
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh penerapan 

Total Quality Management terhadap Efektivitas Pendapatan Operasi, maka 

penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan Total Quality Management di lima perusahaan BUMN di bandung 

telah memadai. Hal ini dapat dilihat dari hasil jawaban kuesioner yaitu 

terdapat sekitar 99,13% yang menyetujui pernyataan-pernyataan tentang 

adanya unsur-unsur Total Quality Management yaitu adanya fokus pada 

pelanggan, obsesi terhadap kualitas, pendekatan ilmiah, komitmen jangka 

panjang, kerjasama tim, perbaikan sistem berkelanjutan, pendidikan dan 

pelatihan, kebebasan yang terkendali, kesatuan tujuan, pemberdayaan 

karyawan. Dan secara keseluruhan responden menyetujui pernyataan-

pernyataan bahwa telah tercapainya tujuan Total Quality Management yaitu 

menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas dengan biaya paling 

ekonomis, jaminan kepemimpinan agar dapat mencegah kesalahan dan 

pemborosan, dapat menghasilkan produk dan jasa yang kompetitif.  

2. Berdasarkan analisis korelasi rank spearman diketahui adanya hubungan yang 

sangat kuat antara penerapan Total Quality Management dengan efektivitas 

pendapatan operasi. Besarnya koefisien korelasi rank spearman adalah 0,9. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan Total Quality Management yang 

telah dilaksanakan pada lima perusahaan BUMN mempunyai hubungan yang 

sangat kuat terhadap efektivitas pendapatan operasi. Sedangkan dilihat dari 

perhitungan koefisien determinasi, diketahui bahwa penerapan Total Quality 

Management mempengaruhi efektivitas pendapatan operasi sebesar 81% dan 

sisanya 19% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis.  

 

 



 

5.2 Saran 

 Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan atas penerapan Total Quality 

Management terhadap efektivitas pendapatan operasi di lima perusahaan BUMN 

di Bandung, penulis mencoba untuk mengemukakan beberapa saran yang 

dimaksudkan untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi perusahaan BUMN, yaitu: 

1. Perusahaan diharapkan terus meningkatkan peran serta seluruh karyawan 

dalam kaitannya dengan Total Quality Management dan memberikan 

imbalan yang memuaskan serta sesuai dengan kontribusi karyawan 

sehingga dapat lebih termotivasi dalam bekerja. 

2. Pemberian kewenangan kepada karyawan untuk lebih berperan aktif dalam 

kaitannya dengan Total Quality Management berupa pemberian 

kewenangan pemecahan masalah yang timbul di lapangan, kebebasan 

mengemukakan pendapat, menyampaikan ide-ide positif untuk 

perkembangan perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


