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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang 

telah dilakukan oleh peneliti lain sehingga penelitian yang akan dilakukan memiliki 

keterkaitan yang sama beserta persamaan maupun perbedaan dalam objek yang 

akan diteliti. Berikut adalah beberpa uraian dari penelitian terdahulu yang 

digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian ini: 

1. Pitanatri (2019) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Iklim Komunikasi, dan 

sistem penghargaan terhadap kinerja karyawan pada perusahaan jasa Hotel Best 

Western Papilio Surabaya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 

104 orang responden. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi linier. Data 

diperoleh dengan membagikan kuisoner pada responden yang diantaranya adalah 

karyawan Hotel Best Western Papilio Surabaya. Hasil penelitian ini menunjukkan 

(1) Iklim komunikasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan 

pada perusahaan jasa Hotel Best Western Papilio Surabaya. (2) Sistem Penghargaan 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan pada perusahaan jasa 

Hotel Best Western Papilio Surabaya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa peranan 

Sistem penghargaan yang juga menjadi variabel 
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dalam penelitian kali ini sangat mempengaruhi  kinerja karyawan. Semakin tinggi 

penghargaan yang diberikan akan memicu meningkatnya kinerja para 

karyawannya. Hal tersebut sejalan dengan teori motivasi.   

Persamaan dari penelitian terdahulu adalah : 

1. Penggunaan system penghargaan sebagai variabel yang mempengaruhi 

kinerja karyawan  

2. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis regresi linier. 

3. Metode pengumpulan data menggunakan kuisoner  

Perbedaan dari penelitian terdahulu adalah : 

1. Pada sampel yang digunakan penelitian terdahulu yaitu pegawai di 

perusahaan jasa perhotelan di Surabaya. Sedangkan penelitian ini 

menggunakan sampel karyawan di perusahaan Manufaktur PT. Perkebunan 

Nusantara X di kota Surabaya. 

2. Japlani & Organisasi (2019) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Reward, dan komitmen 

organisasi pada PT. Great Giant Pineapple. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini berjumlah 98 orang responden. Metode penelitian yang digunakan 

adalah regresi linier. Data diperoleh dengan membagikan kuisoner pada responden 

yang diantaranya adalah karyawan di Pt. Great Giant Pineapple. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa bahwa (1) Penghargaan tidak berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. (2) sedangkan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan.  
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Persamaan dari penelitian terdahulu adalah : 

1. Pada penggunaan penghargaan sebagai variabel yang mempengaruhi kinerja 

karyawan 

2. Pada metode analisis data yaitu penggunaan regresi linier  

3. Pada teknik pengumpulan data menggunakan kuisoner 

Perbedaan dari penelitian terdahulu adalah : 

1. Pada sampel yang digunakan oleh penelitian terdahulu yaitu karyawan Pt. 

Great Giant Pineapple. Sedangkan penelitian ini menggunakan sampel 

karyawan di perusahaan PT. Perkebunan Nusantara X di kota Surabaya. 

3. Pambreni et al., (2019) 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan Total Quality 

Management terhadap Kinerja organisasi pada UMKM di Selangor Malaysia. 

Jumlah sampel yang terdapat dalam penelitian tersebut adalah menumpulkan 

sebanyak 350 manajer pemilik UMKM dari 2308 populasi terkait UMK yang ada. 

Metode penelitian ini adalah regresi linear berganda. Data diperoleh dengan cara 

membagikan kuesioner pada responden. Hasil penelitian ini adalah (1) Fokus 

Pekanggan berpengaruh secara simultan pada kinerja manajerial dan karyawan. (2) 

kinerja karyawan berpengaruh secara simultan terhadap kinerja manajerial dan 

karyawan. (3) Perencanaan strategi berpengaruh secara parsial terhadap kinerja 

manajerial. (4) Perbaikan berkelanjutan berpengaruh terhadap kinerja manajerial. 

Hal tersebut mengindikasikan bahwa Total Quality Management berpengaruh 

terhadap kinerja organisasi.  
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Persamaan dari penelitian terdahulu adalah : 

1. Pada penggunaan variabel independen yaitu TQM  

2. Pada metode analisis data yaitu penggunaan regresi linier berganda 

Perbedaan  dari penelitian terdahulu adalah : 

1. Pada populasi yang menjadi focus penelitian tersebut adalah 2308 orang pada 

sector UMKM, sedangkan dalam penelitian ini adalah karyawan di PT. 

Perkebunan Nusantara X Surabaya. 

2. Penelitian tersebut tidak menggunakan penghargaan/reward, sedangkan 

dalam penelitian ini reward digunakan sebagai variabel moderasi. 

4. Christanti & Witjaksono (2019) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh total quality management 

(TQM) kinerja karyawan pada Pabrik Gula Candi Baru Sidoarjo. Metode 

pengumpulan data yang digunakan yaitu metode sampling dengan sampel 

penelitian berjumlah 86 responden. Teknik analisis penelitian tersebut adalah 

perangkat lunak Smart PLS 3.0. Hasil penelitian mendapatkan bahwa seluruh 

variabel Total Quality Management berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

variabel Kinerja karyawan. 

Persamaan dari penelitian terdahulu adalah :  

1. Pada penggunaan Total Quality Management variabel independent. 

Perbedaan dari penelitian terdahulu adalah : 

1. Pada sampel yang digunakan penelitian terdahulu yaitu pegawai di PT. Pabrik 

Gula Candi Baru. Sedangkan penelitian ini menggunakan sampel manajer dan 

asisten mudadi perusahaan PT. Perkebunan Nusantara X di kota Surabaya. 
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2. Penggunaan perangkat lunak PLS. Sedangkan penelitian kali ini menggunakan 

SPSS 26. 

3. Tidak menggunakan variabel moderasi dalam penelitian yang dilakukan  

5. Iskandar Zulkarnain et al., (2019)  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh total quality management 

(TQM) terhadap kinerja karyawan pada PT.BCD Kota Bogor. Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 100 karyawan yang terdiri dari bagian 

produksi, quality control, utility, dan gudang. Dalam penelitian ini teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik proporsional random 

sampling. Hasil penelitian tersebut adalah (1) Fokus Pelanggan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan. (2) Perbaikan berkesinambungan 

berpengaruh signifikan terhdap kinerja karyawan. (3) Pemberdayaan karyawan 

tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hal ini menunjukkan apabila total 

quality management (TQM) meningkat dan baik, maka akan membuat kinerja 

karyawan juga semakin baik sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan 

dalam memberikan pelayanan yang optimal dan untuk mencapai tujuan 

perusahaan 

Persamaan dari penelitian terdahulu adalah :  

1. Pada penggunaan variabel independen yaitu Total Quality Management.  

2. Pada metode analisis data yaitu penggunaan regresi linier berganda 

Perbedaan  dari penelitian terdahulu adalah : 

1. Pada responden dan sampel yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu 

pegawai di PT. BCD Bogor sedangkan dalam penelitian ini adalah manajer 
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dan asisten muda di perusahaan manufaktur PT. Perkebunan Nusantara X. 

