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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Telaah Pustaka 

2.1.1. Total Quality Management (TQM)  

a. Pengertian TQM 

Menurut Rivai (2013: 408) TQM adalah konsep dan metode yang 

memerlukan komitmen dan keterlibatan pihak manajemen dan seluruh pengelola 

perusahaan untuk memenuhi keinginan atau kepuasan pelanggan secara konsisten. 

TQM adalah suatu sistem manajemen yang berfokus pada kepuasan konsumen 

sebagai alat untuk meningkatkan daya saing dan bahkan menjamin kelangsungan 

hidup perusahaan (Lubis, 2008: 46). 

Menurut Fitriah dan Ningsih (2013: 170) TQM adalah suatu alat yang 

digunakan oleh manajemen suatu perusahaan yang melibatkan seluruh personel 

dalam perusahaan dalam melakukan perbaikan secara terus menurus atas produk, 

pelayanan, lingkungan yang berhubungan dengan produk perusahaan, dan 

manajemen perusahaan melalui metode ilmiah yang inovatif. TQM adalah suatu 

metode manajemen dalam menjalankan usaha yang lebih mengutamakan kualitas 

dengan cara memperbaiki terus-menerus produk, jasa, pelayanan dan lingkungan 

dan berorientasi kepada kepuasan pelanggan (Sulijaya dan Bangun, 2015: 435). 

TQM adalah filosofi manajemen yang mempunyai tujuan utama bagi 

kepuasan pelanggan terhadap barang dan jasa. Tujuan ini hanya dapat dicapai 

melalui keterlibatan manajemen dalam seluruh tingkatan, perbaikan yang 
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berkelanjutan (continuous improvement) dari produk jasa dan proses, pendidikan 

dan latihan bagi karyawan dan partisipasi dari seluruh karyawan dalam 

pemecahan masalah (Lubis, 2008: 46). 

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa TQM 

adalah suatu strategi organisasi untuk mencapai kepuasan pelanggan dengan 

melakukan perbaikan secara berkelanjutan yang melibatkan seluruh karyawan 

demi tercapainya tujuan perusahaan. 

 

b. Prinsip dan Karakteristik TQM 

Menurut Hansler dan Brunel dalam Tjiptono dan Diana (dalam Fitriah dan 

Ningsih, 2013: 171), terdapat empat prinsip utama dalam TQM, yaitu sebagai 

berikut: 1) Kepuasan Pelanggan 2). Respek Terhadap Setiap Orang 3). 

Manajemen Berdasarkan Fakta dan 4). Perbaikan Berkesinambungan. 

TQM yang baik harus memiliki karakteristik, kepemimpinan, kepuasan, 

pelanggan total, keterlibatan total, pencegahan error, komitmen, perbaikan terus-

menerus, pelatihan dan pendidikan, penghargaan dan pengakuan, kerjasama dan 

tim kerja. Terdapat kesesuaian pendapat di kalangan para ahli bahwa komitmen 

manajemen, pelatihan, kerja tim, kepemimpinan, motivasi, dan masning-masing 

memiliki peran vital dan kompelementer untuk membangun lingkungan mutu 

total (Rivai: 2013: 412). 

Ada sepuluh karakteristik TQM yang dikembangkan oleh Goetsch dan 

Davis yaitu sebagai berikut: 1) Fokus pada Pelanggan 2) Obsesi terhadap Kualitas 

3) Pendekatan Ilmiah 4) Komitmen Jangka Panjang 5) Kerja Sama Tim 6) 

Perbaikan Sistem Secara Berkesinambungan 7) Pendidikan dan Pelatihan 8) 
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Kebebasan yang Terkendali 9) Kesatuan Tujuan 10) Adanya Keterlibatan dan 

Pemberdayaan Karyawan (Fitriah dan Ningsih, 2013: 171). 

 

c. Pedoman dalam Penerapan TQM 

Pedoman dalam Penerapan TQM agar penerapan TQM memperoleh 

keberhasilan, perusahaan harus memiliki pedoman yang jelas dan terarah dan 

mengacu pada atribut efisiensi. Menurut Oakland (dalam Fitriah dan Ningsih, 

2013: 171) atribut efisiensi tersebut yaitu:  

1) Komitmen. Komitmen untuk menyediakan produk atau layanan yang efisien 

dan menguntungkan harus ditunjukkan oleh manajemen dan perusahaan.  

2) Konsistensi. Perusahaan harus menyediakan produk dengan kinerja yang 

konsisten, misalnya ketepatan waktu, kebersihan ruangan, kesabaran dalam 

memberikan pelayanan, dan sebagainya.  

3) Kompetensi. Perusahaan harus menyediakan pekerja dengan kemampuan atau 

kompetensi yang unggul untuk melaksanakan tugas-tugas atau pekerjaan yang 

diberikan, sehingga mendukung pencapaian sasaran perusahaan.  

4) Hubungan. Perusahaan harus mampu menjalin hubungan baik dengan 

konsumen, karena tujuan perusahaan adalah menyediakan produk yang sesuai 

dengan harapan dan keinginan konsumen.  

5) Komunikasi. Perusahaan harus mampu menjalin komunikasi yang baik 

dengan konsumen, agar spesifikasi produk yang diinginkan konsumen bisa 

diterjemahkan dengan baik oleh perusahaan.  



13 
 

6) Kredibilitas. Perusahaan harus memperoleh kepercayaan dari konsumen dan 

juga harus mempercayai konsumen agar hubungan komunikasi akan terjalin 

dengan baik.  

7) Perasaan. Perusahaan harus memiliki rasa simpati terhadap konsumen 

eksternal, terutama menyangkut kebutuhan dan harapan mereka dan terhadap 

konsumen internal menyangkut hak pekerja.  

8) Kesopanan. Perusahaan melalui para pekerja harus menunjukkan sikap sopan 

kepada konsumen, terutama pekerja yang langsung berhubungan langsung 

dengan konsumen.  

