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TERHADAP KINERJA MANAJERIAL PADA PDAM SURABAYA 

  
Restu Hardini 

STIE Perbanas Surabaya 
Email: 2008310505@student.perbanas.ac.id 

Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya 
 

Total Quality Management is a system that can be developed into the approach of 
doing business in order to maximize the competitiveness of an organization 
through continuous improvement of products, services, labor and environmental 
processes. Most of the organizations or entities that are managed by the 
government, little is implementing the system in accordance with the principles of 
management accounting management does not seem right so professional. 
Success or failure is influenced by the organization taps the human factor, which 
taps employee performing the duties and functions of the ministry. This is what 
lies behind researchers to conduct research under the title : The Influence of the 
Total Quality Management, Performance Measurement System and Reward 
Sytstem on Managerial Performance on PDAM Surabaya.  The method used in 
this study is is a questionnaire method. After conducting the study, the researchers 
obtain result about the influence of Total Quality Management, Performance 
Measurement Systems and Reward System on Managerial Performance.  
 
Keywords: Total Quality Management, Performance Measurement System, 
Reward System, and Managerial Performance. 
 
PENDAHULUAN 
Organisasi adalah sistem dan 
kegiatan manusia yang bekerja sama. 
Sejalan dengan itu, organisasi 
dikatakan sebagai suatu koordinasi 
rasional kegiatan sejumlah orang 
untuk mencapai beberapa tujuan 
umum melalui pembagian pekerjaan 
dan fungsi melalui hierarki otoritas 
dan tanggung jawab (Schein dalam 
Mangkunegara, 2001:23). 
Pernyataan Schein tersebut 
menggambarkan bahwa organisasi 
mempunyai karakteristik tertentu 
yang struktur dan tujuannya saling 
berhubungan serta tergantung pada 
komunikasi manusia untuk 
mengkoordinasikan aktivitas dalam 
organisasi tersebut. Perusahaan jasa 

menghadapi persaingan khusus 
karena adanya perbedaan kualitas 
antara pekerja yang satu dengan 
pekerja yang lainnya. Oleh karena itu 
perusahaan jasa perlu mengutamakan 
konsistensi melalui pengembangan 
suatu sistem yang dapat mendukung 
kinerja para pekerjanya. 

Total Quality Management 
adalah teknik di mana manajemen 
mengembangkan kebijakan dan 
praktik-praktik untuk meyakinkan 
bahwa produk dan jasa perusahaan 
melampaui harapan pelanggan. 
Pendekatan ini meliputi peningkatan 
fungsionalitas produk, keandalan, 
ketahanan, dan kemudahan produk 
untuk diperbaiki. Manajemen biaya 
digunakan untuk menganalisis 
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konsekuensi biaya dari berbagai 
pilihan rancangan untuk TQM dan 
mengukur serta melaporkan berbagai 
aspek kualitas termasuk di dalamnya, 
misalnya gangguan produksi dan 
cacat produksi, pemborosan bahan 
baku dan tenaga kerja, jumlah 
permintaan untuk perbaikan, dan 
sifat keluhan dari pelanggan, biaya 
garansi, dan penarikan kembali 
produk (Blocher 2007: 19). Total 
Quality Management (TQM) 
merupakan suatu sistem yang dapat 
dikembangkan menjadi pendekatan 
dalam menjalankan usaha untuk 
memaksimumkan daya saing 
organisasi melalui perbaikan terus 
menerus atas produk, jasa, tenaga 
kerja, proses dan lingkungannya 
(Tjiptono 2001:4). Implementasi 
Total Quality Management harus 
diikuti pula dengan penerapan 
komplemen-komplemen dari sistem 
akuntansi manajemen. Adapun 
komplemen-komplemen tersebut 
diantaranya adalah pengukuran 
kinerja dan penghargaan.  

Pada penelitian Sularso dan 
Murdijanto (2004) menyatakan 
bahwa penerapan TQM merupakan 
salah satu instrument dalam 
peningkatan kualitas SDM, melalui 
peningkatan : kemampuan teoritis, 
kemampuan teknis, kemampuan 
konseptual, kemampuan moral, 
ketrampilan teknis. Sedangkan dalam 
penelitian Made dan Yuniawati 
(2003), Para manajer akan lebih 
termotivasi untuk meningkatkan 
kinerja manajerial mereka, jika 
mereka menerima pengukuran 
kinerja yang tinggi dalam bentuk 
informasi yang diperlukan, yang 
memberikan umpan balik untuk 
perbaikan dan pembelajaran. Desain 
sistem penghargaan yang diberikan 

manajer yang kemungkinan 
memberikan rasa adil dan kepuasan 
atau pemberian kompensasi yang 
lebih baik kepada para manajer akan 
memotivasi mereka dalam 
meningkatkan kinerjanya. 

Seperti yang dijelaskan di 
atas, Total Quality Management 
berorientasi pada kepuasan 
pelanggan dengan melibatkan 
seluruh anggota organisasi, dalam 
hal ini karyawan. Sehingga karyawan 
merupakan pihak yang melaksanakan 
proses perbaikan berkesinambungan 
dalam konsep  Total Quality 
Management. Hasil dari proses 
perbaikan berkesinambungan 
tersebut adalah kinerja dari karyawan 
yang bersangkutan. Baik buruknya 
kinerja karyawan tidak lepas dari 
persepsi karyawan mengenai proses 
perbaikan berkesinambungan sesuai 
dengan pendekatan  Total Quality 
Management. Semakin persepsi 
karyawan terhadap proses perbaikan 
berkesinambungan tersebut baik, 
semakin karyawan mempunyai 
kepuasan kerja yang tinggi, dan 
kinerjanya pun semakin baik. Ketika 
kinerja sumber daya manusia di 
suatu perusahaan baik, walau bukan 
satu-satunya faktor, namun 
menunjukkan kinerja organisasi yang 
baik, yang pada akhirnya 
menimbulkan kepuasan pelanggan, 
yang mana menjadi tujuan utama 
Total Quality Management. 