2. Penelitian sebelumnya tidak menggunakan variabel moderasi. 

6. Amarullah & Sudaryanto (2017) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh total quality management 

(TQM) terhadap kinerja karyawan pada PT. Rimatex Putra Nusantara Wanarejan 

Taman, Pemalang. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 160 

karyawan. Teknik penumpulan data pada penelitian tersebut menggunakan 

kuisoner. Hasil penelitian tersebut adalah (1) Kepemimpinan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan. (2) Komitmen berpengaruh signifikan 

terhdap kinerja karyawan. (3) Perencanaan strategis berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. (4) Kerjasama tim berpengaruh terhadap kinerja karyawan.  Hal ini 

menunjukkan apabila total quality management (TQM) meningkat dan baik, maka 

akan membuat kinerja karyawan juga semakin baik sehingga dapat meningkatkan 

kinerja perusahaan dalam memberikan pelayanan yang optimal dan untuk 

mencapai tujuan perusahaan.  

Persamaan dari penelitian terdahulu adalah :  

1. Pada penggunaan Total Quality Management sebagai variabel independent. 

2. Pada metode analisis data yaitu penggunaan regresi linier berganda 

Perbedaan dari penelitian terdahulu adalah : 

1. Rimatex Putra Nusantara Wanarejan Taman, Pemalang. Sedangkan dalam 

penelitian ini adalah manajer dan asisten muda di perusahaan manufaktur PT. 

Perkebunan Nusantara X. 

2. Penggunaan reward sebagai variabel moderasi. 
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7. Fatimah et al., (2016) 

Penelitian ini menguji pengaruh Total Quality Management (TQM) terhadap 

kinerja karyawan serta kepuasan karyawan pada pegawai media masa. Kuesioner 

yang disebar sebanyak 155 eksemplar. Teknik pengambilan sampel pada penelitian 

ini adalah proporsional simple random sampling yaitu pengambilan sampel dengan 

kriteria tertentu. Hasil penelitian menunjukkan TQM berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja karyawawan secara simultan. 

1. Persamaan dari penelitian terdahulu adalah : Penggunaan Total Quality 

Management sebagai variabel independent. 

2. Pada teknik pengumpulan data menggunakan kuisoner 

Perbedaan dari penelitian terdahulu adalah : 

1. Pada penggunaan kepuasan pelanggan sebagai topic penelitian 

2. Pada sampel yang digunakan penelitian terdahulu yaitu para karyawan media 

masa. Sedangkan penelitian ini menggunakan sampel karyawan di perusahaan 

PT. Perkebunan Nusantara X di kota Surabaya.  

8. Mar’ah Dwi Noor Laili (2016)  

Penelitian bertujuan untuk menguji menguji pengaruh Total Quality 

Management (TQM) terhadap kinerja karyawan pada karyawan PT.Harlis Tata 

Tahta Bontang. Sampel yang digunakan sebanyak 33 responden. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial TQM 

tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan. Hal tersebut berarti bahwa 
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meskipun keterlibatan karyawan, kerjasama tim serta perbaikan berkesinambungan 

tinggi tidak meningkatkan kinerja karyawan. 

Persamaan dari penelitian terdahulu adalah :  

1. Penggunaan Total Quality Management  sebagai variabel independent. 

2. Pada pengumpulan data yaitu penggunaan data primer dengan melalui 

kuisoner. 

3. Pada metode analisis data yaitu penggunaan analisis regresi. 

Perbedaan dari penelitian terdahulu adalah : 

1. Pada sampel yang digunakan penelitian terdahulu yaitu para karyawan PT. 

Harlis Tata Tahta Bontang. Sedangkan penelitian ini menggunakan sampel 

karyawan di perusahaan PT. Perkebunan Nusantara X di kota Surabaya. 

2. Penggunaan variabel moderasi pada penelitian kali ini. 

9. Pratama & Maghfiroh (2016) 

Penelitian bertujuan untuk menguji menguji pengaruh Total Quality 

Management (TQM) terhadap kinerja karyawan pada karyawan BMT Taruna 

Sejahtera. Sampel yang digunakan sebanyak 85 responden. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teknik random sampling. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa bahwa obsesi terhadap kualitas, pendekatan ilmiah, 

pendidikan dan pelatihan, kebebasan terkendali, keterlibatan dan pemberdayaan 

karyawan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Hasil lain menunjukan obsesi terhadap kualitas, pendekatan ilmiah, 

pendidikan dan pelatihan, kebebasan terkendali, keterlibatan dan pemberdayaan 

karyawan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 
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dengan pengaruh sebesar sebesar 89,3% sisianya 10,7% dipengaruhi oleh variabel 

lain diluar model ini. Persamaan dari penelitian terdahulu adalah :  

1. Penggunaan Total Quality Management  sebagai variabel independent. 

2. Pada pengumpulan data yaitu penggunaan data primer dengan melalui 

kuisoner. 

3. Pada metode analisis data yaitu penggunaan analisis regresi. 

Perbedaan dari penelitian terdahulu adalah : 

1. Pada sampel yang digunakan penelitian terdahulu yaitu para karyawan BMT 

Taruna Sejahtera. Sedangkan penelitian ini menggunakan sampel karyawan di 

perusahaan PT. Perkebunan Nusantara X di kota Surabaya. 

2. Penggunaan variabel moderasi pada penelitian kali ini. 

10. Alhudri & Heriyanto (2015) 

Studi ini meneliti dampak praktik manajemen kualitas total (TQM) pada 

kinerja karyawan. Koefisien korelasi dan analisis regresi digunakan untuk menguji 

hubungan antara praktik TQM dan kinerja karyawan. Sampel penelitian ini diambil 

dari PT.PLN (Persero) Ranting Bakinang. Penelitian ini telah mengadopsi 

pendekatan kuantitatif. Kuisioner dibagikan kepada 48 responden. Hasil empiris 

dari penelitian ini mengkonfirmasi bahwa TQM memiliki dampak positif terhadap 

kinerja karyawan.  

Persamaan dari penelitian terdahulu adalah :  

1. Penggunaan Total Quality Management  sebagai variabel independent. 

2. Pada metode analisis data yaitu penggunaan analisis regresi serta uji 

Normalitas. 
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Perbedaan dari penelitian terdahulu adalah : 

1. Pada sampel yang digunakan penelitian terdahulu yaitu para karyawan     PT. 

PLN (persero) Ranting Bangkinang. Sedangkan penelitian ini menggunakan 

sampel karyawan di perusahaan PT. Perkebunan Nusantara X di kota 

Surabaya. 

11. Gloria Sengkey (2013) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengukuran 

kinerja, dan sistem penghargaan terhadap kinerja karyawan pada PT. Bank Sulut 

Cabang Amurang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 39 orang 

responden. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi linier. Data diperoleh 

dengan membagikan kuisoner pada responden yang diantaranya adalah karyawan 

PT. Bank Sulut Cabang Amurang. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Sistem 

pengukuran kinerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada perusahaan. 

