
 
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian dilakukan dengan metode survey pada karyawan yang ada pada 

jajaran manajerial diantaranya manajer, junior manajer, staff, dan pelaksana. Data 

penelitian ini adalah data primer yaitu jawaban responden atas pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner penelitian. Pengumpulan data 

dilakukan selama satu bulan yaitu pada bulan Desember. Sebanyak 54 responden 

berpartisipasi pada penelitian ini namun ada 2 responden yang tidak jelas dalam 

pengisian. 

Hasil pengujian menunjukan bahwa data memiliki distribusi normal, tidak 

terjadi heterokedastisitas dan tidak terdapat multikolinearitas. Selanjutnya hasil 

pengujian terhadap reliabilitas dan validitas konstruk menunjukan semua konstruk 

memiliki validitas yang baik. 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah 

dilakukan, maka penulis mencoba menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Analisis uji simultan menunjukan adanya pengaruh signifikan antara total 

quality mangement, sistem pengukuran kinerja dan sistem reward terhadap 

kinerja manjerial. 

2. Pengujian dengan uji parsial menunjukan adanya pengaruh yang signifikan 

antara total quality management terhadap kinerja manajerial. Dengan 



 
 

 

menerapkan total quality management perusahaan dapat memberikan 

kualitas produk dan jasa yang diberikan pada konsumennya sehingga tidak 

akan ada lagi komplain dari konsumen, yang akan berdampak pada 

peningkatan kinerja perusahaan itu sendiri. Total Quality Management 

dapat terlaksana jika perusahaan memiliki komitmen jangka panjang 

dalam meningkatkan mutu khususnya pelayanan terhadap pelanggan. 

3. Pengujian dengan uji parsial menunjukan tidak adanya pengaruh yang 

signifikan antara sistem pegukuran kinerja dengan kinerja manajerial. 

Sistem pengukuran kinerja akan efektif jika mekanisme dan sasaran dalam 

pencapaian kerja telah ditetapkan secara jelas. 

4. Pengujian dengan uji parsial menunjukan adanya pengaruh yang signifikan 

antara sistem reward dengan kinerja manjerial. Sistem reward penting 

untuk diterapkan diperusahaan, reward yang diterima harus cukup 

mewakili kontribusi para karyawan. Sistem reward akan terlaksana dengan 

baik jika kenaikan gaji diperusahaan disesuai dengan kinerja yang 

dihasilkan. 

5.2 Saran  

 Setelah mengadakan penelitian dan pembahasan, maka penulis akan 

mencoba mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan 

yang berguna. Adapun saran yang diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan kinerja manajerial sebaiknya perusahaan menerapkan 

ISO dalam melaksanakan aktivitas pekerjaan yang akan dijalankan, target 



 
 

 

kerja yang mudah untuk dicapai, pemberian fasilitas yang diterima harus 

sesuai dengan prestasi kerja yang dihasilkan, dan juga perusahaan harus 

sering melakukan negosiasi dengan pemasok dalam hal pemenuhan 

kebutuhan perusahaan. 

2. Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian ini, diharapkan penelitian 

selanjutnya dapat menggunakan responden yang lebih bervariatif dan 

memperluas cakupan sampel yang digunakan. Selain itu Peneliti 

selanjutnya disarankan  menambah variabel lain yang dapat 

mempengaruhi kinerja manajerial. Seperti budaya organisasi, 

kepemimpinan dan motivasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