9) Kerjasama. Perusahaan harus bisa menciptakan iklim kerjasama yang baik, 

antara pekerja maupun perusahaan dengan konsumen.  

10) Kemampuan. Perusahaan harus memiliki kemampuan untuk melakukan 

pengambilan keputusan dan melakukan tindakan yang berkaitan dengan 

penyediaan produk atau layanan.  

11) Kepercayaan. Perusahaan harus memiliki rasa percaya diri bahwa perusahaan 

mampu menyediakan produk atau layanan sesuai kebutuhan dan harapan 

konsumen. Rasa percaya diri harus tertanam ke dalam seluruh pekerja.  

12) Kritik. Perusahaan harus bersedia menerima kritik dan masukan dari siapapun, 

baik dari pekerja maupun dari pihak eksternal, terutama kritik dari konsumen. 

 

2.1.2. Partisipasi Penyusunan Anggaran  

a. Pengertian Anggaran 

Anggaran merupakan pernyataan mengenai apa yang diharapkan dalam 

periode tertentu pada masa yang akan datang. Anggaran merupakan suatu rencana 
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yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang 

dinyatakan dalam satuan keuangan (unit moneter), dan berlaku untuk jangka 

waktu tertentu yang akan datang (Tapatfeto, 2013: 495). 

Anggaran merupakan pernyataan mengenai apa yang diharapkan dalam 

periode tertentu pada masa yang akan datang. Sebagai rencana keuangan, 

anggaran berfungsi sebagai dasar untuk menilai kinerja (Lewin,1970 dalam 

Sukardi, 2004). Anggaran juga tidak hanya sebagai rencana keuangan untuk 

alokasi biaya dan pendapatan dalam suatu perusahaan, tetapi juga merupakan alat 

bagi manajer tingkat atas untuk mengendalikan, mengkoordinasikan, 

mengkomunikasikan, dan mengevaluasi kinerja dan memotivasi bawahannya 

(Gunawan dan Santioso, 2015: 144-159). 

Hanson (dalam Tapatfeto, 2013: 495)) mendefinisikan anggaran sebagai 

suatu pernyataan formal yang dibuat oleh manajemen tentang rencana-rencana 

yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dalam suatu periode tertentu, 

yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selama 

periode tersebut. 

 

b. Pengertian Partisipasi Penyusunan Anggaran 

Partisipasi penyusunan anggaran adalah sebuah keterlibatan manajer 

dalam menyusun anggaran pada pusat pertanggungjawaban manajer yang 

bersangkutan, yang mengarah kepada seberapa besar tingkat keterlibatan tersebut 

dalam menyusun anggaran serta pelaksanaannya untuk menggapai anggaran 

(Gunawan dan Santioso, 2015: 147). 
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Partisipasi penganggaran didefinisikan sebagai suatu proses dimana 

kinerja individu akan dievaluasi, diberikan penghargaan, atau hukuman 

berdasarkan dari tingkat pencapaian target anggarannya (Kamilah, Taufik dan 

Darlis, 2011: 106). 

Partisipasi penyusunan anggaran adalah proses dimana orang-orang yang 

kinerjanya terhadap suatu anggaran akan diukur, dilibatkan dalam proses 

penentuan anggaran itu. Dengan kata lain, partisipasi penyusunan anggaran berarti 

keikutsertaan para pimpinan operasional dalam memutuskan bersama komite 

anggaran mengenai rangkaian kegiatan yang akan dilakukan oleh para pimpinan 

operasional tersebut, dimana tiap-tiap individu tersebut benar-benar terlibat secara 

nyata dan dapat mengeluarkan ide secara spontan didalamnya (Fausiyah, 2012:43) 

Proses penyusunan anggaran atau penganggaran dibagi menjadi dua 

(Fausiyah, 2012:42), yaitu sebagai berikut: 

1. Penganggaran partisipatif (bottom up): proses penyusunan anggaran yang 

mengijinkan manajer yang lebih bawah untuk berpartisipasi secara signifikan 

dalam pembentukan anggaran mereka.  

2. Penganggaran top down: proses penyusunan anggaran yang tidak melibatkan 

bawahan secara signifikan. 

Berdasarkan defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi 

penyusunan anggaran merupakan sebuah keterlibatan manajer dalam menyusun 

anggaran sesuai dengan tanggung jawabnya yang mengarah kepada seberapa 

besar tingkat keterlibatan tersebut dalam menyusun anggaran serta 

pelaksanaannya untuk menggapai anggaran. 
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2.1.3. Kinerja Manajerial 

a. Pengertian Kinerja Manajerial 

Kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan. 

Kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan 

mengalokasikan sumber dayanya. Selain itu tujuan pokok penilaian kinerja adalah 

untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam 

mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan 

tindakan dan hasil yang diharapkan. 

Agust W. Smith dalam Sedarmayanti (2009:51) bahwa kinerja adalah 

“........output drive from processes, human or otherwise”, jadi dikatakannya bahwa 

kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses. Menurut Bangun (2012: 

231) bahwa kinerja adalah hasil pekerjaan yang dicapai seseorang berdasarkan 

persyaratan-persyaratan pekerjaan. 

Kinerja manajerial adalah proses perencanaan, pelaksanaan dan 

pengendalian terhadap pencapaian pada hasil kerja karyawan dan menjaga 

hubungan yang baik antara pemimpin dengan karyawan untuk mewujudkan 

tujuan dan sasaran perusahaan (Sulijaya dan Bangun, 2015: 435). 

Kinerja manajerial merupakan hasil dari proses aktivitas manajerial yang 

efektif mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian terhadap 

pencapaian pada hasil kerja karyawan dan menjaga hubungan yang baik antara 

pemimpin dengan karyawan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perusahaan. 