(2) Sistem Penghargaan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Hal tersebut mengindikasikan bahwa peranan Sistem penghargaan yang juga 

menjadi variabel dalam penelitian kali ini sangat mempengaruhi kinerja karyawan. 

Semakin tinggi penghargaan yang diberikan akan memicu meningkatnya kinerja 

para karyawannya. Hal tersebut sejalan dengan teori motivasi yang digunakan 

dalam penelitian kali ini.  

Persamaan dari penelitian terdahulu adalah : 

1. Penggunaan sistem penghargaan sebagai variabel yang mempengaruhi 

kinerja karyawan  

2. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis regresi linier. 
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3. Metode pengumpulan data menggunakan kuisoner  

Perbedaan dari penelitian terdahulu adalah : 

1. Pada sampel yang digunakan penelitian terdahulu yaitu pegawai di 

perusahaan jasa perhotelan di Surabaya. Sedangkan penelitian ini 

menggunakan sampel karyawan di perusahaan Manufaktur PT. Perkebunan 

Nusantara X di kota Surabaya. 

Tabel 2.1 

MATRIKS PENELITIAN TERDAHULU 
PENGARUH TQM, SISTEM PENGHARGAAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN 

N

O 

Pengarang & 

Tahun 

Variabel Independen                   
Mode

rasi 

T

Q

M 

Total Quality 

Management 
I

A 

M

P 

D

P 

P

P 

P

I 

K

S

T 

K

O 

S

P

K 

I

K

O 

SP/R 
K

P 

F

P 

K

K

N 

P

S 

K

T 

P

B 

1 
Pitanatri 

(2019) 

B

  
                            B B 

2 

Suwarto & 

Japlani 

(2019) 

 

B 
                        B     TB 

3 
Prambeni et 

al (2019) 
    B B B   B                     

4 

Christianti & 

Witjaksono 

(2019) 

B B                               

5 
Zulkarnain, 

dkk (2019) 
    B     

T

B 
B                     

6 

Amarullah & 

Sudaryanto 

(2017) 

  B     B B               B       

7 
Fatimah, dkk 

(2016) 
B B                   B B B       

8 Laili (2016)       
T

B 
  

T

B 

T

B 
                    

9 

Pratama & 

Maghfiroh 

(2016) 

  
T

B 
B  

T

B 

T

B 
          

10 

Alhudri & 

heriyanto 

(2015) 

B   B B     B                     

11 Gloria (2013) 
 

B 

T

B 
    

T

B 
                  

T

B 
  B 
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Keterangan:  

B : Berpengaruh  KP : Kepemimpinan 

TB : Tidak Berpengaruh FP : Fokus Pelanggan 

KKN : Keterlibatan Karyawan SP/R : Sistem Penghargaan/Reward 

PS : Perencanaan Strategis KKN : Keterlibatan Karyawan 

KT : Kerjasama Tim PB : Perbaikan Berkesinambungan 

IA : Informasi dan Analisis MP : Manajemen Proses 

DP : Design Produk PP : Persaingan Pasar 

PI : Pendekatan Ilmiah KST : Kesatuan Tujuan 

DP : Komitmen Organisasi SP : Sistem Pengukuran Kinerja 

IKO : Iklim Komunikasi 

2.2. Landasan Teori 

Berikut ini penjelasan mengenai uraian teori-teori yang bekaitan dengan 

topik yang akan diteliti dan digunakan sebagai landasan dalam menyusun dan 

menganalisa penelitian. 

2.2.1. Teory of Needs /Teori Motivasi 

Teori ini dipopulerkan dan dikembangkan oleh Maslow dan diperkenalkan 

pertama kali oleh (Sigmund Freud, 1856-1939). Teori ini muncul karena adanya 

hirarki kebutuhan manusia yang “apabila tidak dipengaruhi maka akan 

menyebabkan pihak yang bersangkutan berusaha keras agar kebutuhan tersebut 

terpenuhi”. Jika kebutuhan dirasa telah terpenuhi, maka akan kehilangan 

‘motivational effect’ (Gundono, 2014:78). Teori ini menjelaskan bagaimana upaya 

untuk memicu meningkatnya kinerja secara eksplisit. Sebaliknya, motivasi dapat 
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menurun ketika pengawasan lebih condong keatas dan pergeseran otoritas yang 

condong keatas (Gundono, 2014:42). 

2.2.2. Teori Organisasi 

Teori ini menjelaskan tentang aktivitas yang dilakukan oleh sebuah 

organisasi. Keberhasilan sebuah organisasi dapat dilihat dari bagaimana mereka 

mampu untuk memberikan keuntungan pada setiap elemen yang ada di dalamnya 

seperti pemegang saham, manajemen dan bahkan karyawannya. Hal tersebut dapat 

tercipta ketika sebuah organisasi mampu untuk melakukan pengorganisasian yang 

baik di dalamnya. Pengorganisasian yang baik tidak luput dengan bagaimana 

manajemennya mampu untuk membuat keputusan yang tepat. Ketika membuat 

keputusan, manajemen harus mempertimbangkan suatu kajian yang objektif dan 

tidak terpaku pada pendapat yang subjektif (Gudono, 2014:40). 

2.2.3. Expectancy Theory/ Teori Pengharapan 

Teori pengharapan adalah teori yang populerkan dan diperkenalkan oleh 

Vroom. Teori ini menjelaskan tentang bagaimana proses motivasi. Teori ini 

memiliki tiga unsur penting antara lain  (Gudono, 2014:52) : 

1. Hubungan Antara usaha dengan kinerja dapat menciptakan harapan. Hal 

tersebut karena dalam upaya untuk  menambah usaha seseorang akan dapat 

meningkatkan kinerja. 

2. Hubungan Antara hasil dengan kinerja dalam persepsi, bahwa melakukan 

kinerja yang baik akan memicu pemberian hadiah. 

3. Daya tarik seseorang terhadap hadiah. 
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Hal yang dapat memotivas diri pada setiap orang berbeda. Hal tersebut 

karena setiap orang memiliki cara pandang dalam melihat fakta yang ada. Hal 

tersebut memicu timbulnya permasalahan dalam motivasi (Gudono, 2014:54). 

Perbedaan yang ada membuat upaya untuk menyikapi hal tersebut menjadi sangat 

sulit. Hal tersebut disebabkan karena perbedaan dalam cara mereka memproses 

sebuah informasi. 

2.2.4. Kinerja Karyawan  

Kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya  (Mangkunegara, 2009:18). Tingkat 

keberhasilan suatu kinerja meliputi aspek kuantitatif dan kualitatif. Kinerja 

merupakan perilaku yang menjadi indikator penting dalam tercapainya tujuan 

sebuah organisasi. Ketika kinerja seseorang dirasa baik maka peluang untuk 

tercapainya tujuan organisasi akan semakin besar. Kesimpulannya, keberhasilan 

sebuah organisasi ditentukan oleh kinerja organisasi itu sendiri, baik kinerja 

manajerial maupun kinerja karyawannya. Kinerja karyawan yang baik adalah salah 

satu faktor yang sangat penting dalam upaya instansi untuk meningkatkan 

produktivitas. Kinerja seorang karyawan merupakan hal yang bersifat individual, 

karena setiap karyawan mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda dalam 

mengerjakan tugasnya. 

