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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan acuan untuk 

membuat penelitian yang baru yang akan memperbarui segala informasi yang 

akan terkandung didalamnya, penelitian terdahulu ini didapatkan untuk 

menjadi bahan yang mendorong penelitian ini dikembangkan, yang ada pada 

tabel berikut : 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Judul 
Variable independen dan 

dependen 
Hasil penelitian 

1. Pengaruh TQM 

terhadap kinerja 

manajemen pada PP 

Lonsum Indonesia 

tbk. 

Zulaika (2008) 

Variable independen : TQM 

-fokus pada pelanggan 

-perbaikan sistem secara 

berkesinambungan 

-keterlibatan dan pemberdayaan 

karyawan 

-pendidikan dan pelatihan 

Variable dependen : Kinerja 

Manajemen 

-keungan 

-pelanggan 

-proses bisnis 

-pembelajarandan pertumbuhan 

Penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

TQM berpengaruh 

terhadap kinerja 

manajemen secara 

simultan. 
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No. Judul 
Variable independen dan 

dependen 
Hasil penelitian 

2. Pengaruh 
implementasi TQM 

terhadap kinerja 

manajerial pada PLN 

Area pelayanan dan 

jaringan kota Malang 

Reza Graha Yanuar 

A. (2014) 

Variable independen : TQM 
-fokus pada pelanggan 

-perbaikan sistem secara 

berkesinambungan 

-keterlibatan dan pemberdayaan 

karyawan 

-komitmen manajemen 

-pendidikan dan pelatihan 

-informasi dan komunikasi 

Variable dependen : Kinerja 

Manajerial 

-perencanaan 

-investigasi 

-pengkoordinasian 

-evaluasi 

-pengawasan 

-pengaturan staff 

-negosiasi 

-perwakilan 

Implementasi TQM 
yang efektif secara 

keseluruhan dapat 

mendorong terciptanya 

suatu kinerja 

manajerial yang 

berkualitas. 

3. Pengaruh TQM 

terhadap kinerja 

manajerial dengan 

sistem pengukuran 

kinerja dan sistem 

penghargaan (reward) 

sebagai variable 

moderating pada 

INKA (PERSERO) 

Madiun. 

Andrea Venty 

Meidiyana (2014) 

Variable independen : TQM 

-fokus pada pelanggan 

-obsesi terhadap kualitas 

-pendekatan ilmiah 

-komitmen jangka panjang 

-kerjasama tim 

-perbaikan berkesinambungan 

-pendidikan dan pelatihan 

-kebebasan yang terkendali 

-kesatuan tujuan 

-adanya keterlibatan dan 

pemberdayaan karyawan 

Variable dependen : Kinerja 

Manajerial 

-perencanaan 

-investigasi 

-pengkoordinasian 

-evaluasi 

-pengawasan 

-pengaturan staff 

-negosiasi 

-perwakilan 

TQM berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kinerja 

manajerial. TQM yang 

dimoderasi oleh sistem 

pengukuran kinerja 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja manajerial. 

TQM yang dimoderasi 

oleh sistem 

penghargaan tidak 

memiliki pengaruh 

yang signifikan 

terhadap kinerja 

manajerial. 
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No. Judul 
Variable independen dan 

dependen 
Hasil penelitian 

4. Pengaruh Total 
Quality Management 

Terhadap Kinerja 

Manajerial Pada PT. 

Super Andalas Steel. 

Dewi Maya Sari 

(2009) 

Variable independen : TQM 
-fokus pada pelanggan 

-obsesi terhadap kualitas 

-kerjasama tim 

-perbaikan sistem secara 

berkesinambungan 

-pendidikan dan pelatihan 

-adanya keterlibatan dan 

pemberdayaan karyawan 

Variable dependen : kinerja 

manajerial 

-perencanaan 

-investigasi 

-pengkoordinasian 

-evaluasi 

-pengawasan 

-pengaturan staff 

-negosiasi 

-perwakilan 

Hasil penelitian ini 
TQM tidak 

berpengaruh secara 

simultan terhadap 

kinerja manajerial. 