Kebanyakan dari organisasi 
atau badan usaha yang dikelola oleh 
pemerintah, terutama organisasi atau 
badan usaha yang pengelolaannya 
melalui pemerintah daerah yang 
berhubungan dengan pelayanan 
kepada masyarakat, masih sedikit 
yang mengimplementasi sistem yang 
sesuai dengan kaidah akuntansi 
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manajemen yang benar sehingga 
pengelolaannya terkesan tidak 
profesional atau belum optimal, 
sehingga kepuasan yang diharapkan 
baik masyarakat dan karyawan 
belum terpenuhi. 

Berdasarkan permasalahan di 
atas, sejak dari perencanaan, 
pelaksanaan, pembangunan, dan 
pemeliharaannya perlu ditingkatkan. 
Berhasil atau tidaknya 
penyelenggaraan PDAM sangat 
dipengaruhi oleh faktor manusianya, 
yaitu pegawai PDAM yang 
melaksanakan tugas dan fungsi 
pelayanan. Baik dari pemberi 
wewenang dan tanggung jawab 
maupun pelaksana wewenang dan 
tanggung jawab tersebut. Hal inilah 
yang melatarbelakangi peneliti untuk 
melakukan penelitian dengan judul: 
“Pengaruh Interaksi antara Total 
Quality Management, Sistem 
Pengukuran Kinerja dan Sistem 
Penghargaan terhadap Kinerja 
Manajerial Pada PDAM 
Surabaya”. 
 
RERANGKA TEORITIS DAN 
HIPOTESIS 
Total Quality Management 
Total Quality Management (TQM) 
adalah penerapan metode kuantitatif 
dan pengetahuan kemanusiaan untuk 
memperbaiki material dan jasa yang 
menjadi masukan organisasi, 
memperbaiki semua proses penting 
dalam organisasi, dan memperbaiki 
upaya-upaya memenuhi kebutuhan 
para pemakai produk dan jasa pada 
masa kini dan di masa mendatang 
(Hardjosoedarmo 2004:1). Menurut 
M.N. Nasution (2001:28) Total 
Quality Management merupakan 
suatu pendekatan dalam menjalankan 
usaha yang mencoba 

memaksimumkan daya saing 
organisasi melalui perbaikan terus – 
menerus atas produk, jasa, manusia, 
proses dan lingkungannya. Total 
Quality Management hanya dapat 
dicapai dengan memperhatikan 
karakteristik Total Quality 
Management menurut Goetsch 
& Davis dalam M.N. Nasution 
(2001:29) : 

1. Fokus pada pelanggan 
Dalam Total Quality 

Management, baik pelanggan 
internal maupun pelanggan eksternal 
merupakan driver. Pelanggan 
eksternal menentukan kualitas 
produk atau jasa yang disampaikan 
pada mereka, sedangkan pelanggan 
internal berperan besar dalam 
menentukan kualitas manusia, proses 
dan lingkungan yang berhubungan 
dengan produk dan jasa. 

2. Obsesi terhadap kualitas 
Dalam organisasi yang 

menerapkan Total Quality 
Management, penentu akhir terletak 
pada kualitas pelanggan internal 
maupun eksternal. Dengan kualitas 
yang ditetapkan tersebut, organisasi 
harus terobsesi untuk memenuhi atau 
melebihi apa yang di tentukan 
tersebut. Hal ini berarti bahwa semua 
karyawan pada setiap level berusaha 
melaksanakan setiap aspek 
pekerjaannya dengan lebih baik. 

3. Pendekatan ilmiah 
Pendekatan ilmiah sangat 

diperlukan dalam pendekatan Total 
Quality Management, terutama untuk 
mendesain pekerjaan dan dalam 
proses pengambilan keputusan dan 
pemecahan masalah yang berkaitan 
dengan pekerjaan yang didesain 
tersebut. 

4. Komitmen jangka panjang 
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Total Quality Management 
merupakan suatu paradigma baru 
dalam melaksanakan bisnis, untuk itu 
komitmen jangka panjang sangat 
penting guna mengadakan perubahan 
budaya agar penerapan Total Quality 
Management dapat berjalan dengan 
sukses. 

5. Kerjasama (temwork) 
Dalam organisasi yang dikelola 

secara tradisional, seringkali 
diciptakan persaingan antar 
departemen yang ada dalam 
organisasi tersebut agar daya 
saingnya terdongkrak. Akan tetapi 
persaingan internal tersebut 
cenderung 
hanya menggunakan dan 
menghabiskan energi yang 
seharusnya dipusatkan pada upaya 
perbaikan kualitas, yang pada 
gilirannya untuk meningkatkan daya 
saing eksternal. 

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 
kebebasan yang terkendali 

Dewasa ini masih terdapat 
perusahaan yang menutup mata 
terhadap pentingnya pendidikan 
pelatihan. Mereka beranggapan 
bahwa perusahaan 
bukanlah sekolah, yang diperlukan 
adalah tenaga terampil siap pakai. 
Jadi 
perusahaan – perusahaan seperti itu 
hanya akan memberikan pelatihan  
sekedarnya kepada para 

karyawannya. Kondisi seperti itu 
menyebabkan perusahaan yang 
bersangkutan tidak berkembang dan 
sulit bersaing dengan perusahaan 
lainnya apalagi dalam era persaingan 
global. 

8. Kebebasan yang terkendali 
Dalam Total Quality 

Management keterlibatkan 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 telah 
dibuat. Selain itu unsur ini juga dapat 
memperkaya wawasan dan 
pandangan dalam suatu keputusan 
yang diambil karena pihak yang 
terlibat lebih banyak. 

9. Kesatuan tujuan 
Supaya Total Quality 

Management dapat diterapkan 
dengan baik maka perusahaan harus 
memiliki kesatuan tujuan. Dengan 
demikian setiap usaha 
dapat diarahkan pada tujuan yang 
sama. Akan tetapi kesatuan tujuan ini 
tidak bearrti bahwa selalu ada 
persetujuan atau kesepakatan antara 
pihak manajemen dan karyawan 
mengenai upah dan kondisi kerja. 

