
1 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

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 konsekuensi 

biaya dari berbagai pilihan rancangan untuk TQM dan mengukur serta 

melaporkan berbagai aspek kualitas termasuk di dalamnya misalnya gangguan 
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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. 
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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 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 
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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”. 

 

1.2. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimanakah pengaruh TQM, sistem pengukuran kinerja dan sistem 

penghargaan terhadap kinerja manajerial? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, maka penulis mengadakan 

penelitian ini dengan tujuan yaitu :   

1. Untuk mengetahui TQM, sistem pengukuran kinerja dan sistem penghargaan 

terhadap kinerja manajerial. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain:  

1. Bagi Perusahaan  

Memberikan tambahan informasi yang bermanfaat sebagai pertimbangan 

dalam meningkatkan kinerja organisasi agar lebih produktif, efektif dan 

efisien, serta menentukan langkah-langkah peningkatan mutu Sumber Daya 

Manusia.  

2. Bagi Pembaca/Penelitian   

Dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi pembaca yang ingin 

melakukan penelitian terhadap Total Quality Management sehingga dapat 

digunakan bagi peneliti lain. 

3. Bagi Penulis 

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang luas dalam menganalisis 

Total Quality Management.   

4. Bagi STIE Perbanas   

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi perpustakaan dan 

juga dapat digunakan sebagai bahan acuan penelitian yang sama, sehingga 

penelitian yang dihasilkan akan menjadi lebih baik.  

 

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi 

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis dengan maksud agar dapat 

diperoleh gambaran yang cukup jelas tentang isi dari skripsi ini. Uraian 

sistematika penulisan skripsi ini meliputi :    
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BAB I :  PENDAHULUAN  

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan skripsi.  

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam bab ini terdiri dari penelitian terdahulu, teori-teori yang 

melandasi penelitian, kerangka  pemikiran, serta hipotesis penelitian 

yang digunakan. 

BAB III :  METODE PENELITIAN  

Dalam bab ini memuat kerangka pemikiran, hipotesis, sumber dan 

jenis data, teknik pengumpulan data, dan analisa data.  

BAB IV  :  GAMBARAN DAN SUBYEK PENELITIAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran subyek penelitian, 

analisis data yang terdiri dari analisis deskriptif, analisis statistik dan 

uji regresi linear berganda, serta pembahasan yang mengarah pada 

perumusan masalah dan hipotesis penelitian 

BAB V :     PENUTUP 

Pada bab ini, dijelaskan mengenai kesimpulan akhir dari hasil analisis 

data yang telah dilakukan. Disamping itu juga disertakan keterbatasan 

penelitian dan beberapa saran untuk penelitian berikutnya.




