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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Berdasrkan penelitian yang telah dilakukan terhadap beberapa sumber 

kepustakaan terdahulu, peneliti melihat telah banyak peneliti sebelumnya 

yang mengangkat penelitian tentang pengaruh Total Quality Management 

terhadap kinerja manajerial, diantaranya : 

Tabel 2.1. Hasil Penelitian Terdahulu 

No Judul Metode 

Penelitian 

Hasil Persamaan Perbedaan 

1 Analisis 

penerapan Total 

Quality 

Management 

industry 

pertahanan 

nasional Studi 

pada industry 

senjata. (Yusuf 

Novrianto: 2014) 

Maintenan

ce Value 

Stream 

Mapping 

(MVSM), 

Analisis 

deskriptif  

Secara keseluruhan 

industry senjata 

telah menerapkan 

Total Quality 

Management 

dengan optimal 

Variabel 

penelitian 

Objek 

penelitian, 

lokasi 

penelitian 

2 Tingkat 

Penerapan 

Manajemen Mutu 

Pada Usaha IKM 

Chide Wrought 

Iron Design. 

(Dewi Sinta K., 

Ma’mun Sarma, 

dan Aris 

Munandar, 2017) 

 

Rentang 

skala 

Hasil penilaian 

rentang skala 

terhadap tingkat 

penerapan 

manajemen mutu 

yang dilakukan 

perusahaan berada 

pada rentang 

setuju, tetapi masih 

memerlukan 

perbaikan ke arah 

MMT. Sistem 

manajemen mutu 

pada IKM ChiDe 

Wrought Iron tidak 

membutuhkan 

Variabel 

penelitian 

Objek 

penelitian, 

lokasi 

penelitian 
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terlalu banyak 

perbaikan, karena 

perusahaan tersebut 

sudah 

melaksanakan 

manajemen mutu 

yang melibatkan 

semua pihak, baik 

internal maupun 

eksternal. 

 

3 Analisis kualitas 

produk, biaya 

kualitas dan 

volume 

penjualan. Studi 

pada perusahaan 

emping UD. HN 

Putra (Jaluanto 

dan Dyah 

Widyaningrum: 

2012) 

Analisis 

deskriptif 

dan 

analisis 

kuantitatif 

Kualitas produk 

(X1) mempunyai 

pengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap volume 

penjualan. 

Sedangkan biaya 

kualitas (X2) 

mempunyai 

pengaruh positif 

tapi tidak signifikan 

terhadap volume 

penjualan.  

Variabel 

penelitian 

Objek 

penelitian, 

lokasi 

penelitian 

4 Analisis Total 

Quality 

Management 

terhadap kinerja 

manajerial pada 

PT. ASEGAR 

MURNI JAYA 

desa Tumalung 

Kab. Minahasa 

Utara (Brian R. 

Lamato: 2017) 

Analisis 

regrsi 

berganda 

Focus pada 

pelanggan, 

perbaikan 

berkesinambungan, 

pendidikan dan 

pelatihan, serta 

keterlibatan dan 

pemberdayaan 

karyawan 

berpengaruh 

simultan terhadap 

kinerja manajerial 

pada PT. ASEGAR 

MURNI JAYA  

Variabel 

penelitian 

Objek 

penelitian, 

lokasi 

penelitian 

Sumber: Yusuf Novrianto (2014), Dewi Sinta “et al” (2017), Julianto dan Dyah 

Widyaningrum (2012), Brian R. Lamato (2017) 

  

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
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B. Landasan Teori 

1. Total Quality Management 

a. Definisi TQM 

Menurut Tjiptono (2008: 4) Total Quality Management 

(TQM) merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha 

yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi 

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

lingkungan. 

Total Quality Management (TQM) merujuk pada 

penekanan kualitas yang meliputi organisasi keseluruhan, mulai 

dari pemasok hingga pelanggan. TQM menekankan pada 

komitmen manajemen untuk mendapatkan arahan yang terus 

menerus ingin dicapai keunggulan dalam semua aspek produk dan 

jasa yang penting bagi pelanggan (Heizer dan Render, 2015: 248) 

Menurut Nasution (2010: 91) mengungkapkan Total 

Quality Management merupakan suatu pendekatan dalam 

menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya 

saing organisasi melalui perbaikan terus menerus atas produk, 

jasa, tenaga kerja,proses dan lingkungannya. Dan esensi TQM 

adalah melibatkan dan memberdayakan sseluruh karyawan dalam 

mengadakan pebaikan kualitas barang dan jasa secara 

berkelanjutan, yang dapat memberikan kepuasan kepada 

konsumen. 
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Menurut Gasperz (2011: 115) menyatakan Total Quality 

Management yaitu suatu cara meningkatkan kinerja secara terus-

menerus (Continously Performance Improvement) pada setiap 

level operasi atau proses dalam setiap area fungsional dari suatu 

organisasi menggunakan semua sumber daya manusia dan modal 

yang tersedia. 

Dari beberapa definisi oleh para ahli dapat diartikan Total 

Quality Management merupakan system manajemen yang 

mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada 

kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota 

organisasi. Dengan demikian TQM mengutamakan kualitas 

sebagai unsur utama yang berorientasi pada pelanggan dengan 

melibatkan anggota organisasi. 

b. Dimensi TQM 

Menurut Tjiptono (2008: 15) yang membedakan TQM 

dengan pendekatan-pendekatan lain dalam menjalankan usaha 

adalah komponen, komponen ini memiliki sepuluh unsur utama 

sebagai berkut: 

1) Focus pada Pelanggan 

Dalam TQM, baik pelanggan internal maupun pelanggan 

eksternal merupakan driver. Pelanggan ekternal menentukan 

kualitas produk atau jasa yang disampaikan kepada mereka, 

sedangkan pelanggan internal berperan dalam menentukan 
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kualitas manusia, proses, dan lingkungan yang berhubungan 

dengan prosuk atau jasa. 