10. Adanya keterlibatan dan 
pemberdayaan karyawan 

Keterlibatan dan pemberdayaan 
karyawan merupakan hal penting 
dalam penerapan Total Quality 
Management. Usaha untuk 
melibatkan karyawan yang 
membawa dua manfaat utama. 
Pertama, hal ini dapat meningkatkan 
kemungkinan dihasilkannya 
keputusan yang baik, rencana yang 
baik atau perbaikan yang lebih 
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efektif karena juga mencakup 
pandangan dan pemikiran dari pihak 
– pihak yang langsung berhubungan 
dengan situasi kerja. Kedua, 
keterlibatan karyawan yang 
meningkatkan”rasa memiliki”dan 
tanggung jawab atas keputusan 
dengan melibatkan orang -orang 
yang harus melaksanakannya. 

Menurut Tjiptono dan Diana 
(2001:10), perusahaan yang 
menerapkan teknik Total Quality 
Management akan memperoleh 
beberapa manfaat utama yang pada 
akhirnya akan meningkatkan laba 
serta daya saing perusahaan yang 
bersangkutan antara lain : 

 
 
 

1. Rute pertama yaitu rute pasar 
Perusahaan dapat memperbaiki 

posisi persaingannya sehingga 
pangsa pasarnya semakin besar dan 
harga jualnya dapat lebih tinggi. 
Kedua hal ini mengarah pada 
meningkatnya pengahasilan 
sehinagga laba yang diperoleh 
juga semakin besar. 

2. Rute kedua 
Perusahaan dapat meningaktkan 

output yang bebas dari kerusakan 
melalui 
upaya perbaikan kualitas. Hal ini 
menyebabkan biaya operasi 
perusahaan berkurang, dengan 
demikian laba yang diperoleh akan 
meningkat. 
 
Sistem Penghargaan 
Penghargaan adalah reward dalam 
bentuk uang yang diberikan kepada 
mereka yang dapat bekerja 
melampaui standar yang telah 
ditentukan (Mahmudi, 2005 : 89). 
Penghargaan adalah insentif yang 

mengaitkan bayaran atas dasar untuk 
dapat meningkatkan produktivitas 
para karyawan guna mencapai 
keunggulan yang kompetitif (Henri 
Simamora, 2004:514).  

Dengan adanya pendapat para 
ahli di atas maka penulis dapat 
menyimpulkan bahwa suatu 
penghargaan adalah imbalan yang 
diberikan dalam bentuk material dan 
non material yang diberikan oleh 
pihak perusahaan kepada 
karyawannya agar mereka dapat 
bekerja dengan motivasi yang tinggi 
dan berprestasi dalam mencapai 
tujuan-tujuan perusahaan, dengan 
kata lain pemberian penghargaan 
dimaksudkan untuk meningkatkan 
produktivitas dan mempertahankan 
karyawan yang berprestasi agar tetap 
berada dalam perusahaan. Pemberian 
sistem penghargaan dimaksudkan 
sebagai dorongan agar karyawan 
mau bekerja dengan lebih baik dan 
membangkitkan motivasi sehingga 
dapat mendorong kinerja karyawan 
menjadi lebih baik. 
Menurut Mulyadi dan Setyawan 
(2001;356), penghargaan 
menghasilkan duamacam manfaat , 
antara lain dapat menarik perhatian 
personel dan memberi informasi atau 
menginggatkan mereka tentang 
pentingnya sesuatu yang diberi 
penghargaan dibandingkan dengan 
hal yang lain dan akan meningkatkan 
motivasi personel terhadap ukuran 
kinerja, sehingga membantu personel 
dalam memutuskan bagaimana 
mereka mengalokasikan waktu dan 
usaha mereka. Dalam lingkup luas, 
sistem penghargaan organisasional 
adalah semua yang dihargai dan 
diinginkan sumber daya manusia 
yang mampu dan mau diberikan 
perusahaan sebagai ganti atas 
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kontribusi yang diberikan sumber 
daya manusia tersebut. Didalamnya 
terbagi lagi menjadi berbagai 
penghargaan finansial dan non-
finansial. Meskipun uang adalah alat 
yang sangat besar pengaruhnya bagi 
karyawan dan produktivitas mereka, 
dampak dari penghargaan non-
finansial juga sama berartinya bagi 
karyawan. Penghargaan dapat 
menjembatani gap antara tujuan 
perusahaan dengan harapan dan 
aspirasi individual (Sedamaryanti, 
2001: 83). Untuk dapat efektif, 
sistem penghargaan organisasional 
harus menyediakan 4 hal, yaitu: 

a. Tingkat penghargaan yang 
cukup untuk memenuhi 
kebutuhan dasar perusahaan. 

b. Kesamaan dengan pasar 
tenaga kerja eksternal. 

c. Kesamaan didalam 
organisasi. 

d. Perlakuan yang berdasarkan 
kebutuhan individual 
terhadap setiap anggota 
organisasi. 

 
Sistem Pengukuran Kinerja 
Kinerja perusahaan dapat diukur 
dengan menganalisa dan 
mengevaluasi laporan keuangan. 
Informasi posisi keuangan dan 
kinerja perusahaan di masa lalu 
seringkali digunakan sebagai dasar 
untuk memprediksi posisi keuangan 
dan kinerja di masa depan. 
Pengukuran kinerja adalah penentuan 
secara periodik efektivitas 
operasional suatu organisasi, bagian 
organisasi dan karyawannya 
berdasarkan sasaran, standard dan 
kriteria yang telah ditetapkan 
sebelumnya. Karena organisasi pada 
dasarnya dijalankan oleh manusia, 
maka pengukuran kinerja 

sesungguhnya merupakan penilaian 
perilaku manusia dalam 
melaksanakan peran yang 
dimainkannya dalam mencapai 
tujuan organisasi (Mulyadi, 
2001:419). 