 Penilaian kinerja (Performance Appraisal) merupakan suatu metode untuk 

menilai sumber daya manusia secara efektif sesuai apa yang mereka lakukan. 

Namun hal tersebut hanya dipandang sebelah mata serta banyak pengambil 
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kebijakan yang menganggap bahwa hal tersebut merupakan ritual tahunan yang sia-

sia. Mereka terlalu menghabiskan waktu untuk melakukan penilaian kinerja dan 

sebagian besar orang-orang (para karyawan dan eksekutif) tidak begitu menyukai 

hal tersebut. Dalam meningkatkan kinerja organisasi, Penilaian kinerja merupakan 

alat yang baik sebagai alternatif, namun tidak mudah untuk menjadikan aktivitas 

ini dapat berfungsi dengan efektif. Tidak tepatnya sistem penilaian kinerja dan 

pandangan bahwa penilaian kinerja hanya sebagai acara ritual tahunan merupakan 

ciri-ciri praktik penilaian kinerja yang tidak efektif. Perencanaan penilaian, 

pelatihan dan bimbingan yang terus-menerus, dan memotivasi personalia pelaksana 

penilaian adalah ciri-ciri praktik penilaian kinerja yang efektif. Sementara 

memfokuskan penilaian pada aspek perilaku, menekankan perbaikan pelaksanaan 

pekerjaan dan kontribusi terhadap pengembangan sistem secara seimbang serta 

melakukan penilaian dengan standar absolut yang merupakan ciri-ciri dari praktik 

penilaian kinerja yang mengacu pada kualitas. 

 Ketika akan mengukur kinerja Wibowo (2007:36) telah merangkum 

indikator yang dapat melihat atau mengukur kinerja karyawan, seperti berikut :  

a) Produktivitas, yaitu output yang dihasilkan oleh karyawan apakah mereka 

dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan berdasarkan target dan waktu yang 

telah ditentukan.  

b) Pengetahuan mengenai pekerjaan, yaitu tingkat pengetahuan mengenai 

seberapa mengertikah karyawan mengenai jobdesk atau pekerjaan mereka.  

c) Kualitas kerja, yaitu hasil yang merepresentasikan apakah kinerja yang telah 

dilakukan apakah sudah sesuai dengan prosedur dan hasilnya baik tanpa 
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cacat/ zero defect.  

d) Adaptasi dan fleksibilitas, yaitu tingkat kemampuan dan kecepatan dalam 

menerima instruksi kerja dengan bagaimana cara menyesuaikan situasi dalam 

pekerjaan.  

e) Pertanggungjawaban, yaitu seberapa tepat waktu karyawan datang setiap 

harinya ke tempat kerja, mengikuti aturan dan kemampuan mengerjakan 

tugas yang diberikan.  

f) Inisiatif dan pemecahan masalah, yaitu tingkat inisiatif selama melaksanakan 

tugas serta penanganan masalah yang timbul. 

g) Kemampuan berkomunikasi, yaitu kemampuan karyawan untuk 

berkomunikasi dengan karyawan yang lainnya atau dengan atasan serta pihak 

eksternal organisasi.  

2.2.5. Total Quality Management (TQM) 

TQM merupakan sistem yang membantu dalam memaksimalkan daya saing 

organisasi dengan melakukan perbaikan berkelanjutan pada produk, jasa, dan tenaga kerja, 

lingkungan serta proses dimana manajemen berfokus pada pegawai/karyawan 

(Nasution, 2015:17). TQM merupakan suatu ilmu manajemen yang komprehensif. 

TQM bertujuan untuk mendapatkan perbaikan kualitas produk dan jasa secara 

berkelanjutan dengan cara mengintegrasikan semua fungsi dan proses dalam 

organisasi.  

Terdapat sepuluh komponen penting dalam TQM yang memengaruhi 

kinerja manajemen antara lain (Nasution, 2015:18): 

1. Fokus pada pelanggan 
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Pelanggan internal, antara, maupun eksternal merupakan driver. Pelanggan 

internal berperan dalam menentukan kualitas tenaga kerja, proses, dan lingkungan 

yang berhubungan dengan produk atau jasa. Pelanggan eksternal berperan dalam 

menentukan kualitas produk atau jasa yang disampaikan pada pelanggan. 

2. Perencanaan Strategis 

Kualitas yang dibentuk perusahaan harus memenuhi atau melebihi keinginan 

pelanggan. Dengan begitu, perusahaan harus dapat membuat perencaan guna 

menarik minat pelanggan. Sehingga semua karyawan harus bekerja sesuai dengan 

perspektif perusahaan. Perusahaan yang menganut prinsip ini akan berpedoman 

pada ‘good enough is never good enough’. 

3. Pendekatan ilmiah 

Pendekatan ilmiah diperlukan dalam pengambilan keputusan dan pemecahan 

masalah. Sehingga, diperlukan data dalam menyusun patok duga (benchmark), 

memantau kinerja, dan melaksanakan perbaikan. 

4. Kerjasama tim 

Organisasi yang didalamnya persaingan antar departemennya biasanya 

dikelola secara tradisional. Persaingan internal tersebut hanya menghabiskan 

waktu. Seharusnya waktu yang terbuang tersebut dapat digunakan untuk perbaikan 

kualitas dan meningkatkan persaingan eksternal. Perusahaan yang ingin menjalin 

dan membina kemitraan antarkaryawan, pemasok, lembaga pemerintah, dan 

masyarakat sekitar dapat menerapkan total quality management. 

5. Komitmen jangka panjang 
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Komitmen jangka panjang diperlukan agar organisasi dapat bertahan dalam 

waktu yang lama. Dalam organisasi juga diperlukan budaya yang baru dan sesuai 

dengan konsep TQM. 

6. Perbaikan sistem berkesinambungan 

Teknologi semakin berkembang dengan sistem sebagai dampak dari 

perkembangan teknologi. Sistem dapat meningkatkan proses kerja sehingga 

kualitas proses pun meningkat. Sistem perlu diperbaiki secara terus-menerus agar 

dapat meningkatkan kualitas produk atau jasa. 

7. Pendidikan dan pelatihan 

Pendidikan dan pelatihan pada karyawan merupakan hal fundamental, 

mengingat karyawan mengambil peran penting pada TQM. Dengan hal ini, 

karyawan juga berkesempatan membantu meningkatkan keterampilan teknis serta 

keahlian profesionalnya. 

8. Kesatuan tujuan 

Semua pihak dalam perusahaan harus memiliki tujuan yang sama. Namun, 

bukan berarti selalu setuju antara manajemen dan karyawan. Karyawan pun dapat 

mengutarakan keinginannya. 