Dalam kegiatan manajerial yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, laporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan. 
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b. Tujuan Penilaian Kinerja 

Tujuan penilaian kinerja adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan 

kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja SDM organisasi, dalam penilaian 

kinerja tidak hanya semata-mata menilai hasil fisik tetapi pelaksanaan pekerjan 

secara keseluruhan yang menyangkut berbagai bidang. Tujuan penilaian kinerja 

karyawan menurut Rivai (2013:552), Pada dasarnya meliputi: 

1) Untuk mengetahui tingkat prestasi karyawan selama ini. 

2) Pemberian imbalan yang serasi, misalnya untuk pemberian kenaikan gaji 

berkala, gaji pokok, kenaikangaji istimewa dan insentif uang. 

3) Untuk mendorong pertanggungjawaban dari karyawan. 

4) Untuk pembeda antar karyawan yang satu dengan yang lainnya. 

5) Pengembangan SDM yang masih dapat dibedakan lagi ke dalam Penugasan 

kembali, seperti diadakannya mutasiatau transfer, rotasi perusahaan, kenaikan 

jabatan, pelatihan. 

6) Meningkatkan motivasi kerja. 

7) Meningkatkan etos kerja. 

8) Memperkuat hubungan antara karyawan dengan supervisor melalui diskusi 

tentang kemajuan kerja mereka. 

9) Sebagai alat untuk membantu dan mendorong karyawan untuk mengambil 

inisiatif dalam rangka memperbaiki kinerja. 

10) Riset seleksi sebagai kriteria keberhasilan/efektifitas 

11) Sebagai salah satu sumber inforimasi untuk perencanaan SDM 
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12) Membantu menempatkan karyawan dengan pekerjaan yang sesuai untuk 

nencapai hasil yang baik secara menyeluruh. 

13) Sebagai informasi untuk pengambilan keputusan berkaitan dengan gaji upa 

insentif kompensasi dan berbagain imbalan lainnya. 

14) Sebagai penyaluran keluhan yang berkaitan dengan masalah pribadi maupun 

pekerjaan, dan sebagainya. 

 

c. Jenis-Jenis Penilaian Kinerja 

Menurut Rivai (2013: 562) jenis-jenis penilaian kinerja adalah sebagai 

berikut: 

1) Penilaian hanya oleh atasan. 

a) Cepat dan langsung  

b) Dapat mengarah ke distrorsi karena pertimbangan-pertimbangan pribadi. 

2) Penilaian oleh kelompok lini : atasan dan atasannya lagi bersama sama 

membahas kinerja dari bawahannyayang dinilai : 

a) Objektivitasnya lebih akurat dibandingkan kalau hanya oleh atasan sendiri. 

b) Individu yang dinilai tinggi dapat mendominasi penilaian. 

3) Penilaian oleh kelompok staf: atasan meminta satu atau lebih individu untuk 

bermusyawarah dengannya, atasan langsung yang membuat kepusan akhir. 

4) Penilaian melalui keputusan komite: sama seperti pada pola sebelumnya 

kecuali bahwa manajer yang bertanggung jawab tidak lagi mengambil 

keputusan akhir, hasilnya didasarkan pada pilihan mayoritas. 

a) Memperluas pertimbangan yang ekstrim. 

b) Memperlemah integritas manajer yang bertanggung jawab. 
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c) Penilaian berdasarkan peninjauan lapangan: sama seperti pada kelompok 

staf, namun melibatkan wakil dari pimpinan pengembangan atau 

departemen SDM yang bertindak sebagai peninjau yang independen. 

 

d. Metode Penilaian Kinerja 

Metode penilaian kinerja karyawan bisa dibedakan menjadi metode 

penilaian yang berorientasi masa lalu dan masa depan. Mengevaluasi kinerja 

dimasa lalu, karyawan dapat memperoleh umpan balik dari usaha-usaha mereka. 

Umpan balik ini selanjutnya akan mengarah kepada perbaikan prestasi. Menurut 

Rivai (2013:563-571), teknik penilaian kinerja meliputi: 

1) Skala peringkat (Rating Scale). 

2) Daftar pertanyaan. 

3) Metode dengan pilihan terarah (Forced Choice Methode). 

4) Metode peristiwa kritis (Critical Incident Methode). 

5) Metode catatan prestasi. 

6) Skala peringkat yang dikaitkan dengan tingkah laku (Behaviorally Anchored 

Ratting Scale). 

7) Metode peninjauan lapangan (Field Review Methode). 

8) Tes dan observasi prestasi kerja (Performance Test and Observation). 

9) Pendekatan evaluasi komparatif (Comparative Evaluation Approach). 

Metode penilaian berorientasi masa depan, menggunakan asumsi bahwa 

karyawan tidak lagi sebagai objek penelitian yang tunduk dan tergantung kepada 

penyelia, tetapi karyawan dilibatkan dalam proses penilaian. Menurut Rivai 

(2013:573-578), Adapun teknik-teknik yang digunakan yaitu : 
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1) Penilaian diri sendiri (Self Appraisal). 

2) Manajemen berdasarkan sasaran (Management ByObjective). 

3) Penilaian secara psikologis. 

4) Pusat penilaian (Assesment Center). 

 

e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kuantitas dan kualitas kinerja 

individu atau organisasi, Syamsuddin (dalam Torang, 2013: 75) menemukan tiga 

faktor yang dapat mempengaruhi kinerja (performance) indivdu, yaitu: a) 

keterampilan, b) Pengalaman dan c) Kesanggupan.  

Pasolong (dalam Torang, 2013: 75) menemukan delapan faktor yang 

mempengaruhi kinerja individu dalam organisasi, yaitu: a) Kompetensi b) 

Kemauan, c) Energi, d) teknologi, e) kepimpinan, f) kompensasi, c) kejelasan 

tujuan dan e) Keamanan.  

Ada beberapa dimensi yang mempengaruh terhadap kinerja, yaitu dimensi 

sebagai berikut: 

1) Individual yang meliputi kemampuan, motivasi, dan latar belakang 

pendidikan. 

2) Psikologis yang meliputi attitude dan personality. 

