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BAB I 

Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Perusahaan jasa merupakan unit usaha yang kegiatannya memproduksi 

produk yang tidak berwujud (jasa) dengan maksud meraih keuntungan. Produk 

yang dihasilkan perusahaan jasa ini lebih bersifat intangible atau tidak terlihat. 

Selain itu nilai dari produk yang dihasilkan tidak bisa diukur secara kuantitatif, 

melainkan hanya bisa dirasakan secara kualitas. Seperti yang kita ketahui, saat ini 

jasa telekomunikasi bukan hanya dimiliki oleh Negara saja atau BUMN (Badan 

Usaha Milik Negara), sehingga menimbulkan persaingan yang ketat di bidang jasa 

telekomunikasi. Kinerja yang baik dari perusahaan merupakan faktor yang perlu 

diperhitungkan agar dapat bertahan dalam persaingan. 

Menurut Blocher, Chen & Lin (2000: 204), perusahaan jasa dituntut untuk 

dapat ikut serta dalam persaingan. Persaingan ini memberikan banyak pilihan 

kepada konsumen, dimana mereka semakin sadar biaya (cost conscious) dan sadar 

nilai (value conscious) dalam meminta produk dan jasa yang berkualitas tinggi. 

Untuk dapat bertahan dan berhasil dalam lingkungan seperti itu, perusahaan jasa 

harus menciptakan value bagi konsumen dalam bentuk produk dan jasa serta 

pelayanan berkualitas, sehingga perusahaan juga memperoleh value. 

Salah satu perusahaan milik Negara yang bergerak dalam bidang jasa 

adalah PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Telkom).  Telkom melayani 

sambungan telepon kabel tidak bergerak Plain Ordinary Telephone Service 

(POTS), telepon nirkabel tidak bergerak, layanan komunikasi data, broadband, 

satelit, penyewaan jaringan dan interkoneksi, serta telepon seluler yang dilayani 
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oleh anak perusahaan Telkomsel. Pelanggan yang dimiliki PT. Telkom yakni 

mencapai 129,8 juta pelanggan per 31 Desember 2011 (www.telkom.co.id). 

Agar perusahaan jasa tersebut dapat ikut serta dalam persaingan, maka 

setiap perusahaan dituntut untuk memiliki kinerja manajerial yang mendukung 

(Narsa & Yuniawati 2003: 19). Kinerja Manajerial adalah tentang menciptakan 

hubungan dan memastikan komunikasi yang efektif. Kinerja manajerial 

memfokuskan pada apa yang diperlukan oleh organisasi, manajer, dan pekerja 

untuk berhasil (Wibowo 2012: 7). Dasar suatu organisasi dibentuk adalah untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan adalah sesuatu yang diharapkan organisasi 

untuk dicapai. Tujuan organisasi dapat berupa perbaikan pelayanan pelanggan, 

pemenuhan permintaan pasar, peningkatan kualitas produk atau jasa (Wibowo 

2012: 9). 

Kinerja manajerial merupakan aspek yang penting dalam manajemen 

sumber daya manusia seperti yang terdapat dalam pengertian berikut ini, 

Mangkunegara (2006: 67) menyatakan bahwa kinerja sumber daya manusia 

merupakan istilah dari kata Job Performance atau actual performance (prestasi 

kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang 

karyawan/pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya. 

PT. Telkom dalam dua tahun kebelakang mengalami penurunan kinerja. 

Seperti yang diketahui, laba bersih PT. Telkom sepanjang tahun 2011 merosot 

hingga 5,2% seiring kenaikan sejumlah beban yang lebih besar dibandingkan 
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pertumbuhan angka pendapatan. Sesuai dengan laporan keuangan tahun 2011 

maka dapat dibuat dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 1.1  

Pertumbuhan Angka Pendapatan Sesuai Laporan Keuangan PT. 

Telkom, Tbk 2011 

 

 2010 Persentase 2011 

Laba Bersih Rp11,54 triliun Turun 5,2% Rp10,97 triliun 

Pendapatan Rp68,63 triliun Naik 3,82% Rp71,25 triliun 

Beban Total Rp46,25 trilium Naik 8,03% Rp49,97 triliun 

Laba Sebelum 

Pajak 
Rp21,42 triliun Turun 2,61% Rp20,86 triliun 

Sumber : (www.ipotnews.com) 

Menurut anggota komisi VI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Lili Asjudireja, 

kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (24/4/2012), mengatakan bahwa ada sejumlah 

persoalan yang menimpa BUMN telekomunikasi itu sehingga memicu penurunan 

realisasi laba bersih pada tahun buku 2011, yaitu terjadinya masalah di internal 

manajemen. Untuk itu pihak manajemen harus menempuh berbagai upaya demi 

meningkatkan kinerja agar lebih efisien serta mendorong kenaikan produktivitas 

(www.ipotnews.com). Jelaslah saat ini PT. Telkom sedang menghadapi masalah 

dalam kinerja manajemennya.  