9. Pengendalian kebebasan 

Kebebasan yang dimaksud disini adalah melibatkan karyawan dalam 

pengambilan keputusan. Keterlibatan pihak yang lebih banyak ini dapat 

membantu meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab karyawan dan 

seluruh elemen pada perusahaan. Sehingga menambah wawasan dan pandangan 

dalam pengambilan keputusan. 
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10. Keterlibatan dan pemberdayaan karyawan 

Pemberdayaan bukan hanya melibatkan karyawan, tetapi juga apa yang 

dilakukan karyawan memberikan pengaruh pada perusahaan. Terdapat dua 

manfaat jika melibatkan karyawan dalam membuat keputusan. Yang pertama 

adalah keputusan yang dibuat akan efektif karena sesuai dengan situasi di 

lapangan. Yang kedua adalah meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab 

karyawan pada perusahaan. 

Keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan dengan menyediakan barang 

dan jasa berkualitas terbaik berasal dari pendapatan penjualan yang lebih tinggi 

dan biaya yang dikeluarkan lebih rendah. Hubungan keduanya menghasilkan 

profitabilitas serta pertumbuhan perusahaan (Nasution, 2015:35). 

Menurut Yamit (2005:188), faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan 

TQM, yaitu: 

1. Manajemen puncak tidak mau berubah. 

2. Manajemen puncak tidak memperhatikan dan mengikutsertakan karyawan 

dalam mengambil keputusan. 

3. Manajemen puncak tidak bertanggung jawab terhadap program TQM, 

sedangkan wewenang dalam penerapannya diberikan pada pihak lain. 

4. Perusahaan kehilangan minat pada program TQM akibat dari kurangnya 

komitmen. 

5. Manajemen dan karyawan tidak sepakat pada apa yang terjadi. 

6. Memprioritaskan masalah lain yang lebih mendesak 

7. Tujuan yang tidak jelas, tidak ada target, dan tidak ada pengukuran kinerja. 
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8. Proses tidak dianalisis, sistem lemah dan prosedur tidak ditulis. 

9. Karyawan merasa dibebani dengan adanya TQM dan karyawan tidak 

menyetujui secara diam-diam karena tidak memahami peranan. 

2.2.6. Kepemimpinan 

Kepemimpinan merupakan sebuah prinsip yang harus dimiliki oleh setiap 

orang yang memiliki kedudukan strategis di dalam perusahaan. Di dalam 

perusahaan sosok seorang pemimpin dianggap sangat penting karena dengan 

adanya kepemimpinan yang baik di dalam perusahaan akan mempermudah entitas 

tersebut mencapai tujuannya. Secara umum seorang pemimpin harus mapu untuk 

mempengaruhi seseorang untuk meningkatkan kinerja yang dipengaruhi oleh 

kepuasan kerja dan moral. 

Menurut Sutikno (2014:16) kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah 

konsep untuk mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya, agar memiliki 

kemauan untuk bertindak seperti yang diharapkan ataupun diarahkan oleh 

pemimpinnya. Menurut Donni dan Suwatno (2011:140), kepemimpinan memiliki 

komponen penting yang meliputi: 

1. Kepemimpinan merupakan penggunaan pengaruh oleh setiap pemimpin pada 

perusahaannya demi melaksanakan aktivitas organisasi. 

2. Kepemimpinan mencakup pentingnya proses komunikasi yang akurat agar 

mampu mempengaruhi prilaku dan kinerja pengikutnya. 

Kepemimpinan harus sejalan dengan visi dan misi perusahaan agar dapat 

mencapai tujuan sebuah perusahaan dan pemimpin yang baik adalah pemimpin 
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yang mampu secara efektif mengarahkan perusahaan untuk dapat berjalan sesuai 

dengan tujuan yang dibuat. 

2.2.7. Fokus pada Pelanggan 

Sikap Pelanggan adalah semua orang yang menuntut suatu perusahaan 

untuk memenuhi suatu standar kualitas yang mereka tentukan, serta memberikan 

pengaruh pada kinerja perusahaan (Nasution, 2015:41). 

Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi serta harapan pelanggan yaitu 

(Nasution, 2015:42): 

1. Kebutuhan dan keinginan yang dirasakan oleh pelanggan. Jika 

kebutuhannya besar, maka harapan yang akan timbul dan ekspektasi 

pelanggan juga akan meningkat, begitupun sebaliknya. 

2. Pengalaman masa lalu atau pengalaman orang terdekatnya saat 

mengonsumsi produk. Pengalaman merupakan dampak yang timbul 

terhadap persepsi pelanggan yang beresiko tinggi. 

3. Komunikasi yang kurang baik melalui iklan akan memengaruhi persepsi 

pelanggan. 

4. Persepsi pelanggan akan negative jika perusahaan melakukan kampanye yang 

berlebihan. 

Pelanggan adalah orang yang dapat menentukan kualitas suatu produk. Unsur 

penting dalam kualitas yang ditetapkan pelanggan adalah (Nasution, 2015:43): 

1. Pelanggan harus menjadi prioritas utama organisasi. 

2. Pelanggan yang diandalkan adalah pelanggan yang membeli berkali-kali. 

3. Kepuasan pelanggan dijamin dengan menghasilkan produk berkualitas 
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tinggi dengan perbaikan terus menerus. 

2.2.8. Keterlibatan dan Pemberdayaan Karyawan 

Aset yang mendominasi di suatu organisasi adalah karyawan. Karyawan 

juga merupakan pemasok internal yang berperan menghasilkan barang atau jasa 

yang berkualitas (Nasution, 2015: 172). 

Penolakan manajemen merupakan faktor penghambat dalam penerapan 

pemberdayaan karyawan. Alasan manajemen menolak pemberdayaan karyawan 

adalah (Nasution, 2015:175): 

1. Ketidakamanan 

Karyawan yang terlibat akan mengurangi kekuasaan manajer, sehingga 

manajer merasa tidak aman. Manajer yang merasa tidak aman akan melakukan 

sabotase secara halus, misalnya tidak menghadiri pertemuan kelompok kerja, 

mempersulit dalam proses pertemuan, atau menyisihkan ide-ide anggota. 

2. Nilai-nilai pribadi 

Manajer yang memiliki pemikiran dogmatis akan menganggap karyawan 

harus mengerjakan apa yang diperintah, saat diperintah, dan bagaimana 

diperintah. 

3. Ego 

Manajer memandang bahwa pemberdayaan karyawan akan mengurangi 

statusnya dan mengurangi keuntungannya. 

4. Pelatihan manajemen 

Pelatihan manajemen yang hanya berfokus pada proses dan teknologi, dan 

sedikit perhatiannya pada manusianya. 
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5. Karakteristik kepribadian 

Manajer yang task oriented bukan people oriented. 

6. Ketidakterlibatan manajer 

Anggota pemberdayaan karyawan yang tidak ikut serta dalam suatu 

keputusan, misalnya manajer madya. 