Sistem Pengukuran Kinerja 
merupakan mekanisme perbaikan 
secara periodik terhadap keefektifan 
tenaga kerja dalam melaksanakan 
kegiatan operasional perusahaan 
berdasarkan standar yang telah 
ditetapkan terlebih dahulu agar 
berhasil dalam menetapkan stategi 
perusahaan dan memperbaiki dalam 
pengambilan keputusan. Adapun 
indikator indikatornya adalah 
meningkatkan kinerja karyawan, 
pengharapan kinerja, menilai dengan 
tepat kinerja, penilaian yang 
berbobot, dilakukan dengan cara 
yang adil, landasan penentuan 
reward, landasan untuk mengikuti 
latihan, sistem pengukuran kinerja 
dilakukan secara berkala, dan 
evaluasi kelayakan. dalam penelitian 
Made dan Yuniawati (2003), Para 
manajer akan lebih termotivasi untuk 
meningkatkan kinerja manajerial 
mereka, jika mereka menerima 
pengukuran kinerja yang tinggi 
dalam bentuk informasi yang 
diperlukan, yang memberikan umpan 
balik untuk perbaikan dan 
pembelajaran. 

Tujuan pokok pengukuran 
kinerja adalah untuk memotivasi 
karyawan dalam pencapaian sasaran 
organisasi dan dalam mematuhi 
standar perilaku yang telah 
ditetapkan sebelumnya, agar 
membuahkan hasil dan tindakan 
yang diinginkan (Mulyadi, 
2001:420). 
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Hubungan TQM, Sistem 
Penghargaan, dan Sistem 
Pengukuran Kinerja terhadap 
Kinerja Manajerial 
Penerapan TQM lebih menekankan 
pada keterlibatan karyawan, dengan 
demikian mendesain sistem 
kompensasi yang diperlukan dan 
pengukuran kinerja sesuai dengan 
praktik penerapan TQM adalah 
konsisten dengan luasnya 
seperangkat literatur strategi 
kompensasi. Jadi dapat ditarik 
kesimpulan bahwa kepuasan 
karyawan harus menjadi perhatian 
utama dari setiap perusahaan, karena 
kepuasan karyawan merupakan asset 
perusahaan dan karyawan merupakan 
sumber daya insani perusahaan yang 
sangat bernilai, serta dapat 
membantu perusahaan dalam 
mencapai tujuan- tujuan 
kemampulabaan (profitability). Dan 
pemberian kompensasi yang tepat 
dapat memberikan motivasi dan 
kepuasan karyawan, serta dengan 
pengukuran kinerja dapat 
meningkatkan kinerja perusahaan. 

Kerangka pemikiran yang 
mendasari penelitian ini dapat 
digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 1 
Kerangka Pemikiran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 Hipotesis Penelitian 
Berdasarkan model analisis di atas, 
maka dalam penelitian ini diajukan 
enam buah hipotesis yaitu: 
H1 : Sistem pengukuran kinerja 
berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja manajerial. 
H2 : Total Quality Management 
(TQM) berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja 
manajerial. 
H3 : Sistem penghargaan 
berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja manajerial. 
 
METODE PENELITIAN 
Rancangan Penelitian 
Penelitian ini menurut tujuan 
penelitiannya termasuk dalam 
penelitian deskriptif yaitu 
menjelaskan aspek-aspek yang 
relevan dengan penelitian yaitu 
untuk mengetahui pengaruh sistem 
penghargaan, TQM ,sistem 
pengukuran kinerja, interaksi antara 
sistem penghargaan dengan TQM, 
dan interaksi antara sistem 
pengukuran kinerja dengan TQM 
terhadap kinerja managerial. Adapun 
lingkungan studi ini merupakan studi 
lapangan di PDAM Surabaya. 
Pengujian ini menggunakan alat uji 
statistik regresi berganda. 
 
Identifikasi Variabel 
Desain penelitian ini adalah survey 
dengan pendekatan kuantitatif. 
Variabel penelitian ini terdiri dari: 
Variabel dependen: 
Y =  Kinerja Manajerial 
Variabel independen: 
X1  =  Sistem Pengukuran 
Kinerja 
X2  =  TQM 
X3  =  Sistem Penghargaan 
 

Sistem 
Pengukuran 

(X1) 

TQM 
(X2) 

Sistem 
Penghargaa

n (X3) 

Kinerja 
manajerial 

(Y) 
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Definisi Operasional dan 
Pengukuran Variabel 
Adapun definisi operasional dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
Variabel Dependen 

Kinerja Manajerial adalah 
Penilaian responden mengenai 
kinerja manajerial merupakan 
pernyataan para manajer terkait 
perwujudan secara nyata dari hasil 
karya yang dicapai oleh para manajer 
perusahaan. Kinerja manajerial 
meliputi delapan indikator yaitu 
kuantitas kerja, kualitas kerja, 
pengetahuan terhadap pekerjaan, 
kreatifitas, kerjasama tim, inisiatif, 
fleksibel. Pengukuran variable ini 
dilakukan dengan menggunakan 
skala likert, yaitu 1 sampai 5. 
Variabel Independen 

Sistem Pengukuran Kinerja 
merupakan mekanisme perbaikan 
secara periodik terhadap keefektifan 
tenaga kerja dalam melaksanakan 
kegiatan operasional perusahaan 
berdasarkan standar yang telah 
ditetapkan terlebih dahulu agar 
berhasil dalam menetapkan stategi 
perusahaan dan memperbaiki dalam 
pengambilan keputusan. Sistem 
pengukuran kinerja diukur 
menggunakan sembilan indikator 
yaitu sistem pengukuran kinerja 
membantu meningkatkan kinerja 
managerial, sistem pengukuran 
kinerja dapat menilai dengan tepat 
hasil kerja, sistem pengukuran 
kinerja dilakukan secara berkala oleh 
perusahaan, perusahaan 
mengevaluasi kelayakan pengukuran 
kinerja, pengukuran kinerja dijadikan 
landasan penentuan reward, 
dilakukan secara adil, proses 
dilakukan dengan transparan, dapat 
dijadikan dasar untuk mengikuti 
pelatihan, pengharapan kinerja, 

penilaian yang berbobot. Pengukuran 
variable ini dilakukan dengan 
menggunakan skala likert, yaitu 1 
sampai 5. 

