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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian terdahulu  

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain dapat dijadikan 

referensi bagi peneliti dan perbandingan teori dan hasil dari penelitian 

tersebut. Berikut hasil penelitian terdahulu : 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No.  Judul  Hasil penelitian  

1. Yenni Carolina (2012) 

Pengaruh penerapan total 

quality management (TQM) 

dan komitmen organisasi 

terhadap kinerja perusahaan 

dengan budaya organisasi 

sebagai variabel moderasi 

(survei pada perusahaan 

manufaktur dijawa barat 

yang listing di BEI . 

Hasil penelitian tersebut dari tiga tahap 

persiapan,  perencanaan  dan  pelaksanaan  

dan  komitmen  organisasi  berpengaruh 

signifikan  terhadap  kinerja  perusahaan  

manufaktur  di  Jawa  Barat  yang  listing  di  

BEI dan  mempunyai nilai  ROA positif 

pada tahun 2008. Di samping itu budaya 

organisasi sebagai variable moderasi 

memberikan pengaruh terhadap hubungan 

antara penerapan TQM, komitmen 

organisasi  dan  kinerja  perusahaan. 

2. Juliana putriana, Faula arina, 

dan Ratna ekawati, (2013) 

Pengaruh penerapan Total 

Quality Management 

melalui produktivitas 

karyawan terhadap kinerja 

perusahaan dengan metode 

Structural Equation 

Modeling  

Pelaksanaan  atas  dasar  penerapan  TQM  

dan penilaian produktivitas karyawan di PT. 

X sudah baik, hal  tersebut  terlihat  dari  

persepsi  karyawannya. Hubungan  TQM  

terhadap  kinerja  perusahaan melalui  

produktivitas  karyawan  yaitu  dilihat  dari 

besarnya nilai produktivitas karyawan 

terhadap kinerja yaitu  sebesar  54%,  yang  

berarti  adanya  hubungan  

positif yang terbentuk. 

3. Callystha prayhoego dan 

Devie (2013) Analisa 

pengaruh Total Quality 

Management terhadap 

keunggulan bersaing dan 

kinerja perusahaan  

Hasil penelitian terdapat pengaruh signifikan 

antara TQM terhadap keunggulan bersaing. 

Penerapan TQM tersebut juga mampu 

meningkatkan kinerja perusahaan, baik dari 

kinerja keuangan maupun operasionalnya. 

Keunggulan bersaing perusahaan yang 

meningkat akan mampu meningkatkan 

kinerja perusahaan pula.  
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4.  Surachman, Ubud Salim, 

Solimum (2012) Pengaruh 

Praktik Total Quality 

Management (TQM) 

terhadap Budaya Kualitas, 

Daya Saing dan Kinerja 

Perusahaan (Studi pada 

Industri Manufaktur di Kota 

Makassar)  

 

Hasil penelitian menujukkan bahwa praktik 

TQM berpengaruh signifikan terhadap 

budaya kualitas. Budaya kualitas sebagai 

variabel mediasi antara praktik Total Quality 

Management(TQM) dengan kinerja 

perusahaan memberikan peran yang masih 

lemah dalam mendukung peningkatan 

kinerja perusahaan pada industri manufaktur 

di Kota Makassar. Daya saing sebagai 

variabel mediasi antara praktik Total Quality 

Management (TQM) dengan kinerja 

perusahaan dapat memberikan peran yang 

sangat penting dalam mendukung 

peningkatan kinerja perusahaan pada 

industri manufaktur di Kota Makassar. 

5.  Musran Munizu (2010) 

Praktik Total Quality 

Management (TQM) Dan 

Pengaruhnya Terhadap  

Kinerja Karyawan dan 

Kinerja Perusahaan (Studi 

Pada PT. Telkom Tbk. 