TQM juga tidak 

berpengaruh secara 

parsial terhadap 

kinerja manajerial. 

 

B. Tinjauan Teori 

1. Total Quality Management (TQM) 

1) Definisi Total Quality Management (TQM) 

Total Quality Management merupakan suatu pendekatan 

manajemen yang berkembang dari negara Amerika Serikat, dipelopori 

oleh pakar kualitas Deming, Juran dan Crosby dari tahun 1950 dan 

lebih populer lagi pada tahun 1980. Total Quality Management (TQM) 

adalah suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba 

untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus 

menerus atas produk, jasa, manusia, proses dan lingkungannya 

(Tjiptono dan Diana, 2001). 
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Menurut Internasional Organization For Standardization (ISO) 

dimana pendekatan manajemen pada organisasi berfokus pada kualitas 

yang dihasilkan dan didasarkan atas partisipasi dari keseluruhan 

sumber daya manusia dan ditujukan pada kesuksesan untuk jangka 

panjang melalui kepuasan pelanggan dan memberikan manfaat pada 

anggota yang ada di organisasi dan masyarakat sekitar, yang 

mempunyai tujuan utama yaitu perbaikan mutu pelayanan secara terus 

menerus. 

2) KarakteristikTotal Quality Management 

Total Quality Management (TQM) memiliki karakteristik yang 

ada dalam buku Nasution (2005) yaitu, yang di jabarkan sebagai 

berikut : 

a. Fokus pada Pelanggan 

Pelanggan merupakan orang yang harus dilayani dengan baik, 

dimana perhatian difokuskan pada kebutuhan dan harapan 

pelanggan. Untuk itu setiap organisasi yang menerapkan sistem 

TQM harus mengetahui dengan benar, mengidentifikasi dan 

menganalisis kebutuhan dan harapan pelanggan supaya dapat 

memuaskan keinginan pelanggan dimana produk atau jasa yang 

dihasilkan atau diberikan sangat sesuai dengan keinginan 

pelanggan. 

b. Obsesi terhadap Kualitas 

Pendekatan ini diperlukan dalam penerapan TQM yang dilakukan 

perusahaan, obsesi utama yang diinginkan perusahaan adalah 
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ketika kualitas produk atau jasa,tenaga kerja,proses dan lingkungan 

kerja dimana itu semua meningkat karena kualitas merupakan 

faktor penting untuk meningkatkan kinerja perusahaan, manajer 

dan karyawan serta untuk menarik para pelanggan. 

c. Pendekatan Ilmiah 

Pendekatan ini diperlukan dalam menerapkan TQM, terutama untuk 

mendesain pekerjaan dan dalam proses pengambilan keputusan dan 

pemecahan masalah yang berkaitan dengan pekerjaan yang ada yang 

telah di desain. Dengan itu, data sangat diperlukan dan digunakan untuk 

menyunsun patok duga, memantau prestasi dan melaksanakan perbaikan. 

d. Komitmen Jangka Panjang 

TQM ini merupakan paradigma baru dalam melaksanakan suatu 

bisnis.Maka dari itu, dibutuhkan budaya perusahaan yang baru 

pula.Oleh nya, komitmen jangka panjang sangat penting guna 

mengadakan perubahan budaya agar penerapan TQM berjalan 

dengan baik dan sukses bagi perusahaan. 

e. Kerjasama Tim 

Suatu organisasi yang dikelola secara tradisional seringkali 

diciptakan persaingan antar departemen yang ada di dalam 

organisasi itu agar daya saingnya menjadi tinggi. Sementara, dalam 

organisasi yang menerapkan TQM, kerjasama tim, kemitraan dan 

hubungan dijalin, dibina baik antar karyawan perusahaan itu 

sendiri maupun dengan pemasok, lembaga-lembaga pemerintah 

dan masyarakat sekitar. 
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f. Perbaikan Berkesinambungan 

Setiap produk atau jasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan 

proses tertentu dalam sistem atau lingkungan. Oleh karena itu, 

sistem yang ada perlu diperbaiki secara terus-menerus agar kualitas 

yang dihasilkan perusahaan dapat meningkat. 

g. Pendidikan dan Pelatihan 

Saat ini masih terdapat perusahaan yang berusaha tidak melihat 

pentingnya pendidikan dan pelatihan pada karyawan. Kondisi yang 

begitu yang menyebabkan perusahan tidak berkembang dam sulit 

bersaing dengan perusahaan lain. Sedangkan organisasi yang 

menerapkan TQM, pendidikan dan pelatihan merupakan faktor 

penting. Setiap orang  diharapkan dan didorong untuk terus belajar. 