TQM adalah pengelolaan 
suatu sistem organisasi dengan 
komitmen penuh terhadap 
peningkatan yang tiada henti serta 
berusaha secara total untuk 
memenuhi kebutuhan konsumen. 
TQM diukur dengan delapan 
indikator yaitu fokus pada 
pelanggan, konsep kualitas, 
komitmen jangka panjang, kerjasama 
tim, perbaikan kesinambungan, 
pendidikan dan pelatihan, alokasi 
wewenang, adanya keterlibatan 
dalam pemberdayaan karyawan. 
Variabel ini diukur dengan 
menggunakan skala likert, yaitu 1 
sampai 5. 

Sistem Penghargaan adalah 
suatu sistem atau program yang 
diberikan management dengan 
memberikan tambahan penerimaan 
bagi karyawan atau manajer sebagai 
upaya lebih meningkatkan 
kinerjanya. Sistem penghargaan 
diukur dengan delapan indikator 
yaitu arti penting, penghargaan yang 
diberikan memenuhi kebutuhan 
hidup, penghargaan yang diberikan 
mencerminkan kontribusi manager, 
jam kerja, bobot pekerjaan dan 
frekuensi. Pengukuran variable ini 
dilakukan dengan menggunakan 
skala likert, yaitu 1 sampai 5. 
 
 
 
Populasi, Sampel dan Teknik 
Pengambilan Sampel 
Populasi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah karyawan yang 
berkedudukan sebagai manajer 
tingkat menengah (1) biasanya 
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terlibat langsung dengan kebijakan 
yang dilaksanakan oleh manajemen 
puncak (2) merupakan pelaksanaan 
keputusan manajemen puncak yang 
mampu berinteraksi dengan 
karyawan. Manajer tingkat 
menengah yang memiliki wewenang 
dan terlibat langsung dengan 
kebijakan yang dilaksanakan oleh 
pimpinan perusahaan. Prosedur 
pengambilan sampel dalam 
penelitian ini adalah purposive 
sampling, dengan menggunakan 
kuesioner. Sehingga dalam penelitian 
ini sampel yang diambil adalah 
manajer atau kepala bagian yang 
memenuhi kriteria pernah 
menduduki jabatan sebagai manajer 
minimal setengah tahun, 
dimaksudkan bahwa responden telah 
memiliki pengalaman dan dapat 
memberikan presepsinya terhadap 
TQM pada perusahaan tempat 
mereka bekerja. 
 
ANALISIS DATA DAN 
PEMBAHASAN 
Uji Validitas 
Uji validitas digunakan untuk 
mengukur sah atau valid tidaknya 
suatu kuesioner. Suatu kuesioner 
dikatakan valid jika pertanyaan pada 
kuesioner mampu untuk 
mengungkapkan sesuatu yang akan 
diukur oleh kuesioner tersebut 
(Ghozali, 2002 : 135).  
Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas adalah alat untuk 
mengukur suatu kuisioner yang 
merupakan indikator dari suatu 
variabel atau konstruk. Suatu 
konstruk atau variabel dikatakan 
reliabel jika mempunyai nilai 
Cronbach Alpha > 0,70 (Nunnally, 
dalam Imam, 2011:48). 
Uji Normalitas 

Uji normalitas yang diperlukan untuk 
mengetahui apakah data yang 
terkumpul dari setiap variabel 
dependen dan independen atau 
keduanya mempunyai distribusi 
normal atau tidak. Model regresi 
yang baik adalah yang mendekati 
normal. Jika distribusi data normal, 
maka garis yang menggantikan data 
sesungguhnya akan mengikuti garis 
diagonalnya (Imam Ghozali, 2006). 
Untuk meningkatkan hasil uji 
normalitas data, maka peneliti 
menggunakan uji Kolmogorov-
Smirnov.  
 
Pengujian Hipotesis 
Model analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah model 
analisis regresi linier berganda. 
Analisis regresi linier berganda 
dimaksudkan untuk menguji sejauh 
mana dan bagaimana arah variabel-
variabel independen berpengaruh 
terhadap variabel dependen. Analisis 
yang digunakan untuk menguji 
persamaan tersebut secara matematis 
dirumuskan sebagai berikut :  
Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + e 
Dimana:  
Y= Variabel Dependen 
X= Variabel Indipenden  
a = Konstanta 
b = Koefisien regresi 
e = Exogenuous variabel 
 

Subyek penelitian ini adalah 
responden yang merupakan 
karyawan PDAM Kota Surabaya 
yang berkedudukan sebagai manajer 
tingkat menengah (1) biasanya 
terlibat langsung dengan kebijakan 
yang dilaksanakan oleh manajemen 
puncak (2) merupakan pelaksanaan 
keputusan manajemen puncak yang 
mampu berinteraksi dengan 
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karyawan. Data yang diperoleh 
melalui penyebaran kuesioner dan 
hasil pengumpulan data ini, 
selanjutnya akan dianalisa sesuai 
dengan kebutuhan penelitian. 
Manajer atau kepala bagian yang 
memenuhi kriteria pernah 
menduduki jabatan sebagai manajer 
minimal setengah tahun karena 
mereka sudah memiliki pengalaman 
yang cukup banyak. Jumlah sampel 
yang disebarkan dalam kuesioner 
tersebut sebanyak tiga puluh tiga 
(33) kuesioner. Sehingga 
berdasarkan ketentuan jumlah 
responden yang diharapkan oleh 
peneliti dalam PDAM Kota Surabaya 
sebesar 33 responden. 
 Identitas responden menurut 
jenis kelamin dari 33 responden 21 
responden (62.5%) adalah laki-laki, 
12 responden (38.5%) perempuan. 
Di dalam karakteristik responden 
berdasarkan usia, responden dibagi 
menjadi 5 kelompok yaitu terdapat 
responden yang berusia kurang dari 
25 tahun sebanyak 3 orang ( 9,09 % 
), responden berusia antara 25 s.d 35 
tahun sebanyak 5 orang ( 15,5 % ), 
responden berusia antara 36 s.d 45 
tahun 15 orang ( 45,45 % ), 
responden berusia antara 46 s.d 55 
tahun sebanyak 7 orang ( 21,21 % ), 
serta responden berusia lebih dari 55 
tahun sebanyak 3 orang (9,09 %). 
Didalam karakteristik responden 
berdasarkan pendidikan dibagi 
menjadi 5 kelompok yaitu responden 
dengan pendidikan terakhir SMU 
sebanyak 1 orang ( 3,03 % ), 
responden dengan pendidikan 
terakhir diploma sebanyak 5 orang ( 
15,15 % ), responden dengan 
pendidikan terakhir sarjana (S1) 
sebanyak 25 orang ( 75,75 %), 
responden dengan pendidikan 