2.2.9. Perencanaan Strategis  

Perencanaan strategi menurut Supriyanto dan Ernawati (2010) adalah 

proses manajemen dalam menciptakan dan memelihara kesesuaian antara tujuan 

organisasi dengan sumber daya yang dimiliki guna menangkap peluang pasar yang 

selalu berkembang. Pendapat Bryson, dalam Roofiah (2011:21) menyatakan bahwa 

perencanaan strategis adalah inovasi manajemen yang dapat bertahan lama, karena 

perencanaan strategis dibangun di atas pembuat keputusan politik.Memunculkan 

dan memecahkan isu-isu penting adalah inti pembuatan perencanaan strategi. 

Perencanaan strategis berkaitan dengan pencarian kesesuaian yang terbaik 

dan paling menguntungkan antara organisasi dan lingkungannya yang didasarkan 

pada pemahaman mendalam. Dengan memaksimalkan kekuatan intern dan 

meminimalkan atau mengatasi kelemahan internal untuk mendapatkan keuntungan 

dari peluang eksternal dan meminimalkan atau mengatasi ancaman eksternal. Ada 

2 (dua) alasan yang menunjukkan pentingnya perencanaan strategi yaitu, (a) strategi 

memberikan kerangka dasar didalam semua bentuk-bentuk lainnya yang harus 

diambil, (b) Pemahaman terhadap perencanaan strategi akan mempermudah 

pemahaman bentuk-bentuk perencanaan yang lain. Keunggulan bersaing yang 

berkelanjutan dapat dicapai apabila kemampuan manajemen dalam berkreasi dan 
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mengimplementasikan sebuah strategi yang tahan akan persaingan imitasi dan 

mampu menciptakan persaingan dalam jangka panjang waktu yang lama 

(Bharawaj, et al. 1993).  

Menurut Handoko (1996:94) pendekatan perencanaan strategis merupakan 

penetapan serangkaian keputusan dan kegiatan dalam perumusan dan implementasi 

strategi yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam menyusun 

strategi, terdapat langkah-langkah dalam menyusun, seperti : 

1. Penentuan misi dan tujuan, yang mencakup pernyataan-pernyataan umum 

terkait misi, dan tujuan organisasi. 

2. Pengembangan profil perusahaan, yang mencerminkan kondisi internal dan 

kemampuan perusahaan. Hal tersebut dilakukan utnuk mengidentifikasi 

tujuan dan strategi yang ada. 

3. Analisa lingkungan eksternal, dengan maksud untuk mengidentifikasi 

perubahan dalam sector ekonomi, teknologi, social/budaya, serta politik yang 

dapat mempengaruhi organisasi/ perusahaan. 

4. Analisa internal perusahaan, tujuan analisa internal adalah untuk 

mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan yang dimiliki perusahaan.  

5. Identifikasi peluang dan ancaman strategis, berbagai kemungkinan akan 

selalu terjadi. Banyak sekali factor yang dapat mempengaruhi seperti 

perkembangan teknologi, perubahan kondisi pasar, perubahan politik, atau 

perubahan perilaku konsumen.  

6. Pengembangan strategis perusahaan. Setelah tujuan jangka panjang dan 

strategis dipilih dan ditetapkan, organisasi perlu menjabarkannya kedalam 
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sasaran jangka pendek dan strategi operasional.  

7. Pembuatan keputusan strategis, mencakup identifikasi, penilaian dan 

pemilihan berbagai alternative strategis. 

8. Implementasi strategis, yang merupakan kegiatan manajemen untuk 

menerapkan strategi yang dibuat. Implementasi tersebut melibatkan 

penugasan tanggungjawab atas strategi kepada karyawan yang sesuai, diikuti 

dengan alokasi sumber daya yang dibutuhkan. 

9. Peninjauan kembali serta evaluasi. Proses ini sering disebut dengan Strategic 

Control. Setelah dilakukannya implementasi strategis, manajer perlu untuk 

melakukan monitor secara periodic dan menilai apakah organisasi berjalan 

searah dengan tujuan yang direncanakan.  

2.2.10. Kerjasama Tim 

Kecerdasan Menurut Nasution (2015:220) untuk dapat dianggap sebagai 

tim, maka sekumpulan orang tertentu harus memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Ada kesepakatan terhadap misi tim. Agar suatu kelompok dapat menjadi satu 

tim dan supaya satu tim tersebut dapat bekerja dengan efektif, semua 

anggotanya harus memahami dan menyepakati misinya. 

2. Semua anggota mentaati peraturan tim yang berlaku. Suatu tim harus 

mempunyai peraturan yang berlaku, sehingga dapat membentuk kerangka 

usaha pencapaian misi. Suatu kelompok dapat menjadi tim mana kala ada 

kesepakatan terhadap misi dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. 

3. Ada pembagian tanggung jawab dan wewenang yang adil. Keberadaan tim 

tidak meniadakan struktur dan wewenang. Tim dapat berjalan dengan baik 
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apabila ada tanggung jawab serta wewenang dibagi dan setiap anggota 

diperlakukan secara adil. 

4. Orang beradaptasi terhadap perubahan   

Dalam TQM (Total Quality Management), perubahan bukan saja tak 

terelakan, tetapi juga diperlukan sekali. Sayangnya, orang umumnya menolak 

perubahan. Oleh karena itu, setiap anggota tim harus dapat saling membantu dalam 

beradaptasi terhadap perubahan secara positif. 

2.2.11. Perbaikan Berkesinambungan 

Dalam perbaikan proses pihak yang terlibat adalah (Nasution, 2015:77) : 

1. Orang yang menggunakan output secara langsung dan menggunakannya 

sebagia input pada proses kerja, mereka disebut pelanggan internal. 

2. Orang yang bekerja dalam proses yang menghasilkan output yang 

diinginkan, mereka disebut kelompok kerja.  

3. Orang yang memberi input pada proses, mereka disebut Pemasok. 

4. Orang yang bertanggung jawab atas proses dan perbaikan di perusahaan, 

mereka disebut Pemilik.  

Dalam perbaikan proses, terdapat enam langkah antara lain (Nasution, 

2015:79): 

1. Identifikasi masalah proses 

Mengidentifikasi output, kebutuhan pelanggan, pelanggan, proses yang 

menghasilkan output. 

2. Identifikasi dan dokumentasi proses 
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Agar dapat menjadi informasi dalam perbaikan proses. proses yang telah 

diidentifikasi harus didokumentasikan  

3. Mengukur performansi 

Features spesifik dan atribut produk dapat didefinisikan melalui ukuran 

output. Dampak absolut dari proses dan pendapat pelanggan dapat didefinisikan 

melalui ukuran outcome. 

4. Memahami masalah proses yang terjadi 

Apa yang menjadi area utama masalah, apa yang menjadi akar penyebab 

masalah, dan apa yang merupakan sumber variasi proses merupakan pertanyaan 

dasar yang timbul untuk mengetahui masalah proses. 

5. Mengembangkan dan menguji ide-ide 

Ide-ide harus ditujukan langsung pada akar penyebab masalahnya. Untuk 

menghindarkan kegagalan dalam implementasinya ide-ide tersebut harus diuji 

terlebih dahulu. 