3) Organisasi yang meliputi kemimpinan, reward, dan pembagian peran (Torang, 

2013: 75) 

Sementara Timpe dalam (Torang, 2013: 75) menemukan dua dimensi yang 

berpengaruh terhadap kinerja individu, yaitu:  

1) Dimensi internal yang meliputi sifat individu, kemampun, dan tipe kinerja. 
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2) Dimensi eksternal yang meliputi lingkungan sosial seperti prilaku, sikap, dan 

tindakan rekan kerja, bawahan atau pimpinan, fasilitas kinerja dan iklim 

organisasi. 

Menurut Mahmudi (2015: 18) kinerja merupakan suatu kontruks 

multidimensional yang mencakup banyak faktor yang mempengaruhinya. Faktor-

faktor yang mepengaruhi kinerja adalah: 

1) Faktor personal/individua, meliputi: pengetahuan, keterampilan, kemampuan, 

kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu. 

2) Faktor kepemimpinan, meliputi:kualitas dalam memberikan dorongan, 

semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer dan team leader. 

3) Faktor tim, meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh 

rekan dalam satu tim, kepercayaan, terhadap sesama anggota tim, kekompakan 

dan keeratan anggota tim. 

4) Faktor sistem, meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang 

diberikan organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja dalam organisasi. 

5) Faktor kontekstual (situasional), meliputi: tekanan dan perubahan lingkungan 

eksternal dan internal. 

 

2.1.4. Motivasi Kerja  

a. Pengertian Motivasi Kerja 

Motivasi berasal dari kata motif (motive) yang berarti dorongan. Dengan 

demikian motivasi berartu suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab 

seseorang melakukan suatu perbuatan/kegiatan, yang berlangsung secara sadar 

(Bangun, 2012: 312) 
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Motivasi adalah suatu usaha atau kegiatan dari seorang manajer untuk 

menggerakkan dan menimbulkan semangat kerja bawahan dalam usaha mencapai 

tujuan (Nurmansyah, 2011; 124).  

Menurut Stephen P.Robbins (dalam Badeni, 2014: 77) menyebutkan 

bahwa motivasi merupakan kemauan untuk mengeluarkan upaya yang tinggi 

untuk mencapai tujuan organisasi, yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu 

dalam memenuhi kebutuhan individual. 

Menurut Flippo (dalam Hartatik, 2014: 161) motivasi kerja adalah suatu 

keahlian, dalam mengarahkan pegawai dan organisasi agar mau bekerja secara 

berhasil, sehingga keinginan para pegawai dan tujuan organisasi sekaligus 

tercapai. 

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa motivasi kerja 

adalahsuatu dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang yang menimbulkan 

keinginan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu guna mencapai kepuasan dan 

memenuhi kebutuhannya. Jadi motivasi kerja adalah suatu dorongan bagi seorang 

yang timbul dari dalam diri seseorang untuk melakukan dan mengerjakan 

sejumlah aktivitas atau pekerjaan agar tercapai tujuan secara efektif dan efisien. 

 

b. Alat-alat Motivasi Kerja 

Alat-alat motivasi (daya perangsang) yang diberikan kepada bawahan 

dapat berupa : 

1) Material incentive, adalah motivasi yang bersifat materiil sebagai imbalan 

prestasi yang diberikan oleh karyawan. Yang termasuk material incentive 

adalah yang berbentuk uang dan barang-barang. 
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2) Non material incentive, adalah motivasi (daya perangsang) yang tidak 

berbentuk materi. Yang termasuk Non material adalah penempatan yang 

tepat, pekerjaan yang terjamin, piagam penghargaan, bintang jasa, perlakuan 

yang wajar, dan sejenisnya (Hasibuan; 2012; 149-150) 

 

c. Indikator Motivasi Kerja 

Menurut Maslow (dalam Nurmansyah; 2011;129) pengukuran motivasi 

kerja, dapat dipergunakan indikator sebagai berikut : 

1) Kebutuhan fisiologis: kebutuhan untuk makan, minum, pangan, perlindungan 

fisik, bernafas, dan seksual, tempat tinggal, kesejahteraan individu. 

2) Kebutuhan keselamatan dan keamanan: kebutuhan perlindungan dari 

ancaman/bahaya, perampasan, pemecatan dari pekerjaan, bahaya 

pertentangan dan lingkungan hidup. 

3) Kebutuhan untuk merasa memiliki dan sosial: perasaan memiliki dan 

kebutuhan untuk diterima oleh orang lain/kelompok, persahabatan/berafiliasi, 

berinteraksi dan kebutuhan untuk mencintai serta dicintai. 

4) Kebutuhan harga diri dan status: kebutuhan untuk dihormati dan dihargai oleh 

orang lain, kebutuhan akan status atau kedudukan, kehormatan diri, reputasi 

dan pretasi. 

5) Kebutuhan aktualisasi diri dan pemenuhan: kebutuhan untuk menggunakan 

kemampuan skill dan potensi. 
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d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Kerja 

Menurut Nurmansyah (2011; 146-147) motivasi dipengaruhi oleh dua 

faktor yang terdiri dari faktor internal dan eksternal, yang termasuk faktor-faktor 

internal adalah: 

1) Persepsi seseorang tentang dirinya sendiri 

2) Harga diri 

3) Harapan pribadi 

4) Kebutuhan 

5) Keinginan 

6) Kepuasan kerja 

7) Prestasi kerja yang dihasilkan 

Sedangkan yang termasuk pada faktor-faktor eksternal berdasarkan a 

reward performance model (Nurmansyah, 2011; 146-147) adalah : 

1) Jenis dan sifat pekerjaan 

2) Kelompok kerja 

3) Organisasi tempat kerja 

4) Situasi lingkungan pada umumnya 

5) Sistem balas jasa yang berlaku dan cara penerapannya. 