Cabang Makassar) 

Hasil penelitian ini mendukung pendapat 

bahwa manajemen proses merupakan salah 

satu elemen TQM yang mempengaruhi 

kinerja karyawan dan kinerja perusahaan 

secara keseluruhan. variabel-variabel praktik 

TQM yang terdiri atas (1) kepemimpinan (2) 

perencanaan strategis (3) fokus pada 

pelanggan (4) informasi dan analisis (5) 

manajemen sumber daya manusia dan (6) 

manajemen proses mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Hal ini merupakan indikasi 

bahwa derajat meningkat atau menurunnya 

kinerja karyawan sangat ditentukan oleh 

variabel-variabel TQM tersebut. Sehingga 

praktik TQM yang efektif disamping 

mampu meningkatkan kinerja karyawan, 

juga dapat  mendorong perusahaan untuk 

menyediakan produk yang berkualitas 

dibanding pesaing. 

 

B. Tinjauan Teori  

a) Total Quality Management (TQM)  

1) Pengertian  

Total Quality Management (TQM) merupakan suatu 

pendekatan yang berorientasi pada pelanggan dengan 

memperkenalkan perubahan manajemen secara sistematik dan 
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perbaikan terus menerus terhadap proses, produk, dan pelayanan 

suatu organisasi (Gasperz, 2011). Proses Total Quality 

Management bermula dari pelanggan dan berakhir pada pelanggan 

pula. Konsep Total Quality Management berasal dari tiga kata 

yaitu total, quality, dan management. Fokus utama dari TQM 

adalah kualitas atau mutu. Mutu sebagai tercukupinya kebutuhan 

(conformance to requirement).  

Menurut Garvin dan Darvis dalam Nasution (2005), mutu 

adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, 

manusia atau tenaga kerja, proses  atau  tugas,  serta  lingkungan  

yang  memenuhi  atau  melebihi  harapan pelanggan  atau  

konsumen.  Selera  atau  harapan  konsumen  pada  suatu  produk 

selalu berubah, sehingga mutu produk tersebut, maka diperlukan 

perubahan atau peningkatan  keterampilan  tenaga  kerja,  

perubahan  proses  produksi  dan  tugas, serta  perubahan  

lingkungan  perusahaan  agar  produk  dapat  memenuhi  atau 

melebihi harapan konsumen. 

Kata selanjutnya adalah total, yang dalam bahasa Indonesia 

sering dipakai kata menyeluruh atau terpadu. Kata total (terpadu) 

dalam Total Quality Management menegaskan bahwa setiap orang 

yang berada dalam organisasi harus terlibat dalam upaya 

peningkatan secara terus menerus. Menurut Tjiptono, Total Quality 

Management (TQM) merupakan suatu pendekatan dalam 

menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya 
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saing organisasi melalui perbaikan terus menerus atas produk, jasa, 

manusia, proses, dan lingkungannya. Singkatnya TQM merupakan 

sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi 

usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan 

melibatkan seluruh anggota organisasi. Tujuannya adalah untuk 

menjamin bahwa pelanggan puas terhadap barang dan jasa yang 

diberikan, serta menjamin bahwa tidak ada pihak yang dirugikan. 

Total Quality Management (TQM) merupakan suatu 

konsep manajemen modern yang berusaha untuk memberi kan 

respon secara tepat terhadap setiap perubahan yang ada, baik yang 

didorong oleh kekuatan eksternal maupun internal organisasi. 

Dasar pemikiran TQM sangatlah sederhana, yakni bahwa cara 

terbaik agar dapat bersaing unggul dalam persaingan global adalah 

dengan menghasilkan kualitas yang terbaik. Oleh karena itu, Total 

Quality Management (TQM) merupakan teori ilmu manajemen 

yang mengarahkan pimpinan organisasi dan personilnya untuk 

melakukan program perbaikan mutu secara berkesinambungan 

yang terfokus pada pencapaian kepuasan para pelanggan.  

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa TQM merupakan Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa TQM adalah suatu alat yang digunakan oleh 

manajemen suatu perusahaan yang melibatkan seluruh personel 

dalam perusahaan dalam melakukan perbaikan secara terus 

menurus atas produk, pelayanan, lingkungan yang berhubungan 
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dengan produk perusahaan, dan manajemen perusahaan melalui 

metode ilmiah yang inovatif. Dengan demikian, tujuan akhir dari 

konsep TQM adalah untuk mencapai kepuasan pelanggan dan 

upaya mengurangi suatu kesalahan atau ketidaksempurnaan barang 

atau jasa yang dihasilkan.  