6. Implementasi solusi dan evaluasi 

Langkah ini merupakan langkah terakhir untuk menilai dan mengevaluasi 

efektivitas Proses perbaikan. Informasi ini digunakan untuk menghasilkan 

feedback dari perbaikan proses selanjutnya. 

2.3. Hubungan Antar Variabel 

2.3.1. Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan 

Kepemimpinan merupakan konsep manajemen dalam organisasi yang 

mempunyai kedudukan strategis, karena merupakan sentral bagi seluruh kegiatan 
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organisasi. Kepemimpinan sangat diperlukan dimana terjadi hubungan kerjasama 

dalam mencapai tujuan di dalam organisasi. Kepemimpinan dapat mempengaruhi 

moral dan kepuasan kerja, keamanan, kualitas kehidupan kerja dan terutama tingkat 

prestasi suatu organisasi. Kepemimpinan memiliki dua dampak secara langsung 

ketika mempengaruhi kinerja karyawan. Ketika kepemimpinan berpengaruh secara 

positif, maka kinerka karyawan akan meningkat. Sebaliknya jika kepemimpinan 

memiliki pengaruh yang negatif, maka akan cenderung menurunkan kinerja 

karyawan. Maksud dari kepemimpinan berpengaruh positif adalah ketika prinsip 

dalam kepemimpinan mampu diterapkan dengan baik oleh seorang pemimpin maka 

mereka akan mampu memberikan pengaruh yang baik pada kinerja karyawannya.  

Pada penelitian terdahulu telah banyak dibuktikan bahwa kepemimpinan 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Namun, dalam penelitian ini tidak hanya 

ingin mengetahui pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan, tapi juga 

interaksi antara kepemimpinan dan sistem penghargaan berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan.   

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diteliti oleh 

Christanti & Witjaksono (2019) diketahui bahwa variabel kepemimpinan 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini 

bawasanya peran pemimpinan dalam sebuah perusahaan mampu mendorong 

meningkatnya kinerja yang akan dicapai oleh karyawan. 

H1: Kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 
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2.3.2. Pengaruh Fokus pada Pelanggan Terhadap Kinerja Karyawan 

Pelanggan adalah semua orang yang menuntut suatu perusahaan untuk 

memenuhi suatu standar kualitas yang mereka tentukan, serta memberikan 

pengaruh pada kinerja perusahaan (Nasution, 2015:46). 

 Pelanggan merupakan komponen yang memberikan pengaruh pada 

performa setiap perusahaan. Fokus perusahaan tidak hanya pada pelanggan 

internal saja, namun juga pada pelanggan eksternal. Pelanggan inilah yang akan 

mencipatakan nilai serta persepsi terhadap perusahaan. Fokus pelanggan dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan secara positif maupun negatif. Ketika fokus 

pelanggan meningkat maka kinerja karyawan juga akan mengalami peningkatan. 

Sebaliknya, saat fokus pelanggan menurun maka kinerja karyawan juga akan 

menurun. Ketika perusahaan memiliki fokus yang tinggi terhadap kepuasan 

pelanggan maka secara otomatis akan mempengaruhi kinerja karyawannya. Hal 

tersebut terjadi karena ketika sebuah perusahaan ingin menciptakan suatu produk 

yang berkualitas, maka mereka harus meningkatkan kinerja untuk memenuhi 

kebutuhan pelanggannya.  

Berdasarkan hasil penelitian Pambreni et al., (2019), Zulkarnain et al., 

(2019), dan Alhudri & heriyanto (2015) tersebut dapat dilihat bahwa fokus pada 

pelanggan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Dengan 

hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin perusahaan berfokus pada pelanggan, 

akan cenderung meningkatkan kinerja karyawan. 

H2: Fokus pada pelanggan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan 



43 
 

 
 

2.3.3. Pengaruh Keterlibatan dan Pemberdayaan Karyawan terhadap 

Kinerja Karyawan 

Terdapat dua manfaat yang timbul dalam pemberdayaan karyawan. 

Menurut nasution (2015:19) pemberdayaan karyawan akan meningkatkan rasa 

kepemilikan dan loyalitas seseorang terhadap perusahaan serta dapat 

menghasilkan keputusan yang baik bagi perusahaan. Pengambilan keputusan yang 

baik dapat dilakukan dengan cara melibatkan karyawan dan mereka yang memiliki 

pengaruhnya terhadap perusahaan. Perusahaan dapat memberikan pekerjaan dan 

sehingga mereka dapat secara personel menentukan keputusan mengenai 

pekerjaan apa yang akan mereka lakukan.  

Keterlibatan karyawan sendiri memiliki dampak yang positif, karena saat 

manajemen melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan, maka 

akan memicu timbulnya rasa kepemilikan terhadap organisasi. Hal tersebut secara 

psikologis dapat menumbuhkan rasa loyalitas karyawan terhadap perusahaan. 

Ketika keterlibatan karyawan meningkat, maka kinerja karyawan juga akan 

meningkat. Sebaliknya,  jika keterlibatan karyawan dirasa kurang diperhatikan 

maka akan memicu menurunnya kinerja karyawan.    

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Prambeni et al (2019), 

menunjukkan bahwa keterlibatan dan pemberdayaan karyawan berpengaruh 

signifikan positif terhadap kinerja karyawan. Hal menjadi indikasikan bahwa, jika 

perusahaan melibatkan dan memberdayakan karyawannya, maka akan mendorong 

mereka dalam membantu meningkatnya kinerja karyawan. 
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H3: Keterlibatan dan pemberdayaan karyawan berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan 

2.3.4. Pengaruh Perencanaan Strategis terhadap Kinerja Karyawan 

Goetsch dan Davis (2016) menyatakan bahwa organisasi yang 

melaksanakan TQM akan cenderung memiliki perencanaan strategi yang sangat 

luas. Mereka juga memiliki visi dan misi yang jelas dengan tujuan yang baik.  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh prambeni et al., (2019) menyatakan bahwa 

perencanaan strategis berpengaruh terhadap kinerja perusahaan secara 

keseluruhan. Penelitian tersebut menekankan bahwa manajemen stratejik adalah 

sebuah pendekatan untuk menentukan arah tujuan organisasi, mengembangkan 

kebijakan organisasi, sehingga tujuan organisasi jelas dan dapat dicapai sesuai 

dengan pendapat (Mohamud et al., 2015). 

Perencanaan strategis memang tidak secara langsung berhubungan dengan 

kinerja karyawan. Namun dengan proses perencanaan strategis yang baik akan 

memiliki dampak yang baik pula pada kinerja karyawan. Ketika perencanaan 

strategis dibuat dengan pertimbangan yang baik akan membuat segala aspek di 

dalam perusahaan dikerjakan secara sistematis. Hal tersebut akan menciptakan 

proses kerja yang sempurna tidak hanya pada level manajemen tapi juga pada 

tenaga kerja langsung.  

