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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh 

penerapan Total Quality Management (TQM) terhadap peningkatan laba 

perusahaan pada PT. Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company, Tbk. Maka 

penulis membuat kesimpulan bahwa: 

“Total Quality Management (TQM) berpengaruh terhadap peningkatan laba 

perusahaan. Hal ini dilihat dari fenomena yang terjadi di PT. Ultrajaya Milk 

Industry and Trading Company, Tbk pada laporan laba rugi menunjukan labanya 

masih berfluktuatif dan memiliki kecenderungan menurun yang dipengaruhi oleh 

pelaksanaan Total Quality Management (TQM) dengan pernyataan “Perusahaan 

fokus pada pelanggan baik pelanggan internal maupun eksternal” dengan 

persentase skor tertinggi.” 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan penelitian dan kesimpulan diatas, penulis mencoba 

memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan masukan yang 

berguna dan menjadi bahan pertimbangan mengenai penerapan Total Quality 

Management (TQM) dalam meningkatkan laba perusahaan yaitu sebagai berikut: 
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1. Bagi Perusahaan 

Disarankan kepada pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan penerapan 

Total Quality Management (TQM) pada PT. Ultra Jaya Milk Industry and 

Trading Company, Tbk agar tetap mempertahankan dan meningkatkan 

kinerjanya, dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan kepada 

karyawan seperti memberikan informasi yang mereka butuhkan untuk 

menjamin perbaikan mutu dan memecahkan persoalan. Selain itu 

memberikan pelatihan tambahan pada bench marking, statistik, dan teknik 

lainnya yang digunakan dalam rangka mencapai kepuasan pelanggan yang 

maksimal sehingga pelaksanaa Total Quality Management (TQM) yang 

telah terlaksana dengan baik dapat menjadi lebih baik lagi dimasa yang 

akan datang, serta untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. 

2. Bagi Peneliti yang Akan Datang 

Bagi pihak lain yang tertarik untuk melakukan penelitian mengenai topik 

ini secara lebih mendalam, maka penulis menyarankan agar peneliti 

selanjutnya dapat meneliti lebih jauh mengenai faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi dalam peningkatan laba perusahaan selain dengan 

menerapkan Total Quality Management (TQM). Mengingat hasil yang 

telah di uji, penerapan Total Quality Management (TQM) hanya 

mempengaruhi sebagian kecil dalam meningkatkan laba perusahaan dan 

faktor lainnya dipengaruhi oleh variabel yang lain. 