 

2.1.5. Komitmen Organisasi 

a. Pengertian Komitmen Organisasi 

Komitmen organisasi didefinisikan sebagai kekuatan identifikasi dan 

keterlibatan individu dengan organisasi. Komitmen yang tinggi dicirikan dengan 

tiga hal yaitu : kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap tujuan dan nilai-
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nilai organisasi, kemauan yang kuat untuk bekerja demi organisasi dan keinginan 

yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi. Komitmen nampak dalam tiga 

bentuk sikap yang terpisah tapi saling berhubungan erat, pertama identifikasi 

dengan misi organisasi, kedua keterlibatan secara psikologi dengan tugas-tugas 

organisasi dan yang terakhir loyalitas serta ketertarikan dengan organisasi 

(Nurmasyah, 2016: 187) 

Komitmen organisasi diartkan sebagai suatu keadaan dimana seorang 

karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk 

mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut (Robbins & Judge, 

2007). Bagraim dalam Mehmud et al (2010) menyatakan bahwa komitmen dapat 

berkembang apabila pegawai mampu menemukan harapannya dan memenuhi 

kebutuhannya dalam sebuah organisasi. 

Komitmen organisasi merupakan derajat dimana suatu karyawan 

mengidentifikasikan dengan orgnisasi dan ingin melanjutkan dengan aktif 

mengambil bagian didalamnya. Komitmen pada umumnya lebih kuat antara 

karyawan yang lama, mereka yang sudah mengalami sukses pribadi didalam 

organisasi, dan mereka yang aktif di dalam suatu kelompok. 

Komitmen organisasi yang kuat akan mendorong individu berusaha keras 

mencapai tujuan organisasi. Komitmen organisasi yang tinggi menjadikan 

individu peduli dengan nasib organisasi dan berusaha menjadikan organisasi 

kearah yang lebih baik. Partisipasi anggaran akan menimbulkan adanya 

kecukupan anggaran dan kemudian mempengaruhi kinerja. Kecukupan anggaran 

tidak hanya secara langsung meningkatkan prestasi kerja, tetapi juga secara tidak 
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langsung (moderasi) melalui komitmen organisasi. Komitmen organisasi yang 

tinggi akan meningkatkan kinerja yang tinggi pula. 

Komitmen organisasi adalah sejauh mana seseorang mendefenisikan diri 

sendiri secara positif dengan organisasi. Komitmen organisasi cenderung 

didefenisikan sebagai suatu perpaduan antara sikap dan prilaku. Komitmen 

organisasi menyangkut tiga sikap yaitu, rasa mengidentifikasi dengan tujuan 

organisasi, rasa keterlibatan dengan tugas organisasi, dan rasa kesetiaan kepada 

organisasi. 

Komitmen karyawan terhadap organisasinya adalah kesetiaan karyawan 

terhadap organisasinya, disamping juga akan menumbuhkan loyalitas serta 

mendorong keterlibatan diri karyawan dalam mengambil berbagai keputusan. 

Oleh  karenanya komitmen akan menimbulkan rasa ikut memiliki (sense of 

belonging) bagi karyawan terhadap organisasi. 

Secara singkat pada intinya beberapa defenisi komitmen organisasi diatas 

mempunyai penekanan yang hampir sama yaitu proses pada individu (pegawai) 

dalam mengidentifikasi dirinya dengan nilai-nilai, aturan-aturan, dan tujuan 

organisasi. Disamping itu, komitmen organisasi mengandung pengertian sebagai 

sesuatu hal yang lebih sekedar kesetiaan yang pasif terhadap organisasi, dengan 

kata lain komitmen organisasi menyirat hubungan pegawai dengan organisasi 

secara aktif. 

Berdasarkan beberapa defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa komitmen 

organisasi adalah suatu sikap loyal dari seorang karyawan terhadap organisasi 

tempatnya bekerja yang ditunjukkan dengan kemauan untuk senantiasa berbuat 
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yang terbaik bagi organisasinya dan sekaligus menjaga keanggotaannya dalam 

organisasi tersebut. 

 

b. Komponen Komitmen Organisasi 

Menurut Meyer dan Allen (1997, dalam Kreitner & Kinicki, 2008) terdapat 

tiga komponen dalam komitmen organisasi, yaitu: 

1) Komponen Affective 

Komponen ini berkaitan dengan keinginan secara emosional terikat dengan 

organisasi, identifikasi serta keterlibatan berdasarkan atas nilai-nilai yang 

sama. Komitmen afektif karyawan dianggap memiliki rasa dan identifikasi 

yang meningkatkan keterlibatan mereka dalam kegiatan organisasi, kesediaan 

mereka untuk mengejar tujuan organisasi dan keinginan mereka untuk tetap 

dengan organisasi. 

2) Komponen Continuance 

Komitmen didasari oleh kesadaran akan biaya-biaya yang akan ditanggung 

jika tidak bergabung dengan organisasi. Seorang karyawan mungkin 

berkomitmen terhadap seorang yang memberi pekerjaan karena ia dibayar 

tinggi dan merasa bahwa pengunduran diri dari organisasi akan 

menghancurkan keluarganya. 

3) Komponen Normative 

Komitmen berdasrkan perasaan wajibsebagai anggota atau karyawan untuk 

tetap tinggal karena perasaan hutang budi. Disini terjadi juga internalisasi 

norma-norma. 
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2.1.6. Kinerja dalam Pandangan Islam 

Manusia diciptakan untuk bekerja. Kerjanya adalah ibadahnya. Terhadap 

mereka yang enggan bekerja tidak mungkin menjadi muslim yang baik. Apalagi 

kalau dikaitkan dengan iman, perbuatan atau kerja islami justeru merupakan 

manifestasi dan bagian daripadanya.  

Sistem keimanan yang membangun aqidah dan melahirkan amal-amal 

islami, baik yang berkenaan dengan hablumminallah maupun hablumminannas 

termasuk pelaksanaan tugas menjadi khalifah Allah di muka bumi oleh manusia, 

semestinya bersumber dari ajaran-ajaran wahyu.  

