amerika, keahlian implementasi dan pengorganisasian Jepang, serta tradisi 

keahlian dan integritas dari Eropa dan Asia. 

4. Proses Diseminasi atau Penyebaran 

Penyebaran sebagian besar manajemen modern bersifat hirarkis dan top-down, 

yang mempeloporinya biasanya adalah perusahaan-perusahaan raksasa seperti 

General Electric, IBM, dan General Motors. Sedangkan gerakan perbaikan 



 

kualitas merupakan proses bottom-up, yang di pelopori perusahaan-

perusahaan kecil. Dalam implementasi Total Quality Management, penggerak 

utamanya tidaklah selalu CEO, tetapi seringkali malah manajer departemen 

atau manajer divisi. 

Di samping perbedaan dalam asal muasal atau alur pendiriannya, ada pula 

perbedaan mendasar antara Total Quality Management dengan beberapa teknik 

manajemen odern lainnya, seperti reengineering, rightsizing, restructuring, dan 

automation. Berikut perbedaan Total Quality Management dan teknik manajemen 

modern lainnya, menurut Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana (2003:13), 

adalah 

Sumber : Management Review, june 1994 (dalam Sutojo,1994) 

 

2.3.7 Sarana yang digunakan dalam Memecahkan Masalah Total Quality 

Management 

Ada beberapa sarana yang biasa digunakan untuk memecahkan masalah 

yang ada dalam Total Quality Management, yaitu 

1. Sumbang saran (Brainstorming), merupakan teknik untuk menggali gagasan 

(ide) dan pendapat yang kreatif sebanyak banyaknya melalui diskusi secara 

bebas. Prinsip yang harus diperhatikan adalah 

a. Janganmenilai gagasan selama dalam pengumpulan data 

b. Jangan melarang orang untuk berbicara 

Aspek TQM Reengineering Rightsizing 
Restructurin

g 
Automation 

Asumsi-

asumsi 

yang 

dipertany

akan 

Kebutuhan 

dan 

keinginan 

pelanggan 

Fundamental 
Penentuan 

staf 

Hubungan 

pelaporan 

Aplikasi atau 

penerapan 

teknologi 

Lingkup 

perubaha

n 

Bottom-Up Radikal 

Penentuan 

staf dan 

tanggung 

jawab kerja 

Organisasi Sistem 

Orientasi Proses Proses Fungsional Fungsional Prosedur 

Sasaran 

Perbaikan 
Inkremental Dramatis Inkremental Inkremental Inkremental 



 

c. Mengutamakan jumlah gagasan yang dihasilkan 

d. Saling menunjang atau mengisi 

2. Dengan menggunakan tujuh alat bantu statistik, dimana teknik statistik yang 

digunakan untuk menganalisa proses kerja atau output data yang digunakan 

untuk mengidentifikasikan penyimpangan sehingga tindakan yang tepat dapat 

diambil untuk mempertahankan pengendalian statistik yang telah diterapkan 

sebelumnya dan untuk memperbaiki kemampuan proses. 

Alat yang dapat dikembangkan untuk Stastistical Process Control (SPC), 

digunakan oleh non spesialis, merupakan alat-alat utama dari perbaikan proses 

yang berkesinambungan serta merupakan cara untuk mengorganisir dan 

menganalisis data berupa angka dari pemecahan masalah. 

Berikut ini macam-macam alat Statistical Process Control dan cara 

penggunaannya menurut Fandy Tjiptono dalam bukunya Total Quality 

Management (2003:193), yaitu 

a. Diagram Sebab dan Akibat 

Digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisi suatu proses atau 

situasi dan menemukan kemungkinan penyebab suatu persoalan atau 

masalah yang terjadi. 

Gambar 2.2 

Diagram Sebab Akibat 

 

 

 

 

 

 

 

b. Cheek Sheet 

Untuk mempermudah proses pengumpulan data bagi tujuan-tujuan tertentu 

dan menyajikannya dalam bentuk yang komunikatif sehingga dapat 

dikonversi menjadi informasi.  
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Gambar 2.3 

Check Sheet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Diagram Pareto 

Digunakan untuk mengklasifikasikan masalah menurut sebab dan 

gejalanya. Masalah didiagramkan menurut prioritas atau tingkat 

kepentingannya. 

