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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan analisis atas hasil yang 

diperoleh, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. pelaksanaan manajemen mutu terpadu di 5 perusahaan Building 

management dengan mengunakan dasar pertimbangan dari unsur-unsur 

manajemen mutu terpadu dan tujuan TQM nya, pelaksanaan manajemen 

mutu terpadu telah berjalan dengan sangan baik. Ini dapat dilihat dari hasil 

wawancara dan kuesioner yang telah dilakukan dan ternyata rata-ratanya 

85,33 % yang termasuk pada batas nilai sangant baik. 

2. Berdasarkan analisis koefisien Rank Spearman diketahui adanya hubungan 

yang sangat kuat antara penerapan manajemen mutu terpadu dengan 

efektifitas pendapatan operasi. Besarnya koefisien korelasi adalah 0,9 hal 

tersebut menunjukan bahwa penerapan manajemen mutu terpadu yang telah 

dilaksanakan di 5 perusahaan Building management mempunyai hubungan 

yang sangat kuat terhadap efektivitas pendapatan operasi. Sedangkan dilihat 

dari perhitungan koefisien determinasi, diketahui bahwa penerapan 

manajemen mutu terpadu mempengaruhi efektivitas pendapatan operasi 

sebesar 81 %, dan sisanya sebesar 19 % dipengruhi oleh faktor-faktor lain 

yang tidak diteliti. Dengan penerapan manajemen mutu terpadu maka 

pendapatan operasi di 5 perusahaan tersebut dapat meningkat dan dapat 

berjalan lebih efektif. Hal ini dapat dilihat dari laporan realisasi anggaran. 

Perhatian perusahaan-perusahaan tersebut terhadap mutu memberikan 

dampak positif terhadap efektivitas pendapatan operasi. Dampak tersebut 

terjadi melalui peningkatan kualitas pelayanan dan harga yang kompetitif. 

Dengan demikian akan meningkatkan kepuasan konsumen dan loyalitas 

konsumen terhadap prusahaan-perusahaan tersebut. 
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5.2 Saran 

Setelah dilakukan penelitian, penulis menberikan saran-saran yang kiranya 

dapat dijadikan masukan untuk perusahaan dan peneliti lain. 

1. Pemberian kewenangan kepada karyawan untuk lebih berperan aktif dalam 

kaitannya dengan penerapan manajemen mutu terpadu berupa pemberian 

kewenangan pemecahan masalah yang timbul dilapangan, kebebasan 

mengemukakan pendapat, menyampaikan ide-ide positif untuk perkembangan 

perusahaan. 

2.  Perusahaan dapat melakukan riset dan pengembangan secara teratur untuk 

dapat mengetahui ekspektasi konsumen akan jasa yang disediakan oleh 

perusahaan. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan untuk mengetahui 

ekspektasi pelanggan yaitu sistem keluh dan saran dapat dilakukan dengan 

menyediakan kotak saran, kartu komentar, customer hotlines dan lain-lain. 

3.   Memperbaiki sistem jaminan kualitas dari perencanaan jasa yang diberikan 

dan meningkatkan level jaminan kualitas, misalnya dengan adanya sertifikat 

ISO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