terakhir Pasca Sarjana (S2) sebanyak 
2 orang ( 6,06 % ), serta tidak 
terdapat responden dengan 
pendidikan terakhir sarjana 
S3.Didalam karakteristik responden 
berdasarkan masa kerja 
diperusahaan, responden dibagi 
menjadi 5 kelompok yaitu terdapat 
responden yang telah bekerja kurang 
dari 1 tahun sebanyak 2 orang ( 6,06 
% ), responden yang telah bekerja 
antara 1 s.d 2 tahun sebanyak 4 
orang ( 15,15 % ), responden yang 
telah bekerja antara 5 s.d 6 tahun 
sebanyak 12 orang ( 36,36 %), serta 
responden yang telah bekerja selama 
lebih dari 6 tahun sebanyak 10 orang 
( 30,30 % ). 
 
Deskripsi Variabel 
Berikut tanggapan responden atas 
butir-butir pernyataan dalam 
kuesioner tentang kinerja manajerial, 
Total Quality Management, sistem 
pengukuran kinerja dan sistem 
penghargaan. 
 
Kinerja Manajerial 
Tanggapan responden mengenai 
kinerja manajerial merupakan 
pernyataan para manajer terkait 
perwujudan secara nyata dari hasil 
karya yang dicapai oleh para manajer 
perusahaan. Kinerja manajerial 
meliputi delapan indikator yaitu 
kuantitas kerja, kualitas kerja, 
pengetahuan terhadap pekerjaan, 
kreatifitas, kerjasama tim, inisiatif, 
fleksibel. 
Total Quality Management 
Total Quality Management adalah 
pengelolaan suatu sistem organisasi 
dengan komitmen penuh terhadap 
peningkatan yang tiada henti serta 
berusaha secara total untuk 
memenuhi kebutuhan konsumen. 
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Total Quality Management diukur 
dengan delapan indikator yaitu fokus 
pada pelanggan, konsep kualitas, 
komitmen jangka panjang, kerjasama 
tim, perbaikan kesinambungan, 
pendidikan dan pelatihan, alokasi 
wewenang, adanya keterlibatan 
dalam pemberdayaan karyawan. 
Sistem Pengukuran Kinerja 
Sistem Pengukuran Kinerja 
merupakan mekanisme perbaikan 
secara periodik terhadap keefektifan 
tenaga kerja dalam melaksanakan 
kegiatan operasional perusahaan 
berdasarkan standar yang telah 
ditetapkan terlebih dahulu agar 
berhasil dalam menetapkan stategi 
perusahaan dan memperbaiki dalam 
pengambilan keputusan. Sistem 
pengukuran kinerja diukur 
menggunakan sembilan indikator 
yaitu sistem pengukuran kinerja 
membantu meningkatkan kinerja 
managerial, sistem pengukuran 
kinerja dapat menilai dengan tepat 
hasil kerja, sistem pengukuran 
kinerja dilakukan secara berkala oleh 
perusahaan, perusahaan 
mengevaluasi kelayakan pengukuran 
kinerja, pengukuran kinerja dijadikan 
landasan penentuan reward, 
dilakukan secara adil, proses 
dilakukan dengan transparan, dapat 
dijadikan dasar untuk mengikuti 
pelatihan, pengharapan kinerja, 
penilaian yang berbobot. 
Sistem Penghargaan 
Sistem Penghargaan adalah suatu 
sistem atau program yang diberikan 
management dengan memberikan 
tambahan penerimaan bagi karyawan 
atau manajer sebagai upaya lebih 
meningkatkan kinerjanya. Sistem 
penghargaan diukur dengan delapan 
indikator yaitu arti penting, 
penghargaan yang diberikan 

memenuhi kebutuhan hidup, 
penghargaan yang diberikan 
mencerminkan kontribusi manager, 
jam kerja, bobot pekerjaan dan 
frekuensi. 
 
Model Pengukuran  
Penelitian ini menggunakan 33 
koesioner untuk mengukur pengaruh 
Interaksi antara Total Quality 
Management, sistem pengukuran 
kinerja dan sistem penghargaan 
terhadap kinerja manajerial pada 
PDAM Surabaya.  
 
Uji Validitas dan Reliabilitas 
Hasil uji validitas menunjukkan 
bahwa korelasi antara masing-
masing skor butir pertanyaan 
terhadap total skor butir-butir 
pertanyaan menunjukkan hasil yang 
signifikan yang ditunjukkan dengan 
nilai probabilitas kurang dari 0,05. 
Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa keseluruhan butir pertanyaan 
dalam penelitian ini adalah valid. Uji 
reliabilitas dilakukan menggunakan 
alat uji statistik Cronbach Alpha > 
0,60. Hal ini menunjukkan bahwa 
keseluruhan instrumen telah reliabel, 
sehingga jawaban yang diberikan 
oleh responden dapat dipercaya. 
 