Karena 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 penting. Dikarenakan unsur tersebut dapat meningkatkan rasa 

memiliki dan tanggung jawab karyawan terhadap keputusan yang 

telah dibuat. Tetapi, kebebasan yang timbul karena keterlibatan dan 

pemberdayaan tersebut merupakan hasil dari pengendalian yang 

terencana dan terlaksana dengan baik. 
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i. Kesatuan tujuan 

TQM dapat diterapkan dengan baik, harusnya perusahaan memiliki 

kesatuan tujuan. Dengan seperti itu setiap usaha dapat diarahkan pada 

tujuan yang sama. Akan tetapi, kesatuan tujuan ini tidak berarti harus 

ada persetujuan antara pihak manajemen dan karyawan. 

j. Adanya Keterlibatan dan Pemberdayaan Karyawan 

Agar dapat meningkatkan kemungkinan dihasilkannya keputusan 

yang baik,rencana yang baik, atau perbaikan yang lebih efektif, 

karena juga mencakup pandangan dan pemikiran dari pihak yang 

langsung berhubungan dengan situasi kerja serta meningkatkan 

tanggung jawab dan rasa memiliki atas keputusan dengan 

melibatkan orang yang harus melaksanakannya. 

2. Kinerja Manajerial 

1) Definisi Kinerja Manajerial 

Pada Alfar (2006) Pengertian kinerja manajerial adalah hasil dari 

proses aktivitas manajerial yang efektif mulai dari proses perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, laporan pertanggungjawaban, pembinaan, 

dan pengawasan. Kinerja manajerial diukur dengan menggunakan 

instrumen self rating yang di mana setiap responden diminta untuk 

mengukur kinerja sendiri ke dalam delapan dimensi, yaitu 

perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, 

pemilihan staf, negosiasi, dan perwakilan. 
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2) Dimensi Kinerja Manajerial 

Narsa danYuniawati (2003) menyatakan kinerja manajerial adalah 

kinerja para individu dalam sebuah kegiatan manajerial.Kinerja 

manajerial itu meliputi 8 dimensi yaitu : 

a. Perencanaan 

Dalam hal ini berarti kemampuan untuk menentukan suatu tujuan, 

kebijakan dan tindakan atau pelaksanaan, penjadwalan kerja, 

penganggaran, merancang prosedur dan pemrograman. 

b. Investigasi 

Kemampuan mengumpulkan dan menyampaikan informasi untuk 

catatan, laporan dan rekening, mengukur hasil, menentukan 

persediaan, dan analisis pekerjaan. 

c. Pengkoordinasian 

Kemampuan melakukan tukar menukar informasi dengan orang 

lain di bagian organisasi yang lain untuk mengkaitkan dan 

menyesuaikan program, memberitahu bagian lain, dan hubungan 

dengan manajer lain. 

d. Evaluasi 

Kemampuan untuk menilai dan mengukur proposal, kinerja yang 

diamati atau dilaporkan, penilaian pegawai, penilaian catatan hasil, 

penilaian laporan keuangan, pemeriksaan produk. 

e. Pengawasan 

Kemampuan untuk mengarahkan, memimpin dan mengembangkan 

bawahan, membimbing, melatih dan menjelaskan peraturan kerja pada 

bawahan, memberikan tugas pekerjaan dan menangani bawahan. 
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f. Pengaturan staff 

Kemampuan untuk mempertahankan angkatan kerja dibagiannya, 

merekrut, mewawancarai dan memilih pegawai baru, menempatkan, 

mempromosikan dan mutasi pegawai. 

g. Negosiasi 

Kemampuan dalam melakukan pembelian, penjualan atau 

melakukan kontrak untuk barang dan jasa, menghubungi pemasok, 

tawar menawar dengan wakil penjual, tawar menawar secara 

kelompok. 

h. Perwakilan 

Kemampuan dalam menghadiri pertemuan-pertemuan dengan 

perusahaan lain, pertemuan perkumpulan bisnis, pidato untuk acara-

acara kemasyarakatan, pendekatan kemasyarakatan, mempromosikan 

tujuan umum perusahaan. 

