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ABSTRAK 

 

PENGARUH TOTAL QUALITY MANAGEMENT, PENGENDALIAN 

PERSONAL DAN SISTEM PENGHARGAAN TERHADAP KINERJA 

MANAJERIAL (Studi pada RSUD Padang Pariaman Kabupaten Padang 

Pariaman) 

OLEH: 

ATIKA MEIRA EFENDI 

NIM. 11773201620 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh total quality management, 

pengendalian personal dan sistem penghargaan terhadap kinerja manajerial 

pada RSUD Padang Pariaman Kabupaten Padang Pariaman. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh pegawai berjumlah 176 orang yang bekerja di 

bagian RSUD Padang Pariaman. Sampel dalam penelitian ini yaitu Direktur, 

kepala bidang/bagian, kepala subbidang/subbagian, serta kepala seksi, yang 

memenuhi kriteria berjumlah 30 sampel yang mengisi kuesioner sebagai bahan 

pengujian data. Teknik analisis data yang digunakan analisis regresi linier 

berganda dan diolah menggunakan SPSS 18. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa variabel (a) Total Quality Management tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja manajerial, (b) Pengendalian Personal tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja manajerial, (c) Sistem Penghargaan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja manajerial (d) Total Quality Management, 

Pengendalian Personal dan Sistem Penghargaan berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja manajerial. 

 

Kata Kunci: Total Quality Management, Pengendalian Personal, Sistem 

Penghargaan dan Kinerja Manajerial 
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ABSTRACT 

THE INFLUENCE OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT, PERSONAL 

CONTROL AND REWARD SYSTEMS ON MANAGERIAL PERFORMANCE 

 (An RSUD Padang Pariaman district Padang Pariaman) 

BY: 

ATIKA MEIRA EFENDI 

SIN. 11773201620 

This study aims to determine the effect of total quality management, personal 

control and reward system on managerial performance at Padang Pariaