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2.1 Total Quality Management (TQM) 

2.1.1 Definisi Total Quality Management (TQM) 

Menurut Gaspersz (2001) Total Quality Management (TQM) didefinisikan 

sebagai suatu cara meningkatkan performansi secara terus-menerus (continuous 

performance improvement) pada setiap level operasi atau proses, dalam setiap area 

fungsional dari suatu organisasi, dengan menggunakan semua sumber daya manusia 

dan modal yang tersedia. 

ISO 8402 (Quality Vocabulary) mendefinisikan manajemen kualitas sebagai 

semua aktivitas dari fungsi manajemen secara keseluruhan yang menentukan 

kebijaksanaan kualitas, tujuan-tujuan dan tanggung jawab, serta 

mengimplementasikannya melalui alat-alat seperti perencanaan kualitas (quality 

planning), pengendalian kualitas (quality control ), jaminan kualitas (quality 

assurance), dan peningkatan kualitas (quality improvement) (Gaspersz, 2001). 

Menurut Mulyadi (2000) Total Quality Management (TQM) adalah suatu 

sistem manajemen yang berfokus kepada orang yang bertujuan untuk meningkatkan 

secara berkelanjutan kepuasan customer pada biaya sesungguhnya yang secara 

berkelanjutan terus menurun. Total Quality Management (TQM) merupakan 



 
 

pendekatan sistem secara menyeluruh (bukan suatu bidang atau program terpisah), 

dan merupakan bagian terpadu strategi tingkat tinggi. Sistem ini bekerja secara 

horizontal menembus fungsi dan departemen, melibatkan semua karyawan, dari atas 

sampai bawah, meluas ke hulu dan ke hilir, mencakup mata rantai pemasok dan 

customer. 

Menurut Hadari Nawari (2005) Total Quality Management (TQM) adalah 

manajemen fungsional dengan pendekatan yang secara terus-menerus difokuskan 

pada peningkatan kualitas, agar produknya sesuai dengan standar kualitas dari 

masyarakat yang dilayani dalam pelaksanaan tugas pelayanan umum (public service) 

dan pembangunan masyarakat (community development). Konsepnya bertolak dari 

manajemen sebagai proses atau rangkaian kegiatan mengintegrasikan sumber daya 

yang dimiliki, yang harus diintegrasikan pula dengan pentahapan pelaksanaan fungsi-

fungsi manajemen, agar terwujud kerja sebagai kegiatan memproduksi sesuai dengan 

yang berkualitas. Setiap pekerjaan dalam Total Quality Management (TQM) harus 

dilakukan melalui tahapan perencanaan, persiapan (termasuk bahan dan alat), 

pelaksanaan teknis dengan metode kerja atau cara kerja yang efektif dan efisien, 

untuk menghasilkan produk berupa barang atau jasa yang bermanfaat bagi 

masyarakat. 

Pada dasarnya, manajemen kualitas total (TQM) merupakan suatu pendekatan 

manajemen menyeluruh untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara terus-

menerus. Tujuan dari pendekatan manajemen ini adalah melakukan perubahan dan 



 
 

peningkatan terus-menerus (continuous improvement) secara tetap sehingga menjadi 

jalan hidup dari setiap anggota organisasi dalam upaya memberikan kepuasan total 

kepada semua pihak yang terkait dengan perusahaan (stakeholders)-pelanggan, 

karyawan, pemegang saham, pemasok, mitra bisnis, pemerintah, dan masyarakat. 

Dengan demikian Total Quality Management (TQM) merupakan pendekatan 

manajemen sistematik yang berorientasi pada organisasi, pelanggan, dan pasar, 

melalui kombinasi antara pencarian fakta praktis dan penyelesaian masalah, guna 

menciptakan peningkatan secara signifikan dalam kualitas, produktivitas, dan kinerja 

lain dari perusahaan (Gaspersz, 2001).  

Menurut Santoso (1992) seperti yang dikutip dalam Tjiptono & Diana (2001) 

Total Quality Management (TQM) merupakan sistem manajemen yang mengangkat 

kualitas sebagai strategi usaha dan beorientasi pada kepuasan pelanggan dengan 

melibatkan seluruh anggota organisasi. 

Definisi lain menyatakan Total Quality Management (TQM) merupakan suatu 

pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya 

saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses 

dan lingkungannya (Tjiptono & Diana, 2001). 

Menurut Dr. Juran (Gazpersz, 2001) manajemen kualitas merupakan suatu 

kumpulan aktivitas tertentu yang memiliki karakteristik : 

a) Kualitas menjadi bagian dari setiap agenda manajemen atas. 

b) Sasaran kualitas dimasukkan dalam rencana bisnis. 



 
 

c) Jangkauan sasaran diturunkan dari brenchmarking dengan fokus pelanggan dan 

pada kesesuaian kompetisi dengan sasaran untuk peningkatan kualitas tahunan. 

d) Sasaran disebarkan ke tingkat yang mengambil tindakan. 

e) Pelatihan dilaksanakan pada semua tingkat. 

f) Pengukuran ditetapkan seluruhnya. 

g) Manajer atas secara teratur meninjau kembali kemajuan dibandingkan dengan 

sasaran. 

h) Penghargaan diberikan untuk performasi terbaik. 

i) Sistem imbalan (reward system) diperbaiki.   

 

2.1.2 Prinsip dan Unsur Pokok dalam Total Quality Management (TQM) 

Menurut Tjiptono & Diana (2001) ada 4 prinsip utama dalam Total Quality 

Management (TQM). Prinsip-prinsip tersebut, antara lain : 

a) Kepuasan pelanggan 

Dalam Total Quality Management (TQM) konsep mengenai kualitas dan 

pelanggan diperluas. Kualitas tidak lagi hanya bermakna kesesuaian dengan 

spesifikasi-spesifikasi tertentu, tetapi kualitas tersebut ditentukan oleh pelanggan. 

Segala aktivitas perusahaan harus dikoordinasikan untuk memuaskan para pelanggan. 

Kualitas yang dihasilkan suatu perusahaan sama dengan nilai yang diberikan dalam 

rangka meningkatkan kualitas hidup pelanggan. Semakin tinggi nilai yang diberikan, 

maka semakin besar pula kepuasan pelanggan. 



 
 

b) Respek terhadap setiap orang 

Dalam perusahaan yang kelasnya dunia, setiap karyawan dipandang sebagai 

individu yang memiliki talenta dan kreatifitas tersendiri yang unik. Dengan demikian, 

karyawan merupakan sumber daya organisasi yang paling bernilai. Oleh karena itu, 

setiap orang dalam organisasi diperlakukan dengan baik dan diberi kesempatan untuk 

terlibat dan berpartisipasi dalam tim pengambil keputusan. 

c) Manajemen berdasarkan fakta 

Setiap keputusan selalu didasarkan pada data, bukan sekedar pada perasaan. 

Ada 2 konsep pokok, yaitu : (1) Prioritisasi, yakni suatu konsep bahwa perbaikan 

tidak dapat dilakukan pada tema aspek pada saat yang bersamaan, mengingat 

keterbatasan sumber daya yang ada. Oleh karena itu, dengan menggunakan data maka 

manajemen dan tim dalam organisasi dapat memfokuskan usahanya pada situasi 

tertentu yang vital; (2) Variasi atau variabilitas kinerja manusia. Data statistik dapat 

memberikan gambaran mengenai variabilitas yang merupakan bagian yang wajar dari 

setiap sistem organisasi. Dengan demikian manajemen dapat memprediksi hasil dari 

setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan. 

d) Perbaikan berkesinambungan 

Agar sukses setiap perusahaan perlu melakukan proses secara sistematis 

dalam melaksanakan perbaikan berkesinambungan. Konsep yang berlaku disini 

adalah siklus PDCA (Plan – Do – Check Act), yang terdiri dari langkah-langkah 



 
 

perencanaan, pelaksanaan terencana, pemeriksaan hasil pelaksanaan rencana dan 

tindakan korektif terhadap hasil yang diperoleh. 

