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BAB II 

     TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya dijadikan referensi dan 

perbandingan dalam penyusunan penelitian ini.  Adapun penelitian tersebut adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Hasil penelitian terdahulu 

No Judul 

Penelitian 

Indikator Penelitian Alat 

Analisis 

Hasil Penelitian 

1 Penerapan 

TQM 

(Total 

Quality 

Manageme

nt) dalam 

meningkatk

an Kinerja 

Perusahaan 

UMKM. 

(Ari Zaqi 

dan Suseno 

(2014) 

1. TQM :

- Fokus pada

pelanggan

- Obsesi terhadap

kualitas 

- Pendekatan Ilmiah

- Komitmen Jangka

Panjang

- Kerjasama Tim

- Perbaikan dan

pelatihan

- Kebebasan yang

terkendali

- Kesatuan Tujuan

- Keterlibatan

Karyawan

2. Kinerja Perusahaan:

- Kualitas Produk

- Kinerja Pengiriman

- Peningkatan

Produktivitas

Analisis 

Regresi 

Linier 

Berganda 

1. Hanya 6 dimensi

yang telah di

terapkan dalam

UMKM Aksis

Jaya

2. Mengurangi

pemborosan

dengan membuat

SOP, dan

membangun

budaya

perbaikan secara

terus menerus

3. Dimensi TQM 

yang terdiri dari 

10 dimensi 

setelah dihitung 

terbukti 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap kinerja 

perusahaan 

Bersambung 
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Lanjutan Tabel 2.1 

2 Pengaruh 

Total 

Quality 

Manageme

nt terhadap 

Kinerja 

Perusahaan 

dengan 

Kepemimpi

nan dan 

Budaya 

Kualitas 

sebagai 

Variabel 

Intervening

. (Maria 

Soraya dan 

RR Rieka F 

Hutami 

(2011) 

1. TQM :  

Menggunakan 10 

dimensi yang 

diungkapkan oleh 

Goetsch dan Davis 

mulai dari fokus 

pelanggan sampai 

pemberdayaan 

karyawan      

2. Kepemimpinan 

- Visible 

- Comitted 

- Knowledgeable 

- Semangat 

misionaris 

- Target yang agresif 

- Strong driver 

- Komunikasi nilai 

- Organisasi 

- Kontak dengan 

pelanggan 

3. Budaya Kualitas : 

- Filosofi Operasi 

- Tujuan 

- Pendekatan 

Manajemen 

- Sikap terhadap 

pelanggan 

- Pendekatan 

pemecahan masalah 

- Hubungan pemasok 

- Pendekatan 

perbaikan kinerja 

4. Kinerja Perusahaan : 

- Kinerja Operasional 

- Kinerja Keuangan 

- Kinerja Strategik 

 

Structual 

Equation 

Modeling 

 

Penelitian ini 

membuktikan bahwa 

adanya pengaruh 

total quality 

management 

terhadap kinerja 

perusahaan melalui 

kepemimpinan dan 

budaya kualitas 

    Bersambung 
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Lanjutan Tabel 2.1 

3 Analisa 

Pengaruh 

Total 

Quality 

Manageme

nt terhadap 

Keunggula

n Bersaing 

dan Kinerja 

Perusahaan 

(Callystha 

Prayhoego 

dan Devie 

(2013)) 

1. TQM : 

- Top management 

support 

- Quality information 

- Process 

Management 

- Product design 

- Workforce 

management 

- Supplier involment 

- Customer 

involment 

- Employee 

empowerment 

2. Keunggulan 

Bersaing : 

- Harga 

- Kualitas 

- Delivery 

Dependability 

- Inovasi Produk 

- Time to market 

3. Kinerja Perusahaan : 

- Kinerja Keuangan 

- Kinerja Operasional 

- Kinerja Berbasis 

Pasar 

Structural 

Equation 

Modeling 

Terdapat pengaruh 

yang signifikan 

antara TQM 

terhadap keunggulan 

bersaing dan TQM 

terhadap kinerja 

perusahaan, baik 

dalam kinerja 

keuangan maupun 

kinerja 

operasionalnya.  