Menurut Shrode dan Voich seperti yang dikutip Fatah, (2000) mengatakan 

bahwa tujuan utama manajemen adalah produktivitas dan kepuasan. Maka dengan 

penerapan TQM yang terarah dan terencana diharapkan dapat membantu 

produktivitas dan kinerja karyawan. Total Quality Management (TQM) menurut 

Nasution (2001: 28) adalah perpaduan semua fungsi dari suatu perusahaan ke 

dalam falsafah historis yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, teamwork, 

produktivitas dan pengertian serta kepuasan pelanggan. Menurut I Made Narsa 

http://www.ipotnews.com/
http://www.ipotnews.com/
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(2003), Total Quality management merupakan suatu pendekatan dalam 

menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi 

melalui perbaikan terus menerus atas produk, jasa, tenaga kerja, proses dan 

lingkungannya. Penerapan teknik Total Quality Management harus diikuti dengan 

penerapan komplemen dari Sistem Akuntansi Manajemen. Seperti yang dikatakan 

Narsa & Yuniawati (2003), efektifitas Total Quality Management membutuhkan 

perubahan dalam Sistem Akuntansi Manajemen. Adapun komplemen tersebut 

misalnya adalah sistem penghargaan. Sistem penghargaan merupakan alat 

pengendalian penting yang digunakan oleh perusahaan untuk memotivasi 

karyawan agar mencapai tujuan perusahaan untuk memotivasi karyawan agar 

mencapai tujuan perusahaan dengan perilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh 

perusahaan. 

Sistem penghargaan merupakan alat terbaik untuk meningkatkan tekanan 

pada TQM. Penghargaan (kompensasi) merupakan apa yang diterima oleh para 

karyawan sebagai ganti kontribusi mereka kepada organisasi (Simamora 

2001:540). Menurut Blocher, Chen & Lin (2000: 214), struktur penghargaan baik 

yang dibuat berdasarkan ukuran kualitas dapat menjadi pendorong yang kuat 

dalam mempromosikan TQM di perusahaan. Penghargaan manajerial sering kali 

termasuk insentif yang terkait dengan kinerja. Tujuannya adalah untuk mendorong 

keselarasan tujuan, sehingga para manajer akan bertindak dengan rasa tertariknya 

yang paling dalam terhadap perusahaan (Hansen & Mowen 2001 : 834). 

Hal tersebut telah dibuktikan melalui penelitian oleh Mardiyah dan 

Listialingsih (2005), hasilnya menunjukan bahwa Total Quality Management 
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(TQM) dan sistem penghargaan berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Lalu 

Ittner dan Larcker (1995) melakukan penelitian mengenai pengaruh interaksi 

Total Quality Management (TQM) dengan sistem penghargaan terhadap kinerja 

manajerial, dan hasilnya menunjukan ada pengaruh namun arah hubungannya 

negatif. Untuk itu penulis mencoba untuk membuktikan kembali hasil dari 

penelitian tersebut, namun dilakukan dengan objek penelitian yang berbeda 

dengan penulis sebelumnya. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Interaksi Antara Total Quality Management (TQM) Dengan Sistem 

Penghargaan Terhadap Kinerja Manajerial” (Studi kasus pada PT. 

Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Telkom) Bandung).” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang di 

ambil adalah sebagai berikut: 

1. Apakah TQM berpengaruh terhadap kinerja manajerial? 

2. Apakah sistem penghargaan berpengaruh terhadap kinerja manajerial? 

3. Apakah interaksi antara TQM dengan sistem penghargaan berpengaruh 

terhadap kinerja manajerial? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui hal-hal 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh TQM terhadap kinerja 

manajerial. 
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem penghargaan 

terhadap kinerja manajerial. 

3. Untuk mengetahui pengaruh interaksi antara TQM dengan sistem 

penghargaan terhadap kinerja manajerial. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1) Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk perusahaan di 

masa yang akan datang dalam penerapan kebijakan sistem penghargaan 

dan dalam pengelolaan biaya mutu untuk peningkatan kinerja di PT. 

Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Telkom). Kantor pusat. 

2) Bagi Pembaca 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi yang dapat memberikan 

perbandingan dalam melakukan penelitian dalam bidang yang sama. 

3) Bagi penulis 

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis 

mengenai teori yang telah dipelajari dalam perkuliahan dan penerapannya 

dalam perusahaan tentang topik yang telah dipilih dalam penyusunan 

skripsi dan sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana pada 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 
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1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pusat PT. Telekomunikasi 

Indonesia, Tbk (Telkom) yang berlokasi di Jl. Japati No. 1. Sedangkan waktu 

yang digunakan untuk melakukan penelitian dimulai pada bulan Agustus 2012 

sampai dengan Desember 2012.  