2) Karakteristik TQM  

Terdapat sepuluh unsur utama (karakteristik) TQM yang 

dikemukakan oleh Goetsch dan Davis dalam Fandy Tjiptono & 

Anastasia Diana (2003) yaitu :  

a) Fokus Pada Pelanggan 

Dalam TQM, baik pelanggan internal maupun pelanggan 

eksternal merupakan driver. Pelanggan eksternal menentukan 

kualitas produk atau jasa yang disampaikan kepada mereka, 

sedangkan pelanggan internal berperan besar dalam 

menentukan kualitas manusia, proses, dan lingkungan yang 

berhubungan dengan produk atau jasa. 

b) Obsesi Terhadap Kualitas 

Dalam organisasi yang menerapkan TQM, penentu akhir 

kualitas pelanggan internal dan eksternal. Dengan kualitas yang 

ditetapkan tersebut, organisasi harus terobsesi untuk memenuhi 

atau melebihi apa yang ditentukan tersebut. 

c) Pendekatan Ilmiah 

Pendekatan ilmiah sangat diperlukan dalam penerapan 

TQM, terutama untuk mendesain pekerjaan dan dalam proses 
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pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang 

berkaitan dengan pekerjaan yang didesain tersebut. Dengan 

demikian data diperlukan dan dipergunakan dalam menyusun 

patok duga (benchmark), memantau prestasi, dan 

melaksanakan perbaikan. 

d) Komitmen jangka Panjang 

TQM merupakan paradigma baru dalam melaksanakan 

bisnis. Untuk itu dibutuhkan budaya perusahaan yang baru 

pula. Oleh karena itu komitmen jangka panjang sangat penting 

guna mengadakan perubahan budaya agar penerapan TQM 

dapat berjalan dengan sukses. 

e) Kerja sama Team (Teamwork) 

Dalam organisasi yang menerapkan TQM, kerja sama tim, 

kemitraan dan hubungan dijalin dan dibina baik antar karyawan 

perusahaan maupun dengan pemasok lembaga-lembaga 

pemerintah, dan masyarakat sekitarnya. 

f) Perbaikan Sistem Secara Berkesinambungan 

Setiap poduk atau jasa dihasilkan dengan memanfaatkan 

proses-proses tertentu di dalam suatu sistem atau lingkungan. 

Oleh karena itu, sistem yang sudah ada perlu diperbaiki secara 

terus menerus agar kualitas yang dihasilkannya dapat 

meningkat. 
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g) Pendidikan dan Pelatihan 

Dalam organisasi yang menerapkan TQM, pendidikan dan 

pelatihan merupakan faktor yang fundamental. Setiap orang 

diharapkan dan didorong untuk terus belajar, yang tidak ada 

akhirnya dan tidak mengenal batas usia. Dengan belajar, setiap 

orang dalam perusahaan dapat meningkatkan keterampilan 

teknis dan keahlian profesionalnya. 

h) Kebebasan Yang Terkendali 

Dalam TQM, keterlibatan dan pemberdayaan karyawan 

dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah 

merupakan unsur yang sangat penting. Hal ini dikarenakan 

unsur tersebut dapat meningkatkan "rasa memiliki" dan 

tanggung jawab karyawan terhadap keputusan yang dibuat. 

Selain itu unsur ini juga dapat memperkaya wawasan dan 

pandangan dalam suatu keputusan yang diambil, karena pihak 

yang terlibat lebih banyak. Meskipun demikian, kebebasan 

yang timbul karena keterlibatan tersebut merupakan hasil dari 

pengendalian yang terencana dan terlaksana dengan baik. 

i) Kesatuan Tujuan 

Agar TQM dapat diterapkan dengan baik, maka perusahaan 

harus memiliki kesatuan tujuan. Dengan demikian setiap usaha 

dapat diarahkan pada tujuan yang sama. Namun hal ini tidak 

berarti bahwa harus selalu ada persetujuan atau kesepakatan 
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antara pihak manajemen dan karyawan mengenai upah dan 

kondisi kerja. 

j) Adanya Keterlibatan dan Pemberdayaan Karyawan 

Keterlibatan dan pemberdayaan karyawan merupakan hal 

yang penting dalam penerapan TQM. Pemberdayaan bukan 

sekedar melibatkan karyawan tetapi juga melibatkan mereka 

dengan memberikan pengaruh yang sungguh berarti. 