Serta keunggulan 

bersaing perusahaan 

yang meningkat 

akan mampu 

meningkatkan 

kinerja perusahaan 

pula 

4 Pengaruh 

Total 

Quality 

Manageme

nt dan 

Quality 

Manageme

nt 

Information 

terhadap 

Kinerja 

Perusahaan 

1.TQM : 

- Fokus pada 

pelanggan 

- Obsesi terhadap 

kualitas 

- Pendekatan ilmiah 

- Komitmen jangka 

panjang 

- Kerjasama tim 

- Perbaikan secara 

berkesinambungan 

 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

: 

1. Total quality 

management 

berpengaruh 

positif terhadap 

kinerja 

perusahaan 

2. quality 

management 

information  

    Bersambung 
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Lanjutan Tabel 2.1 

 (Oey 

Hannes W 

dan Ian 

Nurpatria 

S, 2014) 

- Pendidikan dan 

pelatihan 

- Kebebasan yang 

terkendali 

- Kesatuan tujuan 

- Adanya Keterlibatan 

Karyawan 

 

2.QMI : 

- Umpan balik 

- Kontak Shop Floor 

- Pemberian saran 

karyawan 

- Grup kecil untuk 

pemecahan masalah 

- Pengawas fasilitas 

interaksi 

- Multi-funtional 

Karyawan 

- Koordinasi dalam 

pengambilan 

keputusan 

- Cross functional 

desain produk 

- Komunikasi dengan 

konsumen 

- Komunikasi dengan 

pemasok 

 

3.Kinerja : 

- Biaya pabrik per unit 

- Kesesuaian dengan 

spesifikasi produk 

- Kinerja pengiriman 

tepat waktu 

- Pengiriman cepat 

- Fleksibilitas untuk 

mengganti bauran 

produk 

 4. Berpengaruh 

positif terhadap 

kinerja 

perusahaan 

    Bersambung 
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Lanjutan Tabel 2.1 

  - Fleksibilitas untuk 

mengganti volume 

- Perputaran 

persediaan 

- Waktu siklus 

- Waktu tunggu 

pengembangan 

produk baru 

- Kemampuan dan 

kinerja produk 

- Ketepatan 

kemunculan produk 

baru 

- Inovasi produk 

  

5 The effects 

of 

technology 

and TQM 

on the 

performanc

e of 

logistics 

companies.  

(Shaukat A. 

Brah and 

Hua Ying 

Lim, 2006) 

1. TQM  : 

- Top Management 

leadership 

- Strategic planning 

- Process 

management 

- Informationsysyste

ms and analysis 

- Human resource 

management 

- Quality focus 

- Customer focus 

 

2. Kinerja  

- Operational 

performance 

- Quality 

performance 

- Technology 

performance 

 

Analisis 

Faktor dan 

Analisis 

Regresi 

1. TQM dan 

Teknologi 

memiliki peran 

penting dalam 

memperbaiki 

kinerja pada 

Industri Logistik 

2. Penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa 

perusahaan yang 

memiliki 

teknologi dan 

TQM yang tinggi 

atau baik, maka 

kinerjanya jauh 

lebih baik dari 

pada perusahaan 

yang memiliki 

teknologi dan 

TQM yang 

rendah  

Sumber : (Ari Zaqi dan Suseno, 2014), (Maria Soraya dkk, 2011), (Callystha dan   

Devy, 2013), (Oey Hannes dan Ian, 2014), (Brah dan Lim, 2006) 
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B. Landasan Teori 

1. Total Quality Management (TQM) 

a) Pengertian 

Kualitas suatu produk dapat dijadikan strategi yang dapat membuat 

perusahaan mempunyai daya saing dalam pasar.  Fokus terhadap kualitas 

terbukti mampu membuat perusahaan bertahan di tengah persaingan yang 

ketat.  Kualitas sendiri menurut Crosby dalam Nasution (2015) adalah 

conformance to requirement, yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau 

distandarkan.  Suatu produk memiliki kualitas apabila sesuai dengan 

standar kualitas yang telah ditentukan.  Standar kualitas meliputi bahan 

baku, proses produksi dan produk jadi.  