Dalam Total Quality Management (TQM) terdapat 10 unsur utama yang perlu 

diperhatikan untuk mencapai total quality approach. 10 unsur utama tersebut antara 

lain (Tjiptono & Diana, 2001) : 

a) Fokus pada pelanggan 

Dalam Total Quality Management (TQM), baik pelanggan internal maupun 

eksternal merupakan driver. Pelanggan internal berperan dalam menentukan kualitas 

manusia, proses dan lingkungan yang berhubungan dengan produk dan jasa. 

Pelanggan eksternal berperan menentukan kualitas produk atau jasa yang 

disampaikan kepada mereka. 

b) Memiliki obsesi yang tinggi terhadap kualitas 

Dalam Total Quality Management (TQM), penentu akhir kualitas adalah 

pelanggan internal dan eksternal. Dengan kualitas yang ditetapkan tersebut, 

organisasi harus terobsesi utnuk memenuhi atau melebihi apa yang ditentukan 

tersebut. Hal ini berarti bahwa semua karyawan pada setiap level berusaha 

melaksanakan setiap aspek pekerjaannya berdasarkan perspektif “Bagaimana kita 

dapat melakukannya dengan lebih baik?”. Bila suatu organisasi terobsesi dengan 

kualitas, berlaku prinsip ‘good enough is never good enough’. 

c) Menggunakan pendekatan ilmiah 



 
 

Pendekatan ilmiah diperlukan dalam Total Quality Management (TQM) 

terutama untuk mendesain perkerjaan dan dalam proses pengambilan keputusan dan 

pemecahan masalah yang berkaitan dengan pekerjaan yang didesain tersebut. Dengan 

demikian, data diperlukan dan dipergunakan dalam benchmark, memantau prestasi 

dan melaksanakan perbaikan. 

d) Memiliki komitmen jangka panjang 

Total Quality Management (TQM) merupakan paradigma baru dalam 

menjalankan bisnis. Untuk itu diperlukan budaya perusahaan yang baru juga. Oleh 

karena itu komitmen jangka panjang sangat penting guna menjadikan perubahan agar 

penerapan Total Quality Management (TQM) dapat berjalan dengan sukses. 

e) Membutuhkan kerjasama tim (teamwork) 

Dalam organisasi yang menerapkan Total Quality Management (TQM), 

kerjasama tim, kemitraan dan hubungan dijalin dan dibina antar karyawan perusahaan 

maupun dengan pemasok, lembaga-lembaga pemerintah, dan masyarakat sekitarnya. 

f) Memperbaiki proses secara berkesinambungan 

Setiap produk dan/atau jasa dihasilkan dengan memanfaatkan proses-proses 

tertentu di dalam suatu system atau lingkungan. Oleh karena itu, sistem yang ada 

perlu diperbaiki secara terus-menerus agar kualitas yang dihasilkannya dapat 

meningkat. 

g) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan 



 
 

Dewasa ini masih terdapat perusahaan yang menutup mata terhadap 

pentingnya pendidikan dan pelatihan yang mengakibatkan perusahaan tersebut tidak 

berkembang dan sulit bersaing dengan perusahaan lainnya, apalagi dalam era 

persaingan global. Dalam perusahaan yang menerapkan Total Quality Management 

(TQM), pendidikan dan pelatihan merupakan faktor yang fundamental. Setiap orang 

diharapkan dan didorong untuk terus belajar. Dalam hal ini berlaku prinsip bahwa 

belajar merupakan proses yang tiada akhirnya dan tidak mengenal batas usia. 