3. Kualitas Pelayanan 

a. Definisi Kualitas Pelayanan 

Kata kualitas mengandung definisi yang sangat banyak karena orang 

akan mengartikannya secara berbeda, seperti kesesuaian dengan 

persyaratan atau tuntutan, kecocokan untuk pemakaian perbaikan 

berkelanjutan, bebas dari kerusakan atau cacat, pemenuhan kebutuhan 

pelanggan, melakukan segala sesuatu yang membahagiakan. Dalam 

perspektif TQM (Total Quality Management) kualitas dipandang secara 

luas, yaitu tiak hanya hasil yang ditekankan, tetapi juga ada proses, 

lingkungan dan manusia. Hal ini jelas tampak dalam definisi yang 
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dirumuskan Tjiptono (2012) bahwa kualitas merupakan suatu kondisi 

dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan 

lingkungan yang memenuhi harapan. Sebaliknya, definisi kualitas yang 

bervariasi dari yang kontroversional hingga kepada yang lebih strategik. 

Pada Tijptono (2012) menyatakan bahwa terdapat lima perspektif 

mengenai kualitas, salah satunya yaitu bahwa kualitas dilihat tergantung 

pada orang yang menilainya, sehingga produk yang paling memuaskan 

preferensi seseorang merupakan produk yang berkualitas paling tinggi. 

Pelayanan dapat didefinisikan sebagai segala bentuk 

kegiatan/aktifitas yang diberikan oleh satu pihak atau lebih kepada 

pihak lain yang memiliki hubungan dengan tujuan untuk dapat 

memberikan kepuasan kepada pihak lain yang bersangkutan atas 

barang dan jasa yang telah diberikan. Pelayanan memiliki pengertian 

yaitu terdapatnya dua unsur atau kelompok orang dimana masing-

masing saling membutuhkan keterkaitan, oleh karena itu peranan dan 

fungsi yang melekat pada masing-masing unsur tersebut berbeda. Hal-

hal yang menyangkut tentang pelayanan yaitu faktor manusia yang 

melayani, alat atau fasilitas yang digunakan untuk memberikan 

pelayanan, mekanisme kerja yang digunakan dan bahkan sikap 

masing-masing orang yang memberi pelayanan dan yang dilayani. 

Pada prinsipnya konsep pelayanan memiliki berbagai macam 

definisi yang berbeda menurut penjelasan para ahli, namun pada 

intinya tetap merujuk pada konsepsi dasar yang sama. Menurut Sutedja 

(2007) pelayanan atau servis dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan 
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atau keuntungan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak 

lain. Pelayanan tersebut meliputi kecepatan melayani, kenyamanan 

yang diberikan, kemudahan lokasi, harga wajar dan bersaing menurut 

Ridwan dan Sunarto (2007).  Menurut Almasdi, dkk (2012)  untuk 

melayani pelanggan secara prima kita diwajibkan untuk memberikan 

layanan yang pasti handal, cepat dang lengkap dengan tambahsn 

empati dan penampilan menarik. 

Pengertian kualitas jasa atau pelayanan berpusat pada upaya 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan 

penyampaian untuk mengimbangi harapan pelanggan. Menurut Tjiptono 

(2012) mendefinisikan kualitas pelayanan secara sederhana, yaitu ukuran 

seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan 

ekspektasi pelanggan. Artinya kualitas pelayanan ditentukan oleh 

kemampuan perusahaan atau lembaga tertentu untuk memenuhi kebutuhan 

yang sesuai dengan apa yang diharapkan pelanggan/pengunjung. Dengan 

kata lain, faktor utama yang mempengruhi kualitas pelayanan adalah 

pelayanan yang diharapkan pelanggan/pengunjung dan persepsi 

masyarakat terhadap pelayanan tersebut. Nilai kualitas pelayanan 

tergantung pada kemampuan perusahaan dan stafnya dalam memenuhi 

harapan pelanggan secara konsisten. 

