
 1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Persaingan dalam dunia usaha terus mengalami perkembangan, sehingga 

pemanfaatan sumber daya manusia harus diperhatikan oleh perusahaan, karena 

sangat penting bagi perkembangan perusahaan tersebut. 

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pada 

pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan, melaksanakan misi guna mencapai visi organisasi. Untuk itu 

dalam pelaksanaannya, perusahan memerlukan suatu teknis akuntansi manajerial, 

yaitu Total Quality Management (TQM) dapat memberikan banyak manfaat yaitu 

meningkatkan laba serta daya saing perusahaan yang bersangkutan dan dapat 

membantu meningkatkan produktifitas dan kinerja karyawan.  

Penerapan sistem pengukuran kinerja bertujuan untuk mengetahui 

karakteristik dan kualitas kinerja serta mengidentifikasi tindakan yang perlu 

dilakukan sehingga dapat melakukan perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja 

dan dengan meningkatnya kinerja maka mutu yang menjadi tujuan utama akan 

dapat tercapai, dan sistem penghargaan yang telah diterapkan memberikan banyak 

manfaat pada para manajer dan karyawan akan semakin terpacu apabila mereka 

diberi penghargaan baik fisik maupun non fisik sehingga mera kan memberikan 

timbal balik akan bekerja lebih giat.  

Tantangan utama perusahaan saat ini adalah bagaimana membangun dan 

mempertahankan usaha yang sehat dalam pasar dan lingkungan usaha. Hal ini bisa 
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diwujudkan dengan adanya kinerja tinggi dan berkualitas yang diterapkan oleh 

perusahaan. Semua perusahaan yang berkinerja tinggi akan semakin mengubah 

perhatian mereka pada kebutuhan untuk mengelola proses usaha seperti 

pengembangan produk, perolehan penjualan, dan pencapaian lainnya. 

Narsa (2007) dalam aditya hernawan 2014 menyatakan kinerja 

(performance) adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 

sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung 

jawab masingmasing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sedangkan 

Nasution (2005) dan Dewi (2013) dalam aditya hernawan 2014, menyatakan 

bahwa kinerja manajerial adalah kinerja individu anggota organisasi dalam 

kegiatan-kegiatan manajerial antara lain: perencanaan, investigasi, koordinasi, 

pengaturan staf, negosiasi, dan lain-lain. 

 Variabel kinerja manajerial diukur dengan menggunakan instrumen self 

rating yang dikembangkan oleh Mahoney (1963) dalam Aditya Hernawan (2014), 

di mana setiap responden diminta untuk mengukur kinerja sendiri ke dalam 

delapan dimensi, yaitu perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, 

pengawasan, pemilihan staf, negosiasi, dan perwakilan, serta satu dimensi 

pengukuran kinerja seorang kepala dinas, kepala bagian dan kepala bidang secara 

keseluruhan. 

Pada jaman ini persaingan dalam dunia bisnis semakin ketat. Agar dapat 

bertahan dan memiliki keunggulan dalam persaingan, perusahaan sangat 

memerlukan perencanaan yang baik untuk menjalankan perusahaan dengan efektif 

dan efisien. Salah satu komponen terpenting dalam perencanaan perusahaan 
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adalah Total Management System Total Quality Management atau TQM ini 

menggunakan strategi, data dan komunikasi yang akan efektif untuk meng-

integrasikan kedisplinan kualitas ke dalam budaya dan kegiatan-kegiatan 

perusahaan. Singkatnya, Total Quality Management (TQM) sebagai salah satu 

cara pendekatan manajemen untuk mencapai keberhasilan jangka panjang melalui 

Kepuasan Pelanggan (Customer Satisfaction), dalam TQM (Total Quality 

Management) semua anggota  organisasi atau karyawan perusahaan harus 

berpartisipasi aktif dalam menjalankan peningkatan proses, produk, layanan serta 

budaya dimana mereka bekerja sehingga dapat menghasilkan kualitas produk 

terbaik dan Layanan yang pada akhirnya dapat mencapai tujuan kepuasan 

pelanggan. 