Untuk memberdayakan karyawan dan mengimplementasikan 

TQM sebagai usaha yang berkelanjutan, seluruhnya yang di dalam 

organisasi harus dilatih dalam teknik dari TQM.  

b) Kinerja Perusahaan  

1) Pengertian  

Kinerja perusahaan merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh 

suatu perusahaan dalam periode tertentu dengan mengacu kepada 

standar yang ditetapkan. Pengukuran aktivitas kinerja perusahaan 

dirancang untuk menaksir bagaimana kinerja aktivitas dan hasil 

akhir yang dicapai. Menurut Rivai & Basri (2004) pengertian 

performance atau kinerja adalah seseorang atau kelompok orang 

dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung 

jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan 

secara legal, tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan 

dengan moral dan etika. Bahwa kinerja perusahaan adalah hasil 

dari serangkaian proses bisnis yang mana dengan pengorbanan 

beragai macam sumber daya yaitu bisa sumber daya manusia dan 
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juga keuangan perusahaan (Moerdiyanti;2010). Apabila kinerja 

perusahaan meningkat, bisa dilihat dari gencarnya kegiatan 

perusahaan dalam rangka untuk menghasilkan keuntungan yang 

sebesar-besarnya. Keuntungan atau laba yang dihasilkan tentu akan 

berbeda tergantung dengan ukuran perusahaan yang bergerak. 

Terdapat tiga jenis kinerja organisasi yaitu :  

a) Kinerja strategik 

Kinerja strategik biasanya berkaitan dengan strategi dalam 

penyesuaian terhadap ligkungannya dan kemampuan di mana 

suatu organisasi berada. Biasanya kebijakan strategik di pegang 

oleh top manajer karena menyangkut strategi menghadapi pihak 

luar, dan juga kinerja strategik harus mampu membuat visi 

kedepan tentang kondisi makro ekonomi negara yang 

berpengaruh pada kelangsungan organisasi. 

b) Kinerja administratif 

Kinerja administratif berkaitan dengan kinerja administrasi 

organisasi. Termasuk di dalamnya tentang struktur administratif 

yang mengatur hubungan otoritas dan tanggung jawab dari 

orang yang menduduki jabatan atau bekerja pada unit-unit kerja 

yang terdapat dalam organisasi. Disamping itu, kinerja 

administratif berkaitan dengan kinerja dari mekanisme aliran 

informasi antar unit kerja dalam organisasi, agar tercapai 

sinkronisasi kerja antar unit kerja. 
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c) Kinerja operasional. 

Kinerja operasional berkaitan dengan efektifitas 

penggunaan setiap sumber daya yang digunakan 

organisasi.Kemampuan mencapai efektifitas penggunaan 

sumberdaya (modal, bahan baku, teknologi dan lain-lain) 

tergantung kepada sumber daya manusia yang mengerjakan. 

2) Tujuan Kinerja Perusahaan  

Tujuan kinerja perusahaan adalah untuk memotivasi 

personel mencapai sasaran organisasi dan mematuhi standar 

perilaku yang telah diterapkan sebelumnya, agar membuahkan 

tindakan dan hasil yang diinginkan oleh organisasi. Standar 

perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal 

yang dituangkan dalam rencana strategik, program dan anggaran 

organisasi. Penilaian kinerja juga digunakan untuk menekan 

perilaku yang tidak semestinya dan untuk merancang dan 

menegakkan perilaku yang semestinya yang diinginkan, melalui 

umpan balik hasil kinerja pada waktunya serta penghargaan, baik 

yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik (Chairany dan 

Lestari:2011)  

3) Indikator Kinerja Perusahaan  

Kinerja sebuah perusahaan dapat dilihat dari sesuatu yang 

dihasilkan oleh suatu perusahaan tersebut dalam periode tertentu. 