Gambar 2.4 

Diagram Pareto 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Run Chart dan Control Chart 

Run Chart digunakan untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) yang 

terjadi dengan jalan menggambarkan atau memetakan data selam periode 

waktu tertentu. Sedangkan Control Chart berguna untuk menganalisis 

proses dengan tujuan memperbaikinya secar terus-menerus. Grafik ini 

mendeteksi penyimpangan abnormal dengan bantuan grafik garis.  
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Gambar 2.5 

Run Chart 

 

 

 

 

  

 

Gambar Control Chart 

 

Gambar 2.6 

Control Chart 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Histogram 

Suatu diagram yang dapat menggambarkan penyebaran atau standar 

deviasi suatu proses. Alat tersebut digunakan untuk menentukan masalah 

dengan memeriksa bentuk dispersi, nilai rata-rata, dan sifat dispersi.  

Gambar 2.7 

Histogram 
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f. Stratifikasi 

Merupakan teknik pengelompokkan data kedalam kategori-kategori 

tertentu, agar dapat menggambarkan permasalahan secara jelas sehingga 

kesimpulan-kesimpulan dapat lebih mudah diambil. 

Gambar 2.8 

Stratifikasi 

 

 

 

 

 

 

 

g. Scatter Diagram 

Dua buah variabel yang sesuai dipetakan dalam sebuah diagram sebar 

(scatter). Hubungan antara titik-titik yang dipetakan menggambarkan 

hubungan antara kedua variabel tersebut. Alat ini berguna dalam 

mempelajari dan mencari faktor-faktor yang berpengaruh. 

Gambar 2.9 

Scatter Diagram 
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2.4 Tinjauan Efektivitas Pendapatan Operasi 

2.4.1 Pengertian Efektivitas 

Pengertian efektivitas menurut Malayu Hasibuan (2003:242) yang 

dikutip dari pendapat H. Emerson adalah sebagai berikut: 

“Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau 

tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. 

Sedangkan menurut Anthony dan Govindarajan (2001:111), efektivitas 

adalah sebagai berikut 

“Effectiviness is determined by the relationship between input and 

output”. 

Selanjutnya menurut Supriyono (2001: 25), pengertian efektivitas adalah 

sebagai berikut: 

“Efektivitas adalah hubungan antara keluaran pusat 

pertanggungjawaban dengan tujuannya. Semakin besar kontribusi 

keluaran pusat pertanggungjawaban terhadap pencapaian tujuan 

perusahaan semakin efektif kegiatan pertanggungjawaban tersebut”. 

 

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas dapat 

ditentukan melalui suatu besaran atau angka yang menunjukkan tingkat 

keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai kegiatan yang 

telah ditetapkan. 

Efektivitas kegiatan perencanaan dan pengendalian pendapatan adalah 

suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara meningkatkan jumlah pendapatan 

dengan melihat kemampuan perusahaan menjual produk atau jasa yang akan di 

pasarkan dan pelayanan jasa perusahaan sebagai usaha perusahaan menarik 

konsumen. 

Agar perencanaan dan pengendalian pendapatan efektif, harus di dahului 

dengan berbagai kegiatan perusahaan dalam menjual produk jasanya seperti, riset 

pemasaran, penetapan tarif, prosedur perencanaan, dan pengendalian yang baik. 

 

 

 

 



 

2.4.2 Pengertian Pendapatan  

Pendapatan merupakan salah satu unsur penting dalam laporan keuangan 

dan juga merupakan salah satu tolak ukur untuk menilai keberhasilan manajemen 

dalam mengelola perusahaan. Konsep pendapatan sulit didefinisikan secara jelas 

karena pendapatan sering dikaitkan dengan prosedur akuntansi tertentu, jenis-jenis 

perubahan nilai tertentu, dan kaidah-kaidah yang implisit mengenai kapan 

pandapatan harus dilaporkan. 

Pendapatan dalan arti luas adalah kenaikan aktiva bersih atau aliran data 

yang masuk kekesatuan usaha yang terjadi akibat kegiatan perusahaan selain dari 

yang diakibatkan oleh transaksi modal atau pendapatan financing. 