 
Uji Asumsi Klasik  
Uji Normalitas 
Hasil analisis statistik one-sample 
Kolmogorov-Smirnov test 
menunjukkan nilai signifikansinya 
sebesar 0,837 lebih besar dari 0,05, 
sehingga dapat disimpulkan sebagian 
data tersebut tidak memenuhi asumsi 
berdistribusi normal. 
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Uji Hipotesis 
Model analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah model 
analisis regresi linier berganda. 
Analisis regresi linier berganda 
dimaksudkan untuk menguji sejauh 
mana dan bagaimana arah variabel-
variabel independen berpengaruh 
terhadap variabel dependen. Model 
regresi yang diperoleh adalah 
sebagai berikut : 
 
Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + e 
Y = 3.272 + 0.579 X1 + 0.179 X3 + e 
  

Berdasarkan uji F pada tabel 
4.8 di atas menunjukkan Fhitung 
sebesar 6.457 dengan tingkat 
signifikan sebesar 0,002. Karena 
nilai probabilitas < 0,05 (sig < 5%) 
maka penerapan total quality 
management dengan sistem 
pengukuran kinerja dan sistem 
penghargaan berpengaruh terhadap 
kinerja manajerial, sehingga model 
regresi yang dihasilkan adalah cocok 
atau sesuai dalam menerangkan 
kinerja  manajerial. 

Hasil uji t dapat juga 
dijelaskan bahwa nilai thitung pada 
variabel Sistem Pengukuran Kinerja 
(X1) sebesar  2.258 dengan tingkat 
signifikan sebesar 0,032. Karena 
tingkat signifikan pada variabel ini 
lebih kecil dari 5% (sig < 5%). Hal 
ini berarti variabel Sistem 
Pengukuran Kinerja (X1) secara 
parsial berpengaruh terhadap Kinerja 
Manajerial. Nilai thitung pada variabel 
Total Quality Management (X2) 
sebesar 0.124dengan tingkat 
signifikan sebesar 0,902. Karena 
tingkat signifikan pada variabel ini 
lebih besar dari 5% (sig < 5%). Hal 
ini berarti variabel Total Quality 
Management (X2) secara parsial 

tidak berpengaruh terhadap Kinerja 
Manajerial. Nilai thitung pada variabel 
Sistem Penghargaan(X3) sebesar 
3.184 dengan tingkat signifikan 
sebesar 0,003. Karena tingkat 
signifikan pada variabel ini lebih 
kecil dari 5% (sig < 5%). Hal ini 
berarti variabel Sistem Penghargaan 
(X3) secara parsial berpengaruh 
terhadap Kinerja Manajerial. 
 

Pada bagian ini akan dibahas 
analisis terhadap hasil temuan 
teoritis. Pembahasan dilakukan 
berdasarkan pada temuan empiris 
maupun teori dan penelitian-
penelitian sebelumnya yang relevan 
dengan penelitian yang dilakukan. 
Untuk mempermudah pembahasan 
atas analisis yang dilakukan, akan 
diuraikan pengaruh masing-masing 
variriabel indipenden terhadap 
kinerja manajerial pada PDAM 
Surabaya. 
 Organisasi adalah sistem dan 
kegiatan manusia yang bekerja sama. 
Sejalan dengan itu, organisasi 
dikatakan sebagai suatu koordinasi 
rasional kegiatan sejumlah orang 
untuk mencapai beberapa tujuan 
umum melalui pembagian pekerjaan 
dan fungsi melalui hierarki otoritas 
dan tanggung jawab (Schein dalam 
Mangkunegara, 2001:23). 
Pernyataan Schein tersebut 
menggambarkan bahwa organisasi 
mempunyai karakteristik tertentu 
yang struktur dan tujuannya saling 
berhubungan serta tergantung pada 
komunikasi manusia untuk 
mengkoordinasikan aktivitas dalam 
organisasi tersebut. Perusahaan jasa 
menghadapi persaingan khusus 
karena adanya perbedaan kualitas 
antara pekerja yang satu dengan 
pekerja yang lainnya. Oleh karena itu 
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perusahaan jasa perlu mengutamakan 
konsistensi melalui pengembangan 
suatu sistem yang dapat mendukung 
kinerja para pekerjanya. 

Hasil pengujian statistik 
menyatakan bahwa mereka bahwa 
tidak semua variable yang diujikan 
menunjukkan pengaruh signifikan, 
dari ketiga variable tersebut hanya 
sistem pengukuran kinerja dan 
sistem penghargaan yang 
mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap kinerja 
menajerial, sedangkan TQM tidak 
mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap kinerja 
manajerial. Jadi berdasarkan teknik 
analisis data yang telah dilakukan 
dalam penelitian ini, hanya ada dua 
variabel yang berpengaruh terhadap 
kinerja menejerial yaitu sistem 
pengukuran kinerja manajerial dan 
sistem penghargaan. Hal ini tidak 
konsisten dengan hasil penelitian 
yang dilakukan R. Andi Sularso dan 
Murdijanto (2004).  