h) Memberikan kebebasan yang terkendali 

Dalam Total Quality Management (TQM) keterlibatan dan pemberdayaan 

karyawan dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah merupakan unsur 

yang sangat penting. Meskipun demikian, kebebasan yang timbul karena keterlibatan 

dan pemberdayaan tersebut merupakan hasil dari pengendalian yang terencana dan 

terlaksana dengan baik. Pengendalian itu sendiri dilakukan terhadap metode-metode 

pelaksanaan setiap produk tertentu. Dalam hal ini karyawan yang melakukan 

standarisasi proses dan mereka pula yang berusaha mencari cara untuk meyakinkan 

setiap orang agar bersedia mengikuti prosedur standar tersebut. 

i) Memiliki kesatuan tujuan 

Supaya Total Quality Management (TQM) dapat diterapkan dengan baik 

maka perusahaan harus memiliki kesatuan tujuan. Dengan demikian setiap usaha 

dapat diarahkan pada tujuan yang sama. Akan tetapi kesatuan tujuan ini tidak berarti 



 
 

bahwa harus selalu ada persetujuan antara pihak manajemen dan karyawan menganai 

upah dan kondisi kerja. 

j) Adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan 

Usaha untuk melibatkan karyawan membawa 2 manfaat, yaitu: (1) 

Keterlibatan karyawan akan meningkatkan kemungkinan yang lebih baik, atau 

perbaikan yang lebih efektif karena juga mencakup pandangan dan pemikiran dari 

pihak-pihak yang langsung berhubungan dengan situasi kerja; (2) Keterlibatan 

karyawan juga meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab atas keputusan dan 

melibatkan orang-orang yang harus melaksanakannya. Pemberdayaan bukan sekedar 

melibatkan mereka dan memberikan pengaruh yang sungguh-sungguh berarti. Salah 

satu cara  tepat yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun pekerjaan yang 

memungkinkan karyawan untuk mengambil keputusan mengenai perbaikan proses 

pekerjaannya dengan parameter yang diterapkan dengan jelas.  

 

2.1.3  Manfaat Total Quality Management (TQM) 

Penerapan Total Quality Management (TQM) dalam perusahaan dapat 

memberikan beberapa manfaat (Tjiptono & Diana, 2001), yaitu : 

a) Rute pasar: perusahaan dapat memperbaiki posisi persaingannya sehingga pangsa 

pasarnya semakin besar dan harga jualnya dapat lebih tinggi. 



 
 

b) Rute biaya: perusahaan dapat meningkatkan output yang bebas dari kerusakan 

melalui upaya perbaikan kualitas, hal ini menyebabkan biaya operasi perusahaan 

berkurang. 

Manfaat dari Total Quality Management (TQM) tersebut dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Manfaat Total Quality Management (TQM) 

Sumber : Tjiptono & Diana (2001) 

 

2.2 Kinerja Perusahaan 

2.2.1 Definisi Kinerja Perusahaan 

Menurut Bessler (1997) seperti yang dikutip dalam Masrukhin & Waridin 

(2006), kinerja merupakan prestasi kerja, yakni perbandingan antara hasil kerja 
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dengan standar yang ditetapkan. Dengan demikian, kinerja memfokuskan pada hasil 

kerjanya. 

Menurut Sofian dkk. (2004) kinerja perusahaan merupakan aktivitas 

perusahaan di dalam satu periode yang dapat diukur dengan menggunakan ukuran 

kerja finansial dan non finansial. Kinerja perusahaan adalah hasil dari banyak 

keputusan individual yang dibuat secara terus-menerus oleh manajemen (Helfert, 

Erich A., 1996). Menurut Lesmana (2003) kinerja perusahaan adalah kinerja secara 

keseluruhan (overall) sehingga dihasilkan ukuran kinerja yang obyektif. Kinerja 

perusahaan merupakan hasil aktivitas perusahaan dalam satu periode yang dapat 

diukur dari tingkat Return on Investment (ROI), Return on Asset (ROA), laba, profit 

margin, market share (shields dan Young, 1993). 