1) Dimensi Kualitas Pelayanan 

Ada beberapa pendapat mengenai dimensi kualitas pelayanan, 

antara lain Parasuraman, Zeithaml, dan berry pada Saleh (2010). 

Ada 10 faktor utama yang menentukan kualitas jasa. Kesepuluh 

faktir tersebut adalah :  
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a. Reability, mencakup dua hal pokok, yaitu konsistensi kerja 

(performance) dan kemampuan untuk dipercaya (dependbility). 

Hal ini berarti perusahaan memberikan jasanya secara tepat 

semenjak pertama. Selain itu juga berarti bahwa perusahaan yang 

bersangkutan memenuhi janjinya. 

b. Responsiveness, yaitu kemauan atau kesiapan para karyawan 

untuk memberikan jasa yang dibutuhkan pelanggan. 

c. Competence, artinya dalam suatu perusahaan memiliki 

keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat 

memberikan jasa tertentu. 

d. Accessibility, meliputi kemudahan untuk menghubungi dan 

ditemui. Hal ini berarti lokasi fasilitas jasa yang mudah 

dijangkau, waktu menunggu yang tidak terlalu lama, saluran 

komunikasi perusahaan mudah dihubungi. 

e. Courtesy, meliputi sikap sopan santuk, respek,perhatian dan 

keramahan yang dimiliki para kontak personal. 

f. Communication, artinya memberikan informasi kepada 

pelanggan pada bahasa yang dapat mereka pahami, serta selalu 

mendengarkan saran dan keluhan pelanggan. 

g. Credibility, yaitu sifat jujur dan dapat dipercaya. Kredibilitas 

mencakup nama perusahaan, reputasi perusahaan, karakteristik 

pribadi kontak personal, dan interaksi dengan pelanggan. 

h. Security, yaitu aman dari bahaya, resiko, atau keraguan. Aspek ini 

meliputi keamanan secara fisik, keamanan finansial dan kerahasiaan. 
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i. Understanding/knowing the customer, yaitu usaha untuk 

memahami kebutuhan pelanggan. 

j. Tangibles, yaitu bukti fisik dari jasa, bisa berupa fasilitas fisik, 

peralatan yang digunakan atau penampilan dari personil. 

 

C. Kerangka Pikir 

Total Quality Manajement (TQM) disini dapat memperbaiki kinerja 

perusahaan,kinerja karyawan dan kinerja manajerial agar tujuan yang 

diingingkan tercapai. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa Total Quality Management (TQM) dapat meningkatkan kinerja 

manajerial. Gambaran tersebut dapat dijelaskan pada gambar 2.1 sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 kerangka pikir 

Berdasarkan kerangka pikir diatas, menjelaskan bahwa Total 

Quality Management (TQM) (X1) yang diukur melalui variabel bebas 

fokus pada pelanggan, obsesi terhadap kualitas, kerjasama tim, perbaikan 

sistem secara berkesinambungan, pendidikan dan pelatihan, keterlibatan 

dan pemberdayaan karyawan dapat mempengaruhi variabel terikat yaitu 

kinerja manajerial pada puskesmas (Y). 

Total Quality Management (X1) 

Fokus pada pelanggan  

Obsesi terhadap kualitas 

Kerjasama tim 

Perbaikan sistem secara 

berkesinambungan 

Pendidikan dan pelatihan 

Keterlibatan dan pemberdayaan 

karyawan 

 

Kinerja 

Manajerial pada 

Puskesmas (Y) 
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D. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pikir yang telah dirumuskan, maka hipotesis 

dari penelitian ini adalah Total Quality Management  (TQM) berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja manajerial. 