Sistem Pengukuran Kinerja 
merupakan mekanisme perbaikan 
secara periodik terhadap keefektifan 
tenaga kerja dalam melaksanakan 
kegiatan operasional perusahaan 
berdasarkan standar yang telah 
ditetapkan terlebih dahulu agar 
berhasil dalam menetapkan strategi 
perusahaan dan memperbaiki dalam 
pengambilan keputusan. Pada 
penelitian Made dan Yuniawati 
(2003) menyatakan bahwa sistem 
pengukuran kinerja dapat bermanfaat 
bagi para pemakainya apabila 
hasilnya dapat menyediakan umpan 
balik yang bisa membantu anggota 
organisasi dalam usaha untuk 
melakukan perbaikan kinerja lebih 
lanjut. Sistem pengukuran tersebut 
harus dilakukan dengan cara yang 

adil, penilaian yang dilakukan 
perusahaan harus berbobot dan 
system pengukuran kinerja tersebut 
harus dilakukan secara berkala 
sehingga system pengukuran kinerja 
efektif dilakukan oleh perusahaan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa sistem pengukuran kinerja 
secara parsial berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja manajerial. Sistem 
pengukuran kinerja akan bermanfaat 
apabila hasilnya dapat menyediakan 
umpan balik untuk melakukan 
perbaikan kinerja lebih lanjut. Hal ini 
dikarenakan, mayoritas responden 
berpendapat bahwa ternyata sistem 
pengukuran kinerja yang diterapkan 
perusahaan dapat membantu 
meningkatkan kinerja para manajer, 
sistem pengukuran kinerja juga 
digunakan perusahaan sebagai 
landasan penentuan pengharagaan 
dan landasan untuk mengikuti 
pelatihan sehingga manajer akan 
lebih fleksibel dalam menghadapi 
permasalahan nantinya. Penilaian 
yang berbobot ternyata tidak 
membuat para manajer kesulitan 
untuk meraih target kerja yang 
diharapkan perusahaan, tetapi oleh 
para manajer dijadikan upaya untuk 
meningkatkan kualitas dirinya. 
Sistem pengukuran kinerja harus 
dlakukan secara transparan dan 
secara jelas ditetapkan oleh pimpinan 
sehingga para manajer mengetahui 
aspek – aspek apa saja yang diukur, 
sehingga kinerja pun akan 
meningkat, tetapi perusahaan harus 
melakukan system pengukuran 
kinerja tersebut secara berkala atau 
berkesinambungan, sehingga para 
manajer akan selalu dimonitoring 
oleh perusahaan. Para manajer akan 
lebih termotivasi untuk 
meningkatkan kinerja manajerial 
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mereka jika mereka menerima 
pengukuran kinerja yang tinggi 
dalam bentuk informasi yang 
diperlukan yang memberikan umpan 
balik untuk perbaikan dan 
pembelajaran sehingga akan 
memotivasi mereka dalam 
meningkatkan kinerjanya. 

Dari hasil perhitungan 
variabel Total Quality Management 
secara parsial tidak berpengaruh 
terhadap Kinerja Manajerial, hal ini 
membuktikan bahwa peningkatan 
kualitas atau mutu tidak 
mempengaruhi kinerja manajerial, 
dikarenakan TQM lebih berpengaruh 
pada perusahaan dagang daripada 
perusahaan jasa. Pada perusahaan ini 
peningkatan kinerja manajerial lebih 
dilihat dari kuantitas atau berapa 
banyaknya orang yang menjadi  
pelanggan pengguna jasa 
perusahaan. Banyak perusahaan 
menyadari bahwa mutu pelayanan 
yang luar biasa dapat memberikan 
keunggulan bersaing yang kuat 
kepada mereka serta menghasilakan 
penjualan yang tinggi, karena PDAM 
adalah satu-satunya perusahaan 
daerah yang menyedia jasa air 
minum maka tidak ada pesaing 
dalam hal ini. Pada penelitian 
Sularso dan Murdijanto (2004) 
menyatakan bahwa apabila 
perusahaan menerapkan Total 
Quality Management, maka dapat 
mengurangi biaya operasi dan 
meningkatkan penghasilan sehingga 
laba semakin meningkat. Beberapa 
peneliti di bidang akuntansi 
menyatakan bahwa kinerja 
perusahaan yang rendah, disebabkan 
oleh ketergantungannya terhadap 
sistem akuntansi manajemen 
perusahaan tersebut yang gagal 
dalam penentuan sasaran – sasaran 

yang tepat, pengukuran – 
pengukuran kinerja dan 
penghargaan.   

Sistem Reward mungkin 
adalah salah satu metode yang 
penting untuk meningkatkan kinerja, 
sehingga karyawan yang mempunyai 
kontribuisi/memberikan informasi 
yang bermanfaat untuk kemajuan 
perusahaan. Hasil pengujian 
hipotesis pengaruh variabel sistem 
penghargaan terhadap kinerja 
manajerial menunjukkan bahwa 
variabel sistem penghargaan 
berpengaruh tehadap kinerja 
manejerial, yang berarti pemberian 
insentif, tunjangan dan bonus lebih 
memotivasi karyawan untuk 
memperoleh pelanggan pengguna 
jasa tersebut sebanyak mungkin agar 
kesejahteraan karyawan dapat lebih 
meningkat. Pada penelitian Made 
dan Yuniawati (2003) menyatakan 
bahwa para manajer akan lebih 
termotivasi untuk meningkatkan 
kinerja manajerial mereka, jika 
mereka menerima pengukuran 
kinerja yang tinggi dalam bentuk 
informasi yang diperlukan, yang 
memberikan umpan balik untuk 
perbaikan dan pembelajaran.jika 
kompensasi dikelola dengan baik, 
maka kompensasi dapat membantu 
perusahaan untuk mencapai tujuan 
dan memperoleh, memelihara, dan 
menjaga karyawan dengan baik. 
Sebaliknya, tanpa kompensasi yang 
cukup, karyawan yang ada sangat 
mungkin untuk meninggalkan 
perusahaan dan untuk melakukan 
penempatan kembali tidaklah mudah. 
Akibat dari ketidakpuasan dalam 
pembayaran bisa jadi akan 
mengurangi kinerja, meningkatkan 
keluhan-keluhan, penyebab mogok 
kerja, dan mengarah pada tindakan-
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tindakan fisik dan psikologis, seperti 
meningkatnya derajat ketidakhadiran 
dan perputaran karyawan, yang pada 
gilirannya akan meningkatkan 
kesehatan jiwa yang parah. 
Sebaliknya, jika terjadi kelebihan 
pembayaran, juga akan 
menyebabkan perusahaan dan 
individual berkurang daya 
kompetisinya dan menyebabkan 
kegelisahan, perasaan  
bersalah, dan suasana yang tidak 
nyaman di kalangan karyawan. 
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