Terdapat banyak pendekatan tentang kualitas, yang mana tujuannya 

sama yaitu meningkatkan kualitas suatu produk dan meningkatkan kinerja 

perusahaan.  Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Gaspersz (2011), 

bahwa Manajemen Kualitas Total (Total Quality Management) 

didefinisikan sebagai suatu cara meningkatkan kinerja secara terus menerus 

pada setiap level operasi atau proses, dalam setiap area fungsional dari suatu 

organisasi, menggunakan sumber daya (manusia, modal, waktu, energy, 

informasi, dll) yang tersedia. 

Nasution (2015) mengungkapkan Total Quality Management 

merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba 

untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus 
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menerus atas produk, jasa, tenaga kerja, proses dan lingkungannya. Dan 

esensi TQM adalah melibatkan dan memberdayakan seluruh karyawan 

dalam mengadakan perbaikan kualitas barang dan jasa secara berkelanjutan, 

yang dapat memberi kepuasan kepada konsumen. 

Filosofi dari TQM sebenarnya yaitu, dimana sebuah perusahaan 

berusaha menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan pekerjanya 

menghasilkan produk atau jasa yang sempurna (zero defect), dan mencoba 

memperbaiki kesalahan dimasa lalu.  Penekanan pada kualitas juga telah 

menciptakan kebutuhan akan adanya suatu sistem akuntansi manajemen 

yang menyediakan informasi keuangan dan non keuangan tentang kualitas. 

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Total 

Quality Management adalah suatu pendekatan kualitas yang berfokus pada 

pelanggan dengan perbaikan secara terus menerus dan menggunakan 

sumber daya yang dimiliki secara maksimal.  Dengan demikian, tujuan 

akhir dari konsep TQM adalah untuk mencapai kepuasan pelanggan dan 

upaya mengurangi kesalahan  barang atau jasa.  Dalam penerapan Total 

Quality Management , harus secara bertahap.  Sehingga tidak bisa 10 

dimensi TQM diterapkan secara bersama-sama dalam waktu bersamaan.  

Manajer perusahaan harus paham akan waktu yang tepat sesuai kebutuhan 

dari organisasi yang dipimpim sehingga penerapan TQM akan memberikan 

dampak yang positif demi peningkatan kinerja perusahaan.  
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b) Karakteristik TQM 

TQM memiliki 10 unsur atau dimensi utama yang dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan.  Adapun dimensi dalam TQM yang 

dikemukakan oleh Goetsch dan Davis dalam Nasution (2015) adalah 

sebagai berikut : 

1. Fokus pada Pelanggan 

Dalam TQM, baik pelanggan internal maupun pelanggan 

eksternal merupakan aset penting perusahaan.  Pelanggan eksternal 

menentukan kualitas produk atau jasa yang akan mereka konsumsi, 

sedangkan pelanggan internal berperan dalam menentukan kualitas 

dalam memproses dan menjadikan produk atau jasa. 

2. Obsesi terhadap Kualitas 

Dalam organisasi yang menerapkan TQM, pelanggan internal 

dan eksternal menentukan kualitas.  Dengan kualitas yang ditetapkan 

tersebut, organisasi harus terobsesi untuk memenuhi atau melebihi apa 

yang ditentukan mereka sehingga kualitas yang diinginkan pelanggan 

dapat terpenuhi.  Hal ini berarti bahwa semua karyawan pada setiap 

level berusaha melaksanakan setiap aspek pekerjaanya berdasarakan 

perspektif peningkatan kualitas.   

3. Pendekatan Ilmiah 

Pendekatan ilmiah sangat diperlukan dalam penerapan TQM, 

terutama untuk mendesain pekerjaan dalam proses pengambilan 
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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.  Sehingga pendekatan ilmiah 

sangat dibutuhkan dalam rangka perbaikan secara terus menerus 

karena dengan hal ini, perusahaan akan dengan cepat memecahkan 

suatu masalah yang sedang dihadapi. 

4. Komitmen Jangka Panjang 

TQM merupakan suatu 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.  

