
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam era industrialisasi yang semakin kompetitif, setiap pelaku bisnis yang 

ingin memenangkan kompetisi dalam dunia industri akan memberikan perhatian 

penuh pada kualitas (Gaspersz, 2001). Agar perusahaan mampu secara konsisten 

menghasilkan produk dan jasa berkualitas bagi masyarakat, perancangan dan 

implementasi Total Quality Management (TQM) dalam manajemen perusahaan 

merupakan suatu kebutuhan untuk menempatkan perusahaan pada posisi kompetitif 

(Mulyadi, 2000). 

Total Quality Management (TQM) adalah suatu pendekatan dalam 

menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi 

melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses dan 

lingkungannya (Tjiptono, 1996). Tujuan utama Total Quality Management (TQM) 

adalah untuk dapat bersaing dan unggul dalam persaingan global dengan 

mengoptimalkan kemampuan dan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan secara 

berkesinambungan, sehingga dapat memperbaiki barang dan jasa. Secara umum Total 

Quality Management (TQM) merupakan suatu sistem manajemen dengan tujuan 

untuk dapat meningkatkan produktivitas karyawan, atau dengan kata lain Total 

Quality Management (TQM) dimaksudkan untuk dapat memproduksi barang dan 



 
 

atau jasa yang berkualitas dengan metode yang memadukan managerial skill dan 

operasional skill secara efektif dan efisien, sehingga dapat menimbulkan kepuasan 

bagi semua pihak yaitu tenaga kerja, perusahaan, dan pelanggan (Kawiana, 2004). 

Total Quality Management (TQM) merupakan suatu teknik pemanufakturan 

yang sering digunakan oleh perusahaan manufaktur dalam rangka meningkatkan 

kinerjanya. Menurut Madu et al. (1996) dalam Wahyudi (2008) perusahaan 

manufaktur mempunyai persepsi terhadap kualitas lebih tinggi dibanding perusahaan 

jasa. Pendapat ini juga didukung oleh Tamimi dan Sebastianem (1996) dalam 

Wahyudi (1996) yang mengatakan bahwa perusahaan manufaktur lebih menekankan 

kepada ”conformance to specifications” dalam rangka memenuhi harapan pelanggan 

daripada perusahaan jasa. 

Total Quality Management (TQM) telah diakui mempunyai pengaruh positif 

pada kinerja perusahaan, akan tetapi hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai 

hubungan Total Quality Management (TQM) dengan kinerja perusahaan 

menunjukkan ketidakjelasan hubungan dan tidak konsisten atau saling bertentangan. 

Hasil penelitian Flynn et al. (1995) menemukan bahwa praktek-praktek manajemen 

kualitas berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian 

Madu et al. (1996) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara dimensi 

kualitas dengan kinerja organisasi. Sementara itu, Miru (2006) mengungkapkan 

bahwa Total Quality Management (TQM) tidak berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan. Samson dan Dow (2003) dalam Miru (2006) menyimpulkan bahwa 



 
 

sertifikasi ISO 9000 tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

organisasi. 

Salah satu cara untuk merekonsiliasi hasil yang saling bertentangan tersebut 

adalah meneliti berbagai faktor kondisional yang bertindak sebagai variabel 

moderating atau intervening (Murray, 1990) dengan pendekatan kontingensi 

(Govindarajan, 1986a). Penelitian ini menggunakan variabel pemoderasi yaitu suatu 

variabel independen lainnya yang dimasukkan ke dalam model karena mempunyai 

efek kontingensi dari hubungan variabel dependen dan variabel independen 

sebelumnya (Jogiyanto, 2004). Variabel moderating adalah variabel independen yang 

akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen lainnya 

terhadap variabel dependen (Ghozali, 2005). Variabel moderasi diidentifikasikan dari 

penelitian-penelitian sebelumnya yang mempunyai kesimpulan hubungan kausal 

yang hasilnya konflik, baik konflik signifikansi maupun konflik arahnya. Jika konflik 

terjadi, mungkin dikarenakan ada variabel lain yang memoderasi hubungan kausal 

(Jogiyanto, 2004). 

Total Quality Management (TQM) menciptakan adanya tuntutan yang lebih 

tinggi dari sumber daya manusia yang bukan saja menyangkut pengetahuan dan 

keterampilan guna menunaikan tugas-tugas mereka, tetapi juga terbentuknya nilai-

nilai khas, pengetahuan, dan keterampilan yang berkaitan dengan Total Quality 

Management (TQM), (Ellitan, 2002). Menurut Darsono (2007) penyebab kegagalan 

penerapan Total Quality Management (TQM) dalam perusahaan adalah karena 



 
 

kurangnya managerial skill yang dimiliki oleh manajer. Hal ini dikarenakan 

keberhasilan perusahaan dalam mewujudkan tujuannya sebagian besar ditentukan 

oleh managerial skill yang dimiliki oleh manajer yang memimpin perjalanan dalam 

mewujudkan tujuan organisasi (Mulyadi, 2000). Jadi, managerial skill yang dimiliki 

oleh manajer penting untuk diteliti. 