2) Obsesi terhadap Kualitas 

Dalam organisasi yang menerapkan TQM, pelanggan internal 

dan ekternal menentukan kualitas. Dengan kualitas yagn 

ditetapkan tersebut, organisasi harus terobsesi untuk memenuhi 

atau melebihi apa yang ditentukan mereka. Hal ini berarti 

bahwa semua karyawan pada setiap level berusaha 

melakasanakan setiap aspek pekerjaan berdasarkan perspektif. 

3) Pendekatan Ilmiah 

Dalam penerapan TQM pendekatan ilmiah diperlukan, 

terutama untuk mendesain pekerjaan dan dalam proses 

pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang 

berkaitan dengan pekerjaan yang di desain tersebut. Dengan 

demikian data diperlukan dan digunakan dalam menyusun 

patok duga (benchmark), memantau prestasi, dan 

melaksanakan perbaikan. 

4) Komitmen Jangka Panjang 

TQM merupakan suatu paragdima 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 
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5) Kerja Sama Tim (Teamwork) 

Dalam organisasi yang menerapkan TQM, kerja sama tim, 

kemitraan dan hubungan dijalin dan dibina, baik antar 

karyawan maupun dengan pemasok, lembaga-lembaga 

pemerintahan, dan masyarakat sekitar. 

6) Perbaikan Sistem Secara Berkesinambungan 

Setiap produk atau jasa dihasilkan dengan memanfaatkan 

proses-proses tertentu di dalam suatu system atau lingkungan. 

Oleh karena itu system yang ada perlu diperbaiki secara 

terus-menerus agar kualitas yang dihasilkan dapat meningkat 

7) Pendidikan dan Pelatihan 

Organisasi yang menerapkan TQM, pendidikan dan pelatihan 

merupakan factor yang fundamental. Setiap orang diharapkan 

dan didorong untuk terus belajar. Dalam hal ini berlaku 

prinsip bahwa belajar merupakan proses yang tidak ada 

akhirnya dan tidak mengenal batas usia. Dengan belajar, 

setiap orang dalam perusahaan dapat meningkatkan 

keterampilan teknis dan keahlian professional. 

8) 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 meninggkatkan rasa memiliki dan tanggung jawa 
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karyawan terhadap keputusan yang telah dibuat. Selain itu 

insur 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 dan pemberdayaan tersebut 

merupakan hasil dari pengendalian yang terencana dan 

terlaksana dengan baik. 

9) Kesatuan Tujuan 

Supaya TQM dapat diterapkan dengan baik maka perushaan 

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/kesepakatan anatara pihak manajemen dan 

karyawan mengenai upah dan kondisi kerja. 

10) Adanya Keterlibatan dan Pemberdayaan Karyawan 

Keterlibatan dan pemberdayaan karyawan merupakan hal 

yang penting dalam penerapan TQM. Pemeberdayaan bukan 

sekedar melibatkankaryawan, tetapi juga melibatkan mereka 

dengan memberikan pengaruh yang sungguh-sungguh berarti. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan 

menyusun pekerjaan yang memungkinkan para karyawan 

untuk mengambil keputusan mengenai perbaikan proses 

pekerjaan dalam parameter yang ditetapkan dengan jelas. 
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2. Kualitas 

Menurut Schiffman dan Kanuk (2007), kualitas produk 

adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memberikan identitas 

atau ciri pada setiap produknya sehingga konsumen dapat 

mengenali produk tersebut. 

Menurut Kotler dan Amstrong, (2008), kualitas 

produk (product quality) merupakan senjata strategi potensial 

untuk mengalahkan pesaing. Kemampuan dari kualitas produk 

untuk menunjukkan berbagai fungsi termasuk di dalamnya 

ketahanan, handal, ketepatan, dan kemudahan dalam penggunan. 

Menurut Heyzer dan Render (2015) kualitas dapat 

didefinisikan dalam beberapa kategori yaitu berdasarkan pengguna 

(user based) menilai kualitas yang tinggi berarti kinerja yang lebih 

baik, fitur yang bagus dan peningkatan lainnya. Berdasarkan pada 

manufacturing (manufacturing based) menilai kualitas berarti 

sesuai dengan standar dan “membuatnya dengan benar pada kali 

pertama”. Dan berdasarkan pada produk (product based) yaitu 

kualitas sebagai variabel yang dapat diukur. 

 

C. Kerangka Pikir 

  Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan. Kajian teori 

penelitian terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya pada penelitian ini, 

maka kerangka pikir dapat dikembangan sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian 

Dari kerangka pikir tersebut, peneliti ingin mengetahui keadaan 

kualitas barang pada ritel toserba di kecamatan Dau. Dimensi Total 

Quality Management yang terdiri dari Fokus pada pelanggan, Obsesi 

terhadap kualitas, Perbaikan berkesinambungan Berdasarkan referansi dari 

Brian R Lamato (2017) dan keadaan pada objek yang diteliti sebagai dasar 

dalam pengambilan dimensi tersebut. 

Kualitas 

1. Fokus Pada Pelanggan

2. Obsesi Terhadap Kualitas

3. Perbaikan Berkesinambungan

Barang Sembako 