 Total Quality Management (TQM) adalah paradigma baru dalam 

menjalankan bisnis yang berupaya memaksimumkan daya saing organisasi 

melalui fokus pada kepuasan konsumen, keterlibatan seluruh karyawan, dan 

perbaikan secara ber-kesinambungan atas kualitas produk, jasa, manusia, proses 

dan lingkungan organisasi (Angelina, 2012 dalam Aditya hernawan, 2014).  

Hal ini yang mendasari pemikiran akan perlunya  menggunakan suatu 

sistem seperti sistem pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja memberikan 

mekanisme penting bagi karyawan untuk digunakan dalam menjelaskan tujuan 

dan standar-standar kinerja serta dapat memotivasi kinerja setiap individu dimasa 

yang akan datang. Penerapan sistem pengukuran kinerja pada suatu perusahaan 

untuk mengetahui karakteristik dan kualitas kinerja serta mengidentifikasi 

tindakan yang perlu dilakukan sehingga dapat melakukan perbaikan dalam rangka 



 4 

peningkatan kinerja dan dengan meningkatnya suatu kinerja maka mutu yang 

menjadi tujuan utama akan dapat tercapai.  

Namun, seiring terjadi pengukuran dilaksanakan secara tidak tepat. 

Ketidaktepatan ini dapat menyebabkan banyak faktor. Keberhasilan perusahaan 

untuk mencapai tujuan jangka panjang tidak hanya karena mereka dapat 

mengembangkan strategi yang baik, tetapi yang lebih penting adalah karena 

mereka dapat merancang sistem dan proses yang dapat memberikan energi kepada 

karyawan untuk melaksanakan strategi itu secara efektif. Permasalahan yang 

kemudian dihadapi adalah bahwa kinerja manajerial yang rendah disebabkan oleh 

ketergantungan manajerial terhadap sistem akuntansi manajemen perusahaan yang 

gagal dalam penentuan sasaran yang tepat (Aditya hernawan, 2014). Sistem 

pengukuran kinerja sebagai salah satu bagian dari sistem pengendalian 

manajemen sangatlah penting bagi manajer guna mengevaluasi perencanaan masa 

depan. Suatu sistem merupakan suatu cara tertentu yang bersifat repetitif untuk 

melaksanakan suatu atau sekelompok aktivitas. Sistem memiliki karakteristik 

berupa rangkaian langkah-langkah yang berirama, terkoordinasi, dan berulang. 

Pengukuran kinerja adalah suatu proses untuk mengetahui seberapa bagus 

kinerja yang dilakukan individu atau kelompok dalam rangka mencapai sasaran 

strategis. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan dan 

memberikan umpan balik merupakan hal yang penting dalam upaya perbaikan 

secara terus-menerus dan mencapai keberhasilan di masa mendatang sehingga 

perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan usahanya (Sianipar, 2013 dalam 

Marsalita Setyani 2015) 
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Sistem penghargaan (reward) yang berbasis kinerja mendorong karyawan 

mengubah kecendrungan mereka dari semangat untuk memenuhi kepentingan diri 

sendiri ke semangat memenuhi kepentingan organisasi (Aditya hernawan, 2014).  

Sistem reward adalah suatu sistem atau program yang dilaksanakan 

manajemen dengan memberikan tambahan penerimaan bagi karyawan atau 

manajer sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerjanya (Narsa dan Rani, 

2003 dalam Marsalita Setyani, 2015). Reward yang berbasis kinerja memberikan 

dua manfaat, yaitu memberi motivasi dan memberi informasi (Dewi (2013) dalam 

Aditya Hernawan (2014)).   

Penelitian ini bermaksud untuk mereplikasi penelitian yang sudah dilakukan 

oleh Aditya Hernawan, Amir Mahmud, Linda Agustina  (2014) karena. penelitian 

sebelumnya satu perusahaan saja atau model study kasus, objek penelitiannya 

adalah PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Semarang, sehingga tidak 

dapat digeneralisasi sedangkan penelitian ini mereplikasi penelitian sebelumnya, 

bertujuan untuk meningkatkan external validity. Penelitian ini menggunakan 

model empiris sehingga dapat digeneralisasi dengan mengambil sampel 

perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BPS dengan manajer yang 

terlibat dalam proses penyusunan kinerja manajerial di Kota Semarang yang 

berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengambil judul penelitian 

“Pengaruh TQM, Sistem Pengukuran Kinerja, Sistem Penghargaan 

Terhadap Kinerja Manajerial Pada Perusahaan Manufaktur Di Kota 

Semarang” 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah Total Quality Management berpengaruh terhadap Kinerja 

Manajerial ? 