Komponen-komponen kinerja menurut Mulyadi (2000) sebagai berikut : 

a) Penentuan kinerja seperti apa yang dituntut dari manajer. 

b) Bakat dan kemampuan yang diperlukan dalam melaksanakan peran manajer. 

c) Bagaimana persepsi tentang peran manajer tersebut. 

d) Usaha yang dicurahkan untuk mewujudkan bakat dan kemampuan dalam peran 

yang dipegangnya. 

e) Peran manajer untuk menghasilkan kinerja yang menjadikan organisasi sebagai 

wealth-creating institution dengan cara: 

1) Mendesain produk dan jasa yang menghasilkan value bagi customers. 

2) Memproduksi produk dan jasa secara cost effective. 



 
 

3) Memasarkan produk dan jasa secara efektif kepada customers. 

f) Value-adding role dari manajer: 

1) Membangun customers yang puas. 

2) Membangun karyawan yang produktif. 

3) Menghasilkan financial return yang memadai. 

g) Managerial skill yang harus dimiliki oleh manajer : 

1) Pengelolaan bisnis dan proses organisasional. 

2) Pemicuan dan pengelolaan perubahan. 

3) Pengelolaan sisi bayangan dari organisasi. 

h) Misi dan visi sebagai pemfokus usaha, core value sebagai pembatas usaha. 

i) Core benefit sebagai pendorong usaha. 

 

2.2.2 Dimensi Kinerja Perusahaan 

Kinerja perusahaan memiliki dua dimensi, yaitu: 

a) Pertumbuhan 

Dimensi pertumbuhan dikenal sebagai ukuran kinerja yang paling penting, 

dan merupakan uji kinerja yang paling baik di tengah kondisi resesi ekonomi dan 

persaingan pasar yang ketat berdasarkan Swamidas dan Newell (1987) dalam 

Fredianto dan Zulaikha (2000). Pertumbuhan kinerja suatu perusahaan menurut 

beberapa pakar melihat ada perbedaan dalam hal pencapaiannya. Menurut Wiklund 

(1999) melihat pertumbuhan terutama dipicu oleh naiknya permintaan akan produk 



 
 

atau layanan yang ditawarkan perusahaan, yang berarti naiknya penjualan. Sedangkan 

menurut Bhargava  et al. (1994) indikator untuk melihat pertumbuhan kinerja 

perusahaan dapat dilihat dari pertumbuhan pasar yang dapat digunakan untuk 

mengukur efektifitas pasar, disamping untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

mencapai skala efisiensi dan kekuasaan pasar. Sedangkan menurut Beal (2000) untuk 

melihat pertumbuhan kinerja perusahaan dapat dilihat dari pertumbuhan laba 

(sebelum pajak) karena pertumbuhan ini mencerminkan kinerja keuangan 

perusahaan. 

b) Kemampulabaan 

Dimensi ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba atau seberapa jauh perusahaan dapat dikelola secara efektif. 

Indikator-indikator kemampulabaan yang dipilih dalam penelitian ini adalah Return 

on Investment (ROI) dan Return on Asset (ROA). Adapun penggunaan indikator ini 

didasarkan menurut penelitian Beal (2000) dalam Fredianto dan Zulaikha (2000) 

karena indikator ini digunakan secara luas. 

 

2.3 Managerial Skill 

2.3.1 Definisi Managerial Skill  

Skill atau keterampilan adalah suatu kemampuan untuk menterjemahkan 

pengetahuan ke dalam praktek sehingga tercapai hasil kerja yang diinginkan (John R., 



 
 

1997). Jadi, managerial skill (keterampilan manajerial) adalah suatu kemampuan atau 

keterampilan yang dimiliki oleh seorang manajer untuk menterjemahkan pengetahuan 

ke dalam praktek yang membantu tercapainya kinerja yang tinggi dalam tugas 

manajemen sesuai dengan yang diinginkan. 