Amal dan kerja islami ternyata menjadi muara sekaligus pernyataan dari 

seluruh tujuan hidup orang islam. Ternyata islam tidak merekomendasikan 

kehidupan yang hanya mengejar “hasanah” di akhirat dengan cara mengabaikan 

“hasanah” di dunia. Bahkan ajaran islam menegaskan bahwa mengabaikan 

keduniaan serta menganggap remeh urusannya adalah sikap negatif, tercela dan 

keluar dari garis fitrah serta jalur as-sirat al-mustaqim. Oleh karena itu, Rasul 

melarang cara berpikir anti dunia karena senang pada akhirat. Allah juga 

berfirman dalam Q.S Al-Ahqaaf ayat 19: 

                            

Artinya:  dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah 

mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) 

pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan. 

Berdasarkan ayat tersebut bahwasanya Allah pasti akan membalas setiap 

amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah dikerjakan. Artinya jika 
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seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan kinerja yang 

baik pula bagi organisasinya maka ia akan mendapat hasil yang baik pula dari 

kerjaannya dan akan memberikan keuntungan bagi organisasinya 

Islam tidak hanya mengajarkan aqidah saja, tetapi mengajarkan syari’ah 

sebagai tata menjalani kehidupan sesuai dengan Al-Qur’an dan Al-Hadits. 

Pengertian kerja dalam keterangan di atas, dalam Islam amatlah luas, mencakup 

seluruh pengerahan potensi manusia. Adapun pengertian kerja secara khusus 

adalah setiap potensi yang dikeluarkan manusia untuk memenuhi tuntutan 

hidupnya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan peningkatan taraf hidup. 

Inilah pengertian kerja yang bisa dipakai dalam dunia ketenaga-kerjaan dewasa 

ini, sedangkan bekerja dalam lingkup pengertian ini adalah orang yang bekerja 

dengan menerima upah baik bekerja harian, maupun bulanan dan sebagainya. 

 
2.2. Penelitian Terdahulu 

Beberapa hasil penelitian mengenai pengaruh impelementasi TQM dan 

partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial menunjukkan hasil 

yang tidak dapat disimpulkan secara konsklusif. Hal tersebut terjadi karena hasil 

penelitian yang dikemukakan belum konsisten dan sering terjadi kontradiksi 

antara satu peneliti dengan peneliti lainnya: 
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Tabel  3.1 Penelitian Terdahulu 

 

No Peneliti Judul Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

 

1 

 

Reno 

Pratama 

(2008) 

 

Pengaruh Partisipasi 

Anggaran Terhadap 

Senjangan Anggaran 

Dengan Komitmen 

Organisasidan 

Motivasi Sebagai 

Pemoderasi 

 

Variabel bebas 

partisipasi 

anggaran (X) , 

variabel terikat 

senjangan 

anggaran (Y), dan 

variabel moderat 

komitmen 

organisasi (Z1) 

dan motivasi (Z2) 

 

Partisipasi penganggaran 

berpengaruh signifikan 

positif terhadap Senjangan 

anggaran, dan Komitmen 

Organisasi tidak 

memperlemah secara 

signifikan hubungan 

Partisipasi anggaran 

terhadap senjangan 

anggaran, serta motivasi 

memperlemah secara 

signifikan hubungan 

Partisipasi penganggaran 

terhadap Senjangan 
anggaran 

 

2 

 

 Feliana 

Sulijaya dan 

Nurainun 

Bangun 

(2015)  

 

 Pengaruh Total 

Quality Management, 

Motivasi dan 

Komitmen Organisasi 

Terhadap Kinerja 

Manajerial Pada Pt 

Sekar Bumi, Tbk 

 

Variabel bebas, 

Total Quality 

Management (X1), 

Motivasi (X2) dan 

Komitmen 

Organisasi (X2) 

dan variabel terikat 

Kinerja Manajerial 

(Y) 

 

Manajemen keseluruhan 

sebagian kualitas, motivasi, 

dan komitmen organisasi 

memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja 

manajerial. Bersamaan 

manajemen kualitas total, 

motivasi, dan komitmen 

organisasi memiliki efek 

terhadap kinerja manajerial 

 

3 

 

 Ni Putu 

Medhayanti 

(2015) 

 

Pengaruh Partisipasi 

Anggaran Terhadap 

Kinerja Manajerial 

Dengan Self Efficacy, 

Desentralisasi, Dan 

Budaya Organisasi 

Sebagai Variabel 

Pemoderasi 

 

Variabel bebas 

partisipasi 

anggaran (X1), 

variabel terikat 

kinerja manajerial 

(Y), dan variabel 

moderat Self 

Efficacy (Z1), 

Desentralisasi 

(Z2), dan Budaya 

Organisas  (Z3) 

 

 

Partisipasi penyusunan 

anggaran berpengaruh 

negatif terhadap kinerja 

manajerial serta self 

efficacy, desentralisasi, dan 

budaya organisasi mampu 

memeperkuat hubungan 

keduanya. 

 

4 

Aditiya 

Christianto 

Gunawan 

dan Linda 

Santioso 

(2015) 

Pengaruh Partisipasi 

Anggaran Terhadap 

Kinerja 

Manajerial Melalui 

Komitmen Organisasi 

Dan 

Motivasi Sebagai 

Variabel bebas 

Partisipasi 

Anggaran (X), 

Variabel terikat 

Kinerja 

 Manajerial (Y), 

dan variabel 

Partisipasi 

anggaran berpengaruh 

terhadap kinerja manajerial, 

dan interaksi antara 

partisipasi anggaran dengan 

komitmen organisasi juga 

memiliki pengaruh 
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No Peneliti Judul Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

Variabel Moderating 

(Studi Empiris Pada 

Perusahaan 

Manufaktur Di Jakarta 

Dan Tangerang) 

moderat 

Komitmen 

Organisasi (Z1) 

Dan 

Motivasi (Z2)  

terhadap kinerja 

manajerial, sedangkan 

motivasi tidak berhasil 

memoderasi pengaruh 

partisipasi anggaran 

terhadap kinerja manajerial 

 