Perbaikan dalam budaya organisasi tidak dapat dilakukan secara 

bersama-sama, melainkan dilakukan secara berkala.  Sehingga budaya 

yang baru dapat diterima dengan baik oleh semua anggota perusahaan 

5. Kerja Sama Tim (Teamwork) 

Dalam organisasi yang menerapkan TQM, kerjasama tim, 

kemitraan dan hubungan dijalin dan dibina, baik antar karyawan 

perusahaan maupun dengan pemasok lembaga-lembaga pemerintah, 

dan masyarakat sekitarnya.  Karena pendekatan TQM percaya bahwa, 

peranan setiap anggota adalah penting untuk kinerja perusahaan.  
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Dengan hubungan baik yang terjalin antar anggota, maka kerjasama 

tim akan berjalan dengan baik dan pekerjaan akan cepat terselesaikan. 

6. Perbaikan sistem secara berkesinambungan 

Setiap produk dan atau jasa dihasilkan dengan memanfaatkan 

proses-proses tertentu di dalam suatu sistem/lingkungan.  Oleh karena 

itu, sistem yang ada perlu diperbaiki secara terus menerus agar kualitas 

yang dihasilkannya dapat semakin meningkat.  Evaluasi sistem yang 

diterapkan setidaknya dievaluasi tiga kali dalam setahun.  Sehingga 

sebelum permasalahan muncul, perusahaan dapat mengetahui langkah 

yang dapat disiapkan dan mengantisipasi permasalahan yang akan 

dihadapi menjadi permasalahan besar.   

Pada dasarnya TQM mengharuskan perbaikan yang tidak 

pernah berhenti yang mencakup orang, peralatan, pemasok, material, 

dan prosedur.  Falsafahnya adalah setiap aspek sebuah operasional 

dapat diperbaiki.  Tujuan akhir adalah kesempurnaan, yang tidak akan 

pernah tercapai namun selalu dicari (Heizer dan Render, 2017). 

7. Pendidikan dan Pelatihan 

Dalam organisasi yang menerapkan 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 tidak ada akhirnya dan 

tidak mengenal batas usia.  Dengan belajar, setiap orang dalam 
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perusahaan dapat meningkatkan keterampilan teknis dan keahlian 

profesionalnya.  Pemberian materi sesuai kebutuhan anggota disaat 

yang tepat akan sangat berarti bagi peningkatan kinerja perusahaan. 

8. Kebebasan yang Terkendali 

Dalam TQM, pemberdayaan karyawan dalam pengambilan 

keputusan dan pemecahan masalah merupakan dimensi yang sangat 

penting.  Hal ini dikarenakan dimensi tersebut dapat meningkatkan 

“rasa memiliki” dan tanggung jawab karyawan terhadap keputusan 

yang telah dibuat.  Selain itu, dimensi 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 pemberdayan tersebut merupakan hasil 

dari pengendalian yang terencana dan terlaksana dengan baik. 

9. Kesatuan Tujuan 

Supaya TQM dapat diterapkan dengan baik, maka perusahaan 

harus memiliki kesatuan tujuan.  Dengan demikian, setiap usaha dapat 

diarahkan pada tujuan yang sama sesuai visi dan misi yang dimiliki 

perusahaan.  Akan tetapi, kesatuan tujuan ini tidak berarti bahwa harus 

selalu ada persetujuan/kesepakatan antara pihak manajemen dan 

karyawan, misalnya mengenai upah dan kondisi kerja. 
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10. Pemberdayaan Karyawan 

Pemberdayaan karyawan merupakan hal yang penting dalam 

penerapan TQM.  Pemberdayaan bukan sekedar melibatkan karyawan, 

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 pekerjaannya 

dalam parameter yang ditetapkan dengan jelas.   

Heizer dan Render (2017) mengungkapkan bahwa TQM 

mempercayai karyawan memiliki pengetahuan lebih tentang 

pekerjaanya dibanding manajer.  Sehingga pendelegasikan atas 

kualitas kepada karyawan shop-floor cenderung dua kali lebih berhasil 

dari yang mengimplementasikan dengan arahan top-down. 

2. Kinerja Perusahaan 

Kinerja atau performance adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh 

seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi baik secara 

kuantitatif maupun kualitatif, sesuai dengan kewenangan dan tugas tanggung 

jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan 

secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika 

(Moeherino, 2010).   
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Kinerja Perusahaan menurut Kaplan dan Norton (1996) merupakan 

hasil yang diperoleh atas suatu perusahaan dalam periode tertentu dengan 

mengacu pada standar yang sudah ditetapkan.  Dengan mengukur kinerja maka 

perusahaan akan dapat mengetahui seberapa jauh tujuan telah tercapai. 