Robert L. Katz (John R., 1997) menggolongkan keterampilan dasar manajer 

menjadi tiga kategori, yaitu : 

a) Keterampilan teknis (tehnical skill) 

Kemampuan untuk menggunakan keahlian khusus dalam melakukan tugas 

tertentu, misalnya akuntan, insinyur, dan ahli komputer. Pada awalnya, keterampilan 

semacam itu umumnya diperoleh melalui pendidikan formal dan kemudian 

dikembangkan lebih lanjut melalui pelatihan dan pengalaman kerja. 

b) Keterampilan kemanusiaan (human skill atau interpersonal skilll) 

Kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain. Di tempat kerja, 

keterampilan tersebut muncul dalam bentuk rasa percaya diri, antusias, keterlibatan 

secara tulus dalam hubungan interpersonal. Mengingat dalam kerja manajerial sifat 

hubungan antar manusia sangat dominan, maka keterampilan ini sangat penting bagi 

manajer. 

c) Keterampilan konseptual (conceptual skill) 

Keterampilan tersebut mencakup kemampuan untuk merinci permasalahan 

menjadi beberapa bagian yang lebih spesifik sehingga dapat dilihat kaitan antar 



 
 

masing-masing bagian tersebut, serta mengetahui dampak dari setiap permasalahan 

itu bagi orang lain. 

Menurut Mulyadi (2000) managerial skill yang sangat diperlukan oleh setiap 

organisasi yang menghadapi lingkungan bisnis yang turbulen adalah : 

a) Keterampilan di dalam menciptakan bisnis dan mengembangkan organisasi 

yang mendukung bisnis tersebut. 

b) Keterampilan di dalam mengelola perubahan. 

c) Keterampilan di dalam mengelola sisi bayangan perusahaan. 

Managerial skill yang seharusnya dimiliki dan diterapkan oleh manajer untuk 

menghasilkan value adalah (Mulyadi, 2000) : 

a) Mampu melaksanakan pengelolaan organisasi berdasarkan kerangka 

konseptual yang terpadu. 

b) Mampu menciptakan kegiatan bisnis yang menghasilkan value bagi customer, 

baik external maupun internal customer. 

c) Mampu menjabarkan strategi bisnis ke dalam operasi yang cost effective. 

d) Mampu membangun struktur organisasi yang melayani kebutuhan bisnis yang 

telah didesain. 

e) Mampu membangun sistem sumber daya manusia yang membentuk personel 

yang produktif dan berkomitmen untuk menghasilkan value bagi customer. 

f) Mampu mengembangkan managerial skill personel. 

g) Mampu membangkitkan potensi leadership personel. 



 
 

h) Mampu menciptakan dan mengelola perubahan transformasional yang 

diperlukan oleh organisasi. 

i) Mampu mengelola sisi bayangan organisasi. 

 

2.3.2 Tujuan Managerial Skill 

Menurut Mulyadi (2000) managerial skill dibangun untuk tujuan mewujudkan 

value-adding role manajer, yaitu :  

a) Customers yang puas 

Keberadaan perusahaan dan institusi adalah untuk memenuhi kebutuhan, 

keinginan, dan harapan customers. Customers suatu perusahaan akan merasa puas 

jika mereka mendapatkan produk dan jasa yang memenuhi kebutuhan, keinginan, dan 

harapan mereka pada waktu yang tepat, dan pada harga yang dipandang memadai 

bagi customers. Customers yang puas akan kembali membeli produk dan jasa yang 

dihasilkan oleh perusahaan. 

b) Karyawan yang produktif dan memiliki komitmen 

Produk dan jasa yang menghasilkan value bagi customer hanya dapat 

dihasilkan secara konsisten oleh perusahaan yang karyawannya memiliki komitmen 

tinggi untuk itu. Produktivitas karyawan tidak ditentukan oleh teknologi yang 

digunakan oleh perusahaan, namun ditentukan oleh kualitas karyawan dan kualitas 

manajemen perusahaan. Kualitas karyawan ditentukan oleh efektivitas pendidikan 

dan pelatihan yang diterimanya dan sistem manajemen sumber daya manusia yang 



 
 

digunakan. Teknologi maju yang berada di tangan karyawan yang rendah 

pengetahuannya dan rendah moral kerjanya akan menghasilkan produk-produk yang 

sangat rendah. Oleh karena itu, proses bisnis organisasi perlu ditujukan untuk 

menghasilkan karyawan yang produktif dan memiliki komitmen tinggi untuk 

menghasilkan value bagi customer.  