2. Apakah Sistem Pengukuran Kinerja berpengaruh terhadap Kinerja 

Manajerial ? 

3. Apakah Sistem Penghargaan berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial  

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan adanya 

hubungan atau pengaruh yang signifikan antara pengaruh total equality 

management, sistem pengukuran kinerja dan sistem penghargaan 

terhadap kinerja manajerial. 

Manfaat penelitian ini Sebagai masukkan kepada perusahaan 

manufaktur untuk menyusun total equality management, sistem 

pengukuran kinerja dan sistem penghargaan dengan efektif dapat 

meningkatkan kinerja manajerial yang diharapkan bagi kemajuan 

perusahaan dan memberi manfaat yang signifikan dalam kinerja 

manajerial perusahaa. 
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1.4 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Quality Management 

(TQM) adalah paradigma baru 

dalam menjalankan bisnis yang 

berupaya memaksimumkan daya 

saing organisasi melalui fokus 

pada kepuasan konsumen, 

keterlibatan seluruh karyawan, 

dan perbaikan secara ber-

kesinambungan atas kualitas 

produk, jasa, manusia, proses 

dan lingkungan organisasi 

(Angelina, 2012 dalam Aditya 

hernawan, 2014) 

Pengukuran kinerja adalah suatu 

proses untuk mengetahui 

seberapa bagus kinerja yang 

dilakukan individu atau 

kelompok dalam rangka 

mencapai sasaran strategis. 

Pengukuran kinerja yang 

dilakukan secara berkelanjutan 

dan memberikan umpan balik 

merupakan hal yang penting 

dalam upaya perbaikan secara 

terus-menerus dan mencapai 

keberhasilan di masa mendatang 

sehingga perusahaan dapat 

mempertahankan kelangsungan 

usahanya (Sianipar, 2013 dalam 

Marsalita Setyani 2015) 

Model Penelit  

Sistem reward adalah 

suatu sistem atau program 

yang dilaksanakan 

manajemen dengan 

memberikan tambahan 

penerimaan bagi 

karyawan atau manajer 

sebagai upaya untuk lebih 

meningkatkan kinerjanya 

(Narsa dan Rani, 2003 

dalam Marsalita Setyani, 

2015).  

Persaingan dalam dunia usaha terus mengalami perkembangan, sehingga pemanfaatan sumber 

daya manusia harus diperhatikan oleh perusahaan, karena sangat penting bagi perkembangan 

perusahaan tersebut. Sumber daya manusia sebagai salah satu fungsi perusahaan harus memiliki 

kinerja yang baik. 

Permasalahan yang kemudian dihadapi adalah bahwa kinerja manajerial yang rendah 

disebabkan oleh ketergantungan manajerial terhadap suatu sistem akuntansi manajemen 

perusahaan yang gagal dalam penentuan sasaran yang tepat.  

Total Quality Management 

(TQM) sebagai salah satu 

cara pendekatan manajemen 

untuk mencapai keberhasilan 

jangka panjang melalui 

Kepuasan Pelanggan 

(Customer Satisfaction), 

Kinerja adalah suatu hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas 

yang dilakukan seorang pegawai 

dalam melaksanakan fungsinya 

sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya.  

Penghargaan (reward) 

adalah seuatu bentuk 

apresiasi kepada suatu 

prestasi tertentu yang 

diberikan, baik oleh dan dari 

perorangan ataupun suatu 

lembaga yang biasanya 

diberikan dalam bentuk 

material atau ucapan. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika 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 tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis yang 

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 di ajukan dalam penelitian ini. 

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

yang telzh dilakukan pada bagian sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 