Penelitian ini mencoba menguji kembali penelitian-penelitian terdahulu yang 

hasil penelitiannya bertentangan dengan memasukkan variabel lain sebagai variabel 

moderating, yaitu managerial skill. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah a) variabel penelitian ini adalah Total Quality Management 

(TQM), kinerja perusahaan, dan managerial skill; b) Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah manajer-manajer dari seluruh tingkatan manajemen yang bekerja 

di perusahaan manufaktur di Semarang yang menerapkan Total Quality Management 

(TQM). Peneliti memilih lokasi penelitian di Semarang karena dekat dengan domisili 

peneliti. Sedangkan perusahaan manufaktur dipilih dengan alasan perusahaan 

manufaktur biasanya mempunyai kompleksitas tugas yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan perusahaan jasa dan teknik pemanufakturan Total Quality Management 

(TQM) lebih banyak diterapkan di perusahaan manufaktur.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini berjudul: “ANALISIS 

PENGARUH TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) TERHADAP KINERJA 

PERUSAHAAN DENGAN MANAGERIAL SKILL SEBAGAI VARIABEL 

MODERATING (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur di Semarang)”. 



 
 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang di atas, maka permasalahan penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut : 

1) Apakah penerapan Total Quality Management (TQM) berpengaruh terhadap 

kinerja perusahaan? 

2) Apakah managerial skill yang dimiliki oleh manajer mempengaruhi keefektifan 

penerapan Total Quality Management (TQM) terhadap kinerja perusahaan? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari bukti empiris bahwa : 

1) Semakin efektif penerapan Total Quality Management (TQM), maka kinerja 

perusahaan semakin meningkat. 

2) Managerial skill berpengaruh positif terhadap hubungan antara penerapan Total 

Quality Management (TQM) dengan kinerja perusahaan. 

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1) Bagi perusahaan. Sebagai informasi mengenai pengaruh penerapan Total Quality 

Management (TQM) terhadap kinerja perusahaan, serta managerial skill yang 

dimiliki oleh para manajer yang dapat mempengaruhi hubungan antara penerapan 

Total Quality Management (TQM) dengan kinerja perusahaan. 



 
 

2) Bagi Akademisi. Sebagai bahan acuan dalam bidang akuntansi manajemen, 

terutama untuk penelitian selanjutnya mengenai penerapan Total Quality 

Management (TQM) dan managerial skill yang dimiliki oleh para manajer dalam 

perusahaan serta pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan. 

 

1.4 Kerangka Pikir Penelitian 
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Total Quality Management (TQM) diposisikan sebagai variabel independen, 

dimana berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kinerja perusahaan. Apabila 

Total Quality Management (TQM) dapat diterapkan secara efektif, maka kinerja 

perusahaan akan meningkat. Penerapan Total Quality Management (TQM) 

melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan, sehingga 

dapat memotivasi karyawan termasuk manajer untuk meningkatkan kinerjanya. 

Selain itu, perbaikan terus-menerus akan berdampak pada peningkatan produktivitas 

di perusahaan secara keseluruhan karena pemborosan dan inefisiensi akan berkurang 

dan pada akhirnya akan menghasilkan produk yang berkualitas sesuai dengan 

keinginan pelanggan. Sedangkan managerial skill adalah variabel moderating yang 

mempunyai kesatuan dengan hubungan antara Total Quality Management (TQM) dan 

kinerja perusahaan. Managerial skill yang dimiliki oleh para manajer akan 

mempengaruhi kinerja perusahaan yang dihasilkan oleh para manajer. Tanpa 

managerial skill manajer tidak akan menghasilkan kinerja yang diperlukan oleh 

perusahaan untuk menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas. Managerial skill 

harus dimiliki oleh manajer untuk dapat memahami perannya sebagai penambah nilai 

(value-adding role), dimana value-adding role merupakan salah satu faktor yang 

harus dimiliki oleh manajer untuk menghasilkan kinerja perusahaan.. Jadi, 

keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas 

ditentukan oleh kinerja perusahaan yang dihasilkan oleh manajer yang memiliki 

managerial skill. 



 
 

1.5 Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi dalam lima bab, yaitu : 

Bab I,  merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir penelitian, serta sistematika 

pembahasan dalam penelitian ini. 

Bab II,  merupakan landasan teori dan pengembangan hipotesis yang akan 

menguraikan berbagai teori, konsep, dan penelitian sebelumnya yang 

relevan sampai dengan hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini. 

Bab III, merupakan metode penelitian yang berisi mengenai sumber dan jenis data 

yang akan digunakan, gambaran umum obyek penelitian, definisi dan 

pengukuran variabel yang diperlukan dalam penelitian ini, dan metode 

analisis data. 

Bab IV, merupakan hasil dan analisis data yang akan menguraikan berbagai 

perhitungan yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang diajukan 

dalam penelitian ini. 

Bab V,  merupakan kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi dari analisis yang telah 

dilakukan pada bagian sebelumnya. 
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