c) Financial returns 

Perusahaan yang dikelola dengan menggunakan konsep Total Quality 

Management (TQM) diharapkan akan menghasilkan customers yang puas dan 

berdampak terhadap kenaikan pendapatan, dan akan menghasilkan karyawan yang 

produktif dan memiliki komitmen tinggi untuk menghasilkan value bagi customers, 

sehingga diharapkan berdampak terhadap penurunan biaya dalam jangka panjang. 

Dengan demikian perusahaan akan mampu menghasilkan produk dan jasa secara 

cost-effective, sehingga mampu menempatkan posisi kompetitif di lingkungan bisnis 

yang dilayaninya. 

 

2.4 Pengembangan Hipotesis 

2.4.1 Total Quality Management (TQM) dengan Kinerja Perusahaan  

Pada dasarnya, manajemen kualitas total (TQM) merupakan suatu pendekatan 

manajemen menyeluruh untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara terus-

menerus. Tujuan dari pendekatan manajemen ini adalah melakukan perubahan dan 



 
 

peningkatan terus-menerus (continuous improvement) secara tetap sehingga menjadi 

jalan hidup dari setiap anggota organisasi dalam upaya memberikan kepuasan total 

kepada semua pihak yang terkait dengan perusahaan (stakeholders), pelanggan, 

karyawan, pemegang saham, pemasok, mitra bisnis, pemerintah, dan masyarakat. 

Dengan demikian Total Quality Management (TQM) merupakan pendekatan 

manajemen sistematik yang berorientasi pada organisasi, pelanggan, dan pasar, 

melalui kombinasi antara pencarian fakta praktis dan penyelesaian masalah guna 

menciptakan peningkatan secara signifikan dalam kualitas, produktivitas, dan kinerja 

lain perusahaan. 

Menurut Santoso (1992) dalam Tjiptono dan Diana (2001) Total Quality 

Management (TQM) merupakan sistem manajemen yang mengangkat kualitas 

sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan 

seluruh anggota organisasi. Unsur utama dari Total Quality Management (TQM) 

adalah fokus pada pelanggan, unsur ini menekankan pada perusahaan untuk dapat 

merumuskan harapan-harapan pelanggan dan tersedianya mekanisme untuk 

mendengar suara pelanggan. 

Dalam upaya menghasilkan produk-produk yang sesuai dengan harapan 

pelanggan, maka perusahaan harus bisa memproduksi produk yang berkualitas. Hal 

ini bisa dilakukan dengan terus berupaya untuk memperbaiki dan menemukan proses 

kerja secara berkesinambungan, dengan kata lain perbaikan proses berkesinambungan 



 
 

itu merupakan hasil kerja dari tahapan yang saling berhubungan dalam kegiatan 

untuk menghasilkan produk berkualitas. 

Untuk menghasilkan produk-produk unggulan seperti yang dikemukakan di 

atas memerlukan suatu prasyarat yang tidak bisa diabaikan yaitu keterlibatan atau 

kerjasama di antara semua karyawan tanpa kecuali di perusahaan yang bersangkutan. 

Artinya semua yang terkait harus secara bersama-sama untuk terlibat dalam upaya 

meningkatkan kualitas produk sesuai dengan yang diinginkan pasar. 

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. Fokus pada pelanggan, perbaikan proses 

berkesinambungan maupun keterlibatan seluruh karyawan akan berpengaruh positif 

terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. 