H4: Perencanaan Strategis Berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan 
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2.3.5. Pengaruh Kerjasama Tim Terhadap Kinerja Karyawan 

Organisasi yang menerapkan Total Quality Management (TQM) 

memerlukan kerja sama tim. Hal tersebut karena kerjasama tim merupakan 

komponen penting dalam menerapkan TQM. Dalam penerapannya, TQM 

memerlukan tim yang baik antara manajer, karyawan dan masyarakat sekitar 

(Nasution, 2015: 14). Kerjasama tim memiliki dampak yang positif dan negatif 

terhadap kinerja karyawan. Penerapan kerjasama tim di setiap lini akan memicu 

peningkatan produktivitas dalam pekerjaan. Produktivitas dalam pekerjaan akan 

lebih signifikan ketika dilakukan secara tim. Hal tersebut dikarenakan adanya 

sinergi positif melalui usaha yang terorganisir.  

Dalam penelitianya, Amarullah & Sudaryanto (2017) menyatakan bahwa 

kerjasama tim secara parsial berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hal tersebut 

berarti bahwa kinerja tim yang baik dapat memicu terjadinya peningkatan kinerja 

karyawan maupun kinerja manajerial perusahaan.  

H5: Kerjasama tim berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

2.3.6. Pengaruh  Perbaikan Sistem secara Berkesinambungan Terhadap 

Kinerja Karyawan 

Setiap produk atau jasa adalah hasil pemanfaatan proses tertentu dalam suatu 

sistem. Di dalam sistem terdapat suatu proses untuk merubah input menjadi output 

yang diukur melalui langkah sekuensial yang terorganisir. Pihak-pihak yang 

terlibat dalam perbaikan sistem ini antara lain; pelanggan, kelompok pekerja, 

pemasok, dan pemilik perusahaan . Untuk itu perlunya perbaikan sistem secara 

berkesinambungan agar kualitas yang dihasilkan dapat meningkat (Nasution, 
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2015:75). Ketika perbaikan berkesinambungan meningkat, maka kinerja 

karyawan akan meningkat, begitupun sebaliknya. Hal tersebut dikarenakan, ketika 

sebuah perusahaan memiliki orientasi jangka panjang, maka mereka akan 

meningkatkan kinerjanya. Peningkatan yang dilakukan tidak hanya pada kinerja 

manajerial tapi juga kinerja karyawannya, termasuk tenaga kerja langsung.  

Berdasarkan penelitian prambeni et al., (2019), Zulkarnain et al.,  (2019), 

diketahui bahwa perbaikan sistem secara berkesinambungan berpengaruh secara 

signifikan positif terhadap kinerja karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika 

perusahaan melakukan perbaikan terus-menerus terhadap sistem yang dimiliki, 

maka akan mendorong proses meningkatkan kinerja karyawan perusahaan. 

H6: Perbaikan berkesinambungan berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan 

2.3.7. Sistem Penghargaan berpengaruh signifikan Terhadap Kinerja 

Karyawan 

System penghargaan menurut Nasution (2015:89) adalah penghargaan 

dalam bentuk uang yang diberikan kepada karyawan yang melakukan 

pekerjaannya melampaui standar yang telah ditentukan. Penghargaan adalah 

segala bentuk pengembalian baik dalam bentuk finansial dan non finansial atas 

jasa yang diberikan karyawan pada perusahaan sebagai apresiasi. Ketika sebuah 

perusahaan ingin untuk meningkatkan kinerja karyasannya, salah satu cara yang 

mereka harus lakukan adalah memberikan apresiasi terhadap kinerja 

karyawannya. Apresiasi ini bias berupa penghargaan berbentuk finansial dan non 

finansial. Saat perusahaan meningkatkan penghargaan terhadap prestasi 
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karyawannya, maka kinerja karyawan juga akan meningkat. Hal tersebut 

dikarenakan akan semakin banyak karyawan yang termotivasi untuk bekerja 

dengan baik. 

Berdasarkan penelitian Pitanatri, (2019), Gloria (2013) diketahui bahwa 

system penghargaan/reward berpengaruh secara signifikan positif terhadap 

kinerja karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika perusahaan perusahaan 

memperhatikan karyawannya dan memberikan reward pada karyawan yang 

berprestasi, maka akan mendorong proses meningkatkan kinerja karyawan 

perusahaan. 

H7 : Sistem Penghargaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan  

2.3.8. Pengaruh Total Quality Management (TQM) dengan reward sebagai 

variabel moderasi terhadap Kinerja Karyawan 

TQM adalah sistem manajemen yang berfokus pada pegawai/karyawan dan 

bertujuan untuk memaksimalkan daya saing organisasi dengan meningkatkan nilai 

pelanggan melalui proses perbaikan berkelanjutan pada produk, jasa, proses, 

tenaga kerja, dan lingkungannya. (Nasution, 2015:17).  Komponen komponen 

dalam Total Quality Managamen (TQM) yang digunakan adalah Fokus 

Pelanggan, Keterkaitan Karyawan, Komitmen Pada Kualitas, Komitmen Jangka 

Panjang, Kerjasama Tim, dan Perbaikan Berkelanjutan. 

Digunakannya Reward sebagai variabel moderasi adalah untuk 

mengetahui apakah peran sistem penghargaan dapat memperkuat pengaruh TQM 

terhadap kinerja karyawan atau bahkan sebaliknya. 
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H7a:  Interaksi Kepemimpinan dengan Reward berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan 

H7b: Interaksi Fokus Pelanggan dengan Reward berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan 

H7c: Interaksi Keterlibatan Karyawan dengan Reward berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan 

H7d: Interaksi Perencanaan Strategis dengan Reward berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan 

H7e: Interaksi kerjasama tim dengan Reward berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan 

H7f: Interaksi Perbaikan berkesinambungan dengan Reward berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan 

2.4. Kerangka Konseptual 

Berdasarkan teori yang digunakan untuk mengembangkan hipotesis dalam 

penelitian ini, kerangka konseptual untuk mengetahui hubungan antar variabel 

digambarkan sebagai berikut:  
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Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual 

 

2.5. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, maka didapatkan 

hipotesis sebagai berikut: 

H1: Fokus pada pelanggan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan 

H2: Keterlibatan dan pemberdayaan karyawan berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan 

H3: Komitmen pada kualitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan 

H4: Komitmen jangka panjang berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan 
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H5: Kerjasama tim berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

H6: Perbaikan berkesinambungan berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan 

H7:  Sistem Penghargaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan 

H8:  Interaksi fokus pada pelanggan dengan Reward berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan 

H9: Interaksi keterlibatan dan pemberdayaan karyawan dengan 

Reward berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

H10: Interaksi komitmen pada kualitas dengan Reward berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan 

H11: Interaksi komitmen jangka panjang dengan Reward berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan 

H12: Interaksi kerjasama tim dengan Reward berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan 

H13: Interaksi Perbaikan berkesinambungan dengan Reward 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

 