5 

 

Erlina 

Nuraisah 

Triamelia 

(2015) 

 

Pengaruh Penerapan 

Total Quality 

Management (TQM) 

terhadap Kinerja 

Manajerial 

 

Variabel bebas 

TQM (X) dan 

Variabel Terikat 

Kinerja Manajerial 

(Y) 

 

TQM terbukti berpengaruh 

terhadap Kinerja 

Manajerial 

 

6 

 

Ni Putu 

Mia 

Sulistiari 

Putri 

(2015) 

 

Pengaruh Partisipasi 

Penganggaran Pada 

Kinerja Manajerial 

 

Variabel bebas 

Partisipasi 

Penggaran (X) 

Variabel Terikat 

Kinerja Manajerial 

(Y) 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

partisipasi anggaran 

berpengaruh terhadap 

kinerja manajeria 

 

 

7 

 

Lina 

(2015)  

 

Partisipasi Penyusunan 

Anggaran, 

Psychological Capital, 

dan Kinerja Manajerial 

 

Variabel bebas 

Partisipasi 

Penggaran (X1) 

dan Psychological 

Capital (X2) 

Variabel Terikat 

Kinerja Manajerial 

(Y) 

 

Hasil penelitian 

memberikan bukti empiris 

mengenai pengaruh positif 

partisipasi anggaran pada 

psychological capital, 

pengaruh positif dari 

psychological capital 

terhadap kinerja manajerial, 

dan pengaruh positif dari 

partisipasi anggaran 

terhadap kinerja manajerial 
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2.3. Kerangka Penelitian dan Pengembangan Hipotesis 

1. Total Quality Management (TQM) dan Kinerja Manajerial 

Kinerja yang tinggi dapat dicapai jika praktik TQM digunakan bersamaan 

dengan program kinerja yang dipakai sebagai dasar dalam pemberian insentif atau 

performance contigent incentife plants. Hal ini menunjukan bahwa penerapan 

TQM secara bersamaan dengan program kinerja dapat memotivasi karyawan 

dalam meningkatkan kualitas kerjanya (Mintje, 2013). 

Menurut Meidiyana (2014) unsur TQM yang berfokus pada pelanggan 

memberikan kewajiban kepada para manajer untuk meningkatkan kinerja mereka 

sehingga perusahaan mendapat kepercayaan dari para pelanggan. TQM 

merupakan cara yang sering digunakan oleh perusahaan dalam meningkatkan 

kinerja manajerial. 

Hasil penelitian yang dilakukan Feliana Sulijaya dan Nurainun Bangun 

(2015) membuktikan bahwa total quality management, berpengaruh terhadap 

kinerja manajerial pada PT Sekar Bumi, Tbk. Erlina Nuraisah Triamelia (2015) 

yang dalam penelitiannya juga membuktikan bahwa TQM terbukti berpengaruh 

terhadap Kinerja Manajerial. 

Berdasarkan penjelasan dan penelitian terdahulu, maka dapat dibuat 

hipotesis sebagai berikut :  

H1=  Total Quality Management (TQM) berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial 
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2. Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kinerja Manajerial 

Anggaran yang telah disusun memiliki peranan sebagai perencanaan dan 

sebagai kriteria kinerja, yaitu anggaran dipakai sebagai suatu sistem pengendalian 

untuk mengukur kinerja manajerial. Partisipasi dalam penyusunan anggaran 

merupakan pendekatan yang secara umum dapat menigkatkan kinerja yang pada 

akhirnya dapat menigkatkan efektifitas organisasi. 

Terciptanya kinerja yang baik dapat terwujud jika manajer dapat 

menjalankan fungsinya dengan baik. Salah satu alat atasan untuk menilai kinerja 

adalah tingkat keaktifan partisipasi anggaran dari manajer atau karyawan. 

Menurut Nahartyo (dalam Medhayanti, 2015) partisipasi dapat dinyatakan sebagai 

kesempatan yang dimiliki individu untuk memberikan masukan dalam 

penganggaran dan dapat mempengaruhi anggaran akhir. 

Putri (2015) hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggaran 

berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Lina (2015) membuktikan bahwa partisipasi penyusunan anggaran memiliki 

pengaruh positif terhadap kinerja manajerial. 

Berdasarkan penjelasan dan penelitian terdahulu, maka dapat dibuat 

hipotesis sebagai berikut :  

H2=  Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial 

 

3. Motivasi Kerja, Total Quality Management (TQM) dan kinerja 

manajerial 

 

Kinerja karyawan dihasilkan oleh perpaduan antara pengetahuan 

(knowledge), keahlian (skill) dan kemampuan (ability). Seorang karyawan yang 
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mempunyai pengetahuan yang luas, keahlian khusus serta kemampuan yang baik 

dalam mencapai tujuan perusahaan akan menghasilkan kualitas dan kinerja yang 

baik. Akan tetapi bila salah satu diantara ketiga faktor tersebut tidak ada, maka 

kualitas dan kinerja karyawan akan menjadi rendah. 

Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang, sadar atau tidak 

sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, atau motivasi 

adalah usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang 

tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang 

dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya (Agustina, 2013). 

Pengujian pengaruh TQM terhadap kinerja manajerial menyatakan bahwa 

penerapan TQM perlu diinteraksikan dengan sistem akuntansi manajemen seperti 

sistem penghargaan. Interaksi antara TQM dengan sistem penghargaan bertujuan 

agar dapat memotivasi para manajer untuk mengoptimalkan kinerjanya 

(Mardiyati, 2015). 

Narsa dan Yuniawati (dalam Mardiyati, 2015) menyatakan bahwa, selain 

penerapan TQM, perusahaan juga perlu menerapkan sistem akuntansi manajemen 

sebagai mekanisme untuk memotivasi dan mempengaruhi perilaku karyawan 

dalam berbagai cara yang memaksimalkan kesejahteraan organisasi dan 

karyawan. 

