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BAB V 

  KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Total Quality 

Management, Sistem Reward, Sistem Pengukuran Kinerja, dan Komitmen 

Organisasi terhadap Kinerja Manajerial pada karyawan pimpinan (Karpim) dan 

staff  karyawan (yang berkaitan dengan akuntansi) PT. Perkebunan Nusantara V 

(Persero) Sei Galuh. Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah di uraikan 

pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Total Quality Management tidak berpengaruh terhadap Kinerja 

Manajerial. Diketahui nilai thitung sebesar 0,539 lebih rendah dari ttabel 

2,055, dengan nilai signifikan sebesar 0,595 lebih besar dari α 0,05. 

2. Sistem Reward berpengaruh positif terhadap Kinerja Manajerial. 

Diketahui nilai thitung sebesar 2,433 lebih besar dari ttabel 2,055, dengan nilai 

signifikan sebesar 0,022 lebih rendah dari α 0,05. 

3. Sistem Pengukuran Kinerja tidak berpengaruh terhadap Kinerja 

Manajerial. Diketahui nilai thitung sebesar 0,357 lebih rendah dari ttabel 

2,055, dengan nilai signifikan sebesar 0,724 lebih besar dari α 0,05. 

4. Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap Kinerja Manajerial. 

Diketahui nilai thitung sebesar 2,183 lebih besar dari ttabel 2,055, dengan nilai 

signifikan sebesar 0,038 lebih rendah dari α 0,05. 
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5. Total Quality Management, Sistem Reward, Sistem Pengukuran Kinerja, 

dan Komitmen Organisasi berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja 

Manajerial. Nilai F test (F hitung) sebesar 5,876 dengan tingkat signifikan 

sebesar 0,002 (dibawah 0,05). 

5.2  Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diusulkan saran yang 

diharapkan akan bermanfaat bagi: 

1. Perusahaan 

Bagi pihak manajemen PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) Sei Galuh 

diharapkan untuk memperhatikan dan lebih meningkatkan penerapan konsep total 

quality management dan sistem pengukuran kinerja karena dengan meningkatnya 

TQM dan pengukuran kinerja pada PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) Sei 

Galuh maka meningkat juga kinerja manajerial. Hendaknya manajemen PT. 

Perkebunan Nusantara V (Persero) Sei Galuh untuk mempertahankan juga sistem 

penghargaan yang telah dilakukan oleh perusahaan, sehingga karyawan dapat 

melaksanakan masing-masing pekerjaan untuk mencapai tujuan perusahaan dan 

meningkatnya kinerja manajerial. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya agar menggunakan dan menambahkan variabel yang 

lain diluar variabel yang telah digunakan pada penelitian ini, karena empat 

variabel yang digunakan pada penelitian ini hanya menjelaskan sebanyak 47,5% 
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dan sisanya 52,5% dipengaruhi variabel lain yang tidak dijelaskan pada penelitian 

ini. 

 