Dan menurut Moeheriono (2010) kinerja organisasi dibagi menjadi 3 

jenis yaitu : 

a) Kinerja Operasional (Operation Performance), kinerja ini berkaitan 

dengan efektivitas penggunaan setiap sumber daya yang digunakan oleh 

perusahaan seperti modal, bahan baku, teknologi dan lain-lain.  Sejauh 

mana penggunaan tersebut secara maksimal untuk mencapai keuntungan 

atau mencapai visi dan misinya. 

b) Kinerja Administratif (Administrative Performance), kinerja ini berkaitan 

dengan kinerja administrasi organisai.  Termasuk di dalamnya struktur 

administratif yang mengatur hubungan otoritas wewenang dan tanggung 

jawab dari orang yang menduduki jabatan.  Selain itu, berkaitan dengan 

kinerja mekanisme aliran informasi antar unit kerja dalam organisasi.  

c) Kinerja Strategik (Strategic Performance), kinerja ini berkaitan atas 

kinerja perusahaan dievaluasi ketepatan perusahaan dalam memilih 

lingkungannya dan kemampuan adaptasi perusahaan khususnya secara 

strategi perusahaan dalam menjalankan visi dan misinya.  



19 
 

 
 

Kinerja Perusahaan (Y) 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pemikiran dapat digunakan untuk mempermudah alur pemikiran 

yang digunakan dalam penelitian ini.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh Total Quality Management terhadap kinerja perusahaan, secara sistematis 

kerangka pikir ini dapat disajikan pada gambar 2.1 sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Total Quality Management (Goetsch dan Davis dalam 

Nasution,2015), Kinerja Perusahaan (Kaplan dan Norton, 1996), Diolah pada 

tahun 2018. 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Berdasarkan kerangka pikir di atas, peneliti ingin mengetahui pengaruh 

Total Quality Management  yang terdiri dari dimensi fokus pada pelanggan, obsesi 

terhadap kualitas, pendekatan ilmiah, komitmen jangka panjang, kerjasama tim, 

perbaikan sistem secara berkesinambungan, pendidikan dan pelatihan, kebebasan 

Dimensi Total Quality Management (X) : 

1. Fokus pada Pelanggan (X1) 

2. Obsesi terhadap Kualitas (X2) 

3. Pendekatan Ilmiah (X3) 

4. Komitmen Jangka Panjang (X4) 

5. Kerja Sama Tim (X5) 

6. Perbaikan system secara 

berkesinambungan (X6) 

7. Pendidikan dan Pelatihan (X7) 

8. Kebebasan yang Terkendali (X8) 

9. Kesatuan Tujuan (X9) 

10. Pemberdayaan Karyawan (X10) 
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yang terkendali, kesatuan tujuan serta pemberdayaan karyawan terhadap Kinerja 

Perusahaan pada UKM Makanan dan Minuman di Kota Malang. 

Menurut Gasperz (2011) TQM dengan menggunakan 10 dimensi yang ada 

maka akan dapat meningkatkan kinerja perusahaan.  TQM mempercayai bahwa 

dengan melakukan perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, proses, tenaga kerja 

dan lingkungannya maka perusahaan akan dapat bersaing di dalam pasar.  Sehingga 

dalam penelitian ini teori dan hasil penelitian terdahulu dijadikan dasar penelitian 

dalam penerapan TQM di UKM Makanan dan Minuman di Kota Malang. 

D. Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian, maka 

selanjutnya adalah menyusun hipotesis.  Hipotesis merupakan jawaban sementara 

atas rumusan masalah yang diajukan berdasarkan landasan teori dan penelitian 

terdahulu.  Dan adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah  sebagai 

berikut : 

1. Total Quality Management (TQM) memiliki pengaruh terhadap Kinerja 

Perusahaan pada UKM Makanan dan Minuman di Kota Malang. 

2. Dimensi Total Quality Management Fokus pada Pelanggan  memiliki 

pengaruh dominan terhadap Kinerja Perusahaan pada UKM Makanan dan 

Minuman di Kota Malang 