 

 

Gambar 3. Model Penelitian Hipotesis 1 

Berdasarkan pembahasan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut : 

H1 =  Semakin efektif penerapan Total Quality Management (TQM), maka kinerja 

perusahaan semakin meningkat. 
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2.4.2 Total Quality Management (TQM), Kinerja Perusahaan dengan Managerial Skill 

 
Sim dan Killough (1998) menjelaskan bahwa Total Quality Management 

(TQM) merupakan suatu filosofi yang menekankan peningkatan proses 

pemanufakturan secara berkelanjutan dengan mengeliminasi pemborosan, 

meningkatkan kualitas, mengembangkan keterampilan, dan mengurangi biaya 

produksi. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menghasilkan produk yang 

berkualitas adalah dengan memaksimalkan potensi dan keterampilan karyawan 

termasuk manajer melalui penerapan Total Quality Management (TQM) dalam 

perusahaan dengan tujuan memperbaiki kinerja sumber daya manusia dan sumber 

daya lainnya, memperbaiki kualitas untuk meningkatkan kepuasan pelanggan 

(output).  

Menurut Natha (2008) kualitas ditentukan oleh para manajer suatu organisasi 

yang berkat posisi yang dimilikinya bertanggung jawab kepada pelanggan, karyawan, 

pemasok, dan pemegang saham untuk keberhasilan suatu perusahaan. Manajer 

mengalokasikan implementasi proses manajemen yang menungkinkan perusahaan 

memenuhi visi dan misi mereka. Oleh karena itu, manajer perlu memiliki cukup 

pengetahuan tentang subyek-subyek yang bersifat khusus, teknik-teknik dan proses-

proses yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu (Sallis, 2000).  

Manajer yang efektif dan dapat melakukan tugas dengan optimal 

membutuhkan managerial skill yang baik, diantaranya dengan memiliki kemampuan 

untuk berpikir analitis, dapat bekerja sama dengan orang lain dan juga dapat 



 
 

menggunakan peralatan dari suatu bidang tertentu. Setiap manajer harus memiliki 

keterampilan, hanya saja akan berbeda proporsi atas masing-masing kebutuhan dari 

keterampilan tersebut berdasarkan tingkatan manajemennya (Handoko, 1984). 

Schermerhorn (1998) mengatakan bahwa keterampilan merupakan suatu kemampuan 

untuk mengartikan pengetahuan ke dalam praktek sehingga tercapai hasil kerja yang 

diinginkan. Untuk menghadapi sifat kerja manajerial sangat diperlukan banyak 

keterampilan, dalam hal ini keterampilan yang paling penting adalah keterampilan 

yang memungkinkan manajer dapat membantu orang lain menjadi lebih produktif di 

tempat kerja. 

Menurut Darsono (2007) penyebab kegagalan penerapan Total Quality 

Management (TQM) dalam perusahaan adalah karena kurangnya managerial skill 

yang dimiliki oleh manajer. Penerapan Total Quality Management (TQM) akan 

semakin efektif dan efisien jika didukung oleh penguasaan dan peningkatan 

managerial skill oleh manajer. Managerial skill merupakan gabungan dari kontribusi 

keterampilan dan pengetahuan dalam melakukan aktivitas-aktivitas manajerial. 

Robert L. Katz (John R., 1997) menggolongkan keterampilan dasar manajer menjadi 

tiga kategori, yaitu: keterampilan teknis (tehnical skill), keterampilan kemanusiaan 

(human skill atau interpersonal skilll), dan keterampilan konseptual (conceptual 

skill), dimana ketiga keterampilan tersebut berkaitan dan dibutuhkan manajer dalam 

mengimplementasikan unsur-unsur dari Total Quality Management (TQM), yaitu 

fokus pada pelanggan, perbaikan terus-menerus, dan keterlibatan seluruh karyawan. 



 
 

Penguasaan pengetahuan baru dan peningkatan keterampilan akan memungkinkan 

karyawan untuk menyelesaikan berbagai tugas secara lebih baik (misalnya lebih 

cepat, lebih sedikit sisa buangan, hasil yang lebih besar, dan sebagainya) dan lebih 

efektif (Dale, 2003). 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Model Penelitian Hipotesis 2 

Berdasarkan pembahasan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut : 

H2 =  Manageral skill berpengaruh positif terhadap hubungan antara penerapan 

Total Quality Management (TQM) dengan kinerja perusahaan. 
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