Untuk mengukur kinerja perusahaan menurut Kaplan (1996) 

adalah sebagai berikut : 
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a) Perspektif Keuangan  

Pada saat perusahaan melakukan pengukuransecara 

finansial, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah 

mendeteksi keberadaan industri yang dimilikinya. Kaplan 

menggolongkan tiga tahap perkembanganindustri yaitu; 

growth, sustain, dan harvest. Dari tahap-tahap perkembangan 

industri tersebut akan diperlukan strategi-strategi yang berbeda-

beda. Dalam perspektif finansial, terdapat tiga aspek dari 

strategi yang dilakukan suatu perusahaan : (1) pertumbuhan 

pendapatan dan kombinasi pendapatan yang dimiliki suatu 

organisasi bisnis, (2) penurunan biaya dan peningkatan 

produktivitas, (3) penggunaan aset yang optimal dan strategi 

investasi. 

b) Perspektif Pelanggan 

Dalam perspektif pelanggan ini mengidentifikasi 

bagaimana kondisi customer mereka dan segmen pasar yang 

telah dipilih oleh perusahaan untuk bersaing dengan kompetitor 

mereka. Segmen yang telah mereka pilih ini mencerminkan 

keberadaan customer tersebut sebagai sumber pendapatan 

mereka. Dalam perspektif ini, pengukuran dilakukan dengan 

lima aspek utama yaitu Pengukuran pangsa pasar  

Pengukuran terhadap besarnya pangsa pasar perusahaan 

mencerminkan proporsi bisnis dalam satu area bisnis tertentu 

yang diungkapkan dalam bentuk uang, jumlah pelanggan, atau 
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unit volume yang terjual atas setiap unit produk yang terjual. 

Customer retention, yaitu pengukuran dapat dilakukan dengan 

mengetahui besarnya prosentase pertumbuhan bisnis dengan 

jumlah pelanggan yang saat ini dimiliki oleh perusahaan. 

Customer acquisition, pengukuran dapat dilakukan melalui 

prosentase jumlah penambahan pelanggan baru dan 

perbandingan total penjualan dengan jumlah pelanggan baru 

yang ada. Customer satisfaction, pengukuran terhadap tingkat 

kepuasan pelanggan ini dapat dilakukan dengan berbagai 

macam teknik diantaranya adalah : survei melalui surat (pos), 

interview melalui telepon, atau personal interview. Customer 

profitability, pengukuran terhadap customer profitability dapat 

dilakukan dengan menggunakan teknik Activity Based-Costing 

(ABC). 

c) Perspektif Proses Bisnis Internal 

Dalam perspektif ini, perusahaan melakukan 

pengukuran terhadap semua aktivitas yang dilakukan oleh 

perusahaan baik manajer maupun karyawan untuk menciptakan 

suatu produk yang dapat memberikan kepuasan tertentu bagi 

pelanggan dan juga para pemegang saham. Dalam hal ini 

perusahaan berfokus pada tiga proses bisnis utama yaitu: proses 

inovasi, proses operasi, proses pasca penjualan. 
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d) Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran  

Pentingnya suatu organisasi bisnis untuk terus 

memperhatikan karyawannya, memantau kesejahteraan 

karyawan dan meningkatkan pengetahuan karyawan karena 

dengan meningkatnya tingkat pengetahuan karyawan akan 

meningkatkan pula kemampuan karyawan untuk berpartisipasi 

dalam pencapaian hasil ketiga perspektif dan tujuan 

perusahaan. Tiga perspektif tersebut adalah sebagai berikut :  

a. People 

Tenaga kerja pada perusahaan dewasa ini lebih 

lanjut dituntut untuk dapat berpikir kritis dan melakukan 

evaluasi terhadap proses dan lingkungan untuk dapat 

memberikan usulan perbaikan. Oleh sebab itu, dalam 

pengukuran strategi perusahaan, salah satunya harus 

berkaitan secara spesifik dengan kemampuan pegawai, 

yaitu apakah perusahaan telah mencanangkan peningkatan 

kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki. Dalam 

kaitannya dengan sumber daya manusia ada tiga hal yang 

perlu ditinjau dalam menerapkan Balanced Scorecard :  

(1) Tingkat kepuasan karyawan  

Kepuasan karyawan merupakan suatu para kondisi 

untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, pelayanan 

kepada konsumen dan kecepatan bereaksi. Kepuasan 
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karyawan menjadi hal yang penting khususnya bagi 

perusahaan jasa. 