Berdasarkan penjelasan dan penelitian terdahulu, maka dapat dibuat 

hipotesis sebagai berikut :  

H3= Motivasi Kerja Berpengaruh Terhadap Hubungan Antara Total 

Quality Management (TQM) Dengan Kinerja Manajerial 
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4. Motivasi Kerja, Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kinerja 

Manajerial 

 

Kinerja dikatakan efektif apabila tujuan anggaran tercapai dan bawahan 

mendapat kesempatan terlibat atau berpartisipasi dalam proses penyusunan 

anggaran secara memotivasi bawahan mengidentifikasi dan melakukan negoisasi 

dengan atasan mengenai target anggaran, menerima kesepakatan anggaran dan 

melaksanakannya sehingga dapat menghindarkan dampak negatif anggaran. 

Menurut Narmodo dan Wajdi (dalam Putri, 2015), motivasi merupakan 

suatu kekuatan yang timbul dalam diri seseorang untuk berusaha semaksimal 

mungkin untuk mencapai tujuan karena adanya pengaruh untuk memuaskan 

kebutuhan. Dengan adanya partisipasi penyusunan anggaran, akan meningkatkan 

kinerja manajerial perusahaan karena ketika terdapat komunikasi antara bawahan 

dengan atasan dalam pembuuatan anggaran akan menyebabkan timbulnya 

motivasi dalam bekerja. 

Putri (2015) hasil penelitian menunjukkan bahwa kecukupan anggaran, 

komitmen tujuan anggaran, komitmen organisasi, dan motivasi kerja juga 

berpengaruh terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dengan kinerja 

manajerial. Hasil penelitian Agustina (2013) membuktikan bahwa motivasi 

berpengaruh terhadap hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dan 

kinerja manajerial. 

Berdasarkan penjelasan dan penelitian terdahulu, maka dapat dibuat 

hipotesis sebagai berikut :  

H4=  Motivasi kerja berpengaruh terhadap hubungan antara partisipasi 

penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial. 
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5. Komitmen Organisasi, Total Quality Management (TQM) dan Kinerja 

Manajerial 

 

TQM adalah konsep dan metode yang memerlukan komitmen dan 

keterlibatan pihak manajemen dan seluruh pengelola perusahaan untuk memenuhi 

keinginan. TQM yang baik harus memiliki karakteristik kepemimpinan, kepuasan, 

pelanggan total, keterlibatan total, pencegahan error, komitmen, perbaikan tuerus-

menerus, pelatihan dan pendidikan, penghargaan dan pengakuan, kerjasama dan 

tim kerja (Rivai, 2013: 408).  

Pengujian pengaruh TQM terhadap kinerja manajerial menyatakan bahwa 

penerapan TQM perlu diinteraksikan dengan sistem akuntansi manajemen seperti 

Komitmen organisasi. Interaksi antara TQM dengan komitmen organisasi dapat 

mengoptimalkan kinerjanya (Mardiyati, 2015) 

Komitmen organisasi memiliki hubungan yang kuat dengan kinerja 

manajerial. Manajer yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi maka kinerja 

manajerialnya juga akan meningkat. Karyawan yang memiliki komitmen yang 

tinggi akan menerima hampir semua tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang 

diberikan kepadanya. Karyawan juga merasakan adanya loyalitas dan rasa 

memiliki terhadap organisasi. Komitmen organisasi yang kuat akan mendorong 

individu berusaha keras mencapai tujuan organisasi. 

Berdasarkan penjelasan dan penelitian terdahulu, maka dapat dibuat 

hipotesis sebagai berikut :  

H5= Komitmen Organisasi Berpengaruh Terhadap Hubungan Antara 

Total Quality Management (TQM) Dengan Kinerja Manajerial. 
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6. Komitmen Organisasi, Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kinerja 

Manajerial 

 

Komitmen yang tinggi akan menjadikan individu lebih mementingkan 

organisasi daripada kepentingan pribadi dan berusaha menjadikan organisasi lebih 

baik. Komitmen yang rendah akan membuat individu berbuat untuk kepentingan 

pribadinya. Selain itu, komitmen organisasi dapat merupakan alat bantu 

psikologis dalam menjalankan organisasinya untuk pencapaian kinerja yang 

diharapkan Sardjito (2007:35) 

 Pada konteks kinerja manajerial, perusahahan yang memiliki komitmen 

organisasi yang tinggi akan menggunakan informasi yang dimiliki untuk membuat 

anggaran relatif cepat. Kejelasan anggaran akan mempermudah kinerja manajerial 

dalam memyusun anggaran dan mencapai target-target anggaran yang telah 

ditetapkan (Suhatono dan Solihin, 2006:10). Komitmen yang tinggi dari kinerja 

manajerial akan berdampak pada tanggung jawab terhadap penyusunan anggaran. 

Putri (2015) hasil penelitian menunjukkan bahwa kecukupan anggaran, 

komitmen tujuan anggaran, komitmen organisasi, dan motivasi kerja juga 

berpengaruh terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dengan kinerja 

manajerial. Hasil penelitian Aditiya Christianto Gunawan dan Linda Santioso 

(2015) membuktikan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap hubungan 

antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial. 

Berdasarkan penjelasan dan penelitian terdahulu, maka dapat dibuat 

hipotesis sebagai berikut :  

H6=  Komitmen organisasi berpengaruh terhadap hubungan antara 

partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial. 
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2.4. Kerangka Penelitian 

Pengaruh impelementasi Total Quality Management (TQM) dan 

partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial dengan motivasi 

kerja sebagai variabel moderating yang digunakan dalam penelitian ini 

digambarkan dalam kerangka penelitian berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

Variabel Moderating 

 

Motivasi Kerja (Z1) 

 

Variabel Independent 

 

Total Quality Management (X1) 

Partisipasi Penyusunan Anggaran (X2) 

 

Variabel Dependent 

 

Kinerja Manajerial (Y) 

 

Variabel Moderating 

 

Komitmen Organisasi (Z2) 