Pengertian pendapatan menurut Sumarso S.R (2001:244), adalah  

“Pendapatan adalah peningkatan jumlah aktiva atau penurunan 

kewajiban yang timbul dari penyerahan barang, jasa, dan aktivitas 

lainnya. Pendapatan yang berasal dari kegiatan utama perusahaan 

disebut pendapatan operasi (operating revenue), sedangkan pendapatan 

yang diperoleh dari kegiatan diluar kegiatan utama disebut pendapatan 

lain-lain (other revenue atau other income)”. 

 

Selanjutnya yang dimaksud pendapatan (revenue) menurut SAK 

(2007:23.2), adalah sebagai berikut  

“Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang 

timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila 

arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal 

dari kontribusi penanaman modal”. 

 

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan 

merupakan peningkatan aktiva bruto dari adanya arus masuk kas, piutang, atas 

penurunan kewajiban perusahaan yang timbul dari aktivitas sehari-hari, seperti 

dari penjualan barang dan jasa, pemanfaatan sumber daya perusahaan yang 

menghasilkan bunga, tetapi bukan penambahan modal baru dari pemiliknya dan 

bukan merupakan penambahan asset yang disebabkan bertambahnya pinjaman. 

 

 

 

 



 

2.4.2.1 Sumber-Sumber Pendapatan  

Menurut Hendriksen (1997:165), pada dasarnya pendapatan 

dikelompokkan pada dua sumber,yaitu 

1. Pendapatan Operasional, adalah pendapatan yang berasal dari aktivitas utama 

perusahaan dengan jenis usahanya yang berlangsung secara berulang-ulang 

dan terus menerus tiap periode. 

2. Pendapatan Non Operasional, adalah pendapatan yang bersumber dari luar 

aktivitas utama perusahaan dan tidak berhubungan langsung dengan aktivitas 

utama perusahaan. 

 Menurut Eldon S. Hendriksen dalam bukunya “Accounting Theory” 

(2001:379), menyatakan sumber pendapatan berasal dari: 

“In addition to sales and service is include in revenue the sales or 

resources other that prouct such as plant and equipment and 

investment” 

Menurut Suwardjono (2001:95), dalam kaitannya dengan operasi 

perusahaan yang utama pendapatan diklasifikasikan menjadi komponen sebagai 

berikut: 

1. Pendapatan Operasi, yaitu pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam 

rangka kegiatan utama atau yang menjadi tujuan utama perusahaan. Nama 

pendapatan operasi ini dipengaruhi oleh jenis usaha perusahaan. 

2. Pendapatan Non Operasi, yaitu pendapatan selain yang diperoleh dari 

kegiatan utama perusahaan yang sifatnya incidental atau yang tidak secara 

langsung berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan. Pendapatan ini sering 

disebut dengan pendapatan lain-lain dan untung (other revenue and gains). 

3. Untung Luar Biasa (Extraordinary Gains), yaitu untung non operasi yang 

sifatnya luar biasa baik kejadiannya maupun jumlahnya. Biasanya dipisahkan 

dan disebut dengan pos luar biasa. Untung semacam ini biasanya diperoleh 

perusahaan akibat kejadian yang tidak dapat dikendalikan manajemen. 

 

 

 



 

2.4.3 Pengertian Anggaran  

Pengertian anggaran menurut M. Nafarin (2004:12), adalah 

“Suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan 

program yang telah disahkan atau merupakan suatu rencana tertulis 

mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara 

kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk 

jangka waktu tertentu”. 

 

Kemudian menurut Ellen Christina,dkk. (2002:1), pengertian anggaran 

adalah 

”Suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka 

yang dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan 

perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu dimasa yang akan 

datang”. 

 

Sedangkan menurut Supriyono (2004:14), pengertian anggaran operasi 

adalah  

”Anggaran operasi adalah anggaran yang menunjukkan rencana 

operasi atau kegiatan pada tahun yang akan datang. Elemen 

anggaran operasi, meliputi antara lain: anggaran pendapatan, biaya 

persediaan dan elemen modal kerja lainnya”.  

 

Anggaran pendapatan merupakan elemen anggaran laba-rugi yang paling 

kritis dan sekaligus paling besar ketidakpastiannya. Anggaran laba-rugi adalah 

anggaran anggaran berupa daftar yang disusun secara sistematis atas pendapatan, 

beban, dan laba-rugi yang diperoleh suatu perusahaan selama periode tertentu. 

Laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba-rugi yang dihasilkan 

akuntansi merupakan suatu realisasi (aktual) yang akan dibandingkan dengan 

anggaran (rencana). Agar realisasi dapat dibandingkan dengan anggaran, maka 

perkiraan akun yang digunakan dalam akuntansi harus sama dengan perkiraan 

akun yang digunakan dalam penyusunan anggaran. 

Dalam anggaran, satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi 

penting dalam arti segala kegiatan akan dikuantifikasikan dalam satuan uang, 

sehingga dapat diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang 

dilakukan. Secara lebih substantial, penganggaran merupakan komitmen resmi 

manajemen yang terkait dengan harapan manajemen tentang pendapatan, biaya, 



 

dan beragam transaksi keuangan dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan 

datang. 

 

2.4.4 Efektivitas Pendapatan Operasi 

Efektivitas pendapatan operasi bagi perusahaan dapat diartikan dengan 

tercapainya pendapatan sesuai dengan yang dianggarkan dan mampu untuk 

merealisasikan atau melebihi pendapatan yang telah direncanakan dalam rencana 

kerja anggaran perusahaan. 

Realisasi anggaran pendapatan operasi merupakan suatu alat ukur 

efektivitas pengendalian pendapatan operasi yang menggunakan perbandingan 

antara anggaran pendapatan operasi dengan pendapatan operasi yang sebenarnya 

terjadi dalam suatu periode tertentu. Jika nilai realisasi lebih tinggi daripada 

anggaran pendapatan operasi maka akan berdampak baik bagi perusahaan karena 

pendapatan operasi efektif. Pengukuran realisasi anggaran pendapatan operasi 

dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan operasi 

dengan penetapan anggaran pendapatan operasi. Data yang dipergunakan di dapat 

dari laporan realisasi anggaran tahunan. 

Perhatian penuh perusahaan kepada kualitas akan memberikan dampak 

positif terhadap efektivitas pendapatan. Dampak tersebut terjadi melalui 

peningkatan penjualan atas produk berkualitas dengan harga kompetitif, produk 

yang berkualitas akan meningkatkan kepuasan konsumen atas penggunaan produk 

atau jasanya. 

 

2.4.5 Pengaruh penerapan Total Quality Management  terhadap Efektivitas 

Pendapatan Operasi 

Efektivitas pendapatan operasi dapat dikaitkan dengan kemampuan 

perusahaan untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan di dalam tujuan atau 

sasaran perusahaan. Kemampuan perusahaan tersebut dapat didukung dengan 

adanya kebijakan-kebijakan yang harus ditetapkan perusahaan, guna pencapaian 

hasil yang lebih baik. Untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan dalam tujuan 

perusahaan perlu didukung dengan adanya penyusunan anggaran yang sesuai 



 

dengan prosedur-prosedur penyusunannya. Pendapatan yang terealisasi lebih 

besar daripada yang dianggarkan menunjukkan bahwa proses penyusunan 

anggaran pendapatan yang baik atau berhasil. 

Dengan demikian, efektivitas pendapatan operasi bagi perusahaan dapat di 

artikan dengan tercapainya pendapatan sesuai dengan yang dianggarkan dan 

mampu untuk merealisasikan atau melebihi pendapatan yang telah direncanakan 

dalam rencana anggaran kerja. Perhatian perusahaan kepada kualitas akan 

memberikan dampak positif terhadap efektivitas pendapatan. Dampak tersebut 

terjadi melalui peningkatan penjualan atas produk berkualitas dengan harga 

kompetitif, produk yang berkualitas akan meningkatkan kepuasan konsumen atas 

penggunaan produk atau jasanya.  

Kebijakan perusahaan salah satunya adalah penerapan Total Quality 

Management yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing perusahaan 

melalui perbaikan terus-menerus atas jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. 

Pada penelitian ini lebih memfokuskan pada kualitas manajemennya. 

Keberhasilan penerapan Total Quality Management diharapkan membawa 

pengaruh yang lebih baik terhadap pencapaian hasil yang telah ditetapkan dalam 

tujuan perusahaan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis ingin meneliti 

seberapa besar pengaruh adanya penerapan Total Quality Management terhadap 

efektivitas pendapatan operasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