(2) Retensi Karyawan 

Retensi karyawan adalah kemampuan perusahaan 

untuk mempertahankan pekerja - pekerja terbaiknya 

untuk terus berada dalam organisasinya. Perusahaan 

yang telah melakukan investasi dalam sumber daya 

manusia akan sia-sia apabila tidak mempertahankan 

karyawannya untuk terus berada dalam perusahaan. 

(3) Produktivitas karyawan 

Produktivitas merupakan hasil dari pengaruh rata-

rata dari peningkatan keahlian dan semangat inovasi, 

perbaikan proses internal, dan tingkat kepuasan 

pelanggan. Tujuannya adalah menghubungkan output 

yang dilakukan para karyawan terhadap jumlah 

keseluruhan karyawan. Produktivitas karyawan 

digunakan untuk mengetahui produktivitas karyawan 

dalam bekerja untuk periode tertentu. Pengukurannya 

dengan membandingkan antara laba operasi dengan 

jumlah karyawan. 

b. Sistem 

Motivasi dan keterampilan karyawan saja tidak cukup 

untuk menunjang pencapaian tujuan proses pembelajaran 

dan pertumbuhan apabila mereka tidak memiliki informasi 
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yang memadai. Pegawai di bidang operasional memerlukan 

informasi yang cepat, tepat waktu dan akurat sebagai 

umpan balik, oleh sebab itu karyawan membutuhkan suatu 

sistem informasi yang mempunyai kualitas dan kuantitas 

yang memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 

c. Organizational Procedure 

Prosedur yang dilakukan suatu organisasi perlu 

diperhatikan untuk mencapai suatu kinerja yang handal. 

Prosedur dan perbaikan rutinitas harus diteruskan karena 

karyawan yang sempurna dengan informasi yang berlimpah 

tidak akan memberikan kontribusi pada keberhasilan usaha 

apabila mereka tidak dimotivasi untuk bertindak selaras 

dengan tujuan perusahaan. Dalam perspektif ini komponen 

pengukuran yang digunakan yaitu: 

(1) Produktivitas karyawan 

Untuk mengetahui produktivitas karyawan dalam 

bekerja untuk periode tertentu. Pengukurannya dengan 

membandingkan antara laba operasi dengan jumlah 

karyawan. 

(2) Retensi karyawan (Perputaran karyawan) 

Perputaran karyawan digunakan untuk mengetahui 

perbandingan antara jumlah karyawan keluar dengan 

total karyawan tahun berjalan 
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(3) Kepuasan karyawan 

Pengukuran dilakukan dengan survey kepuasan 

karyawan melalui wawancara. 

C. Kerangka Pikir  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Keranga Pikir 

 

Berdasarkan kerangka pikir diatas dapat dijelaskan bahwa 

kerangka pikir tersebut merupakan alur yang akan digunakan untuk 

melakukan penelitian pengaruh Total Quality Management terhadap 

Kinerja Perusahaan. Dimana penelitian ini hanya difokuskan pada 

Total Quality Management berdasarkan teori Gasperz (2011) dan 

Kinerja Perusahaan berdasarkan teori Moerdiyanti (2010) 
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 Adanya 

keterlibatan 

karyawan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinerja Perusahaan : 

 Perspektif 

keuangan 

 Perspektif 

pelanggan  

 Perspektif proses 

bisnis internal  

 Perspektif 

pertumbuhan dan 

pembelajaran  
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D. Hipotesis  

Hipotesis disusun berdasarkan penelitian terdahulu oleh Musran 

Munizu (2010) menyatakan bahwa Total Quality Management 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan dan 

Kinerja Perusahaan. Serta, sesuai dengan kerangka pikir diatas, maka 

dari penelitian terdahulu dan kerangka pikir dapat disusun 

dihipotesiskan sebagai berikut :  

 Ha : Total Quality Management berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja perusahaan 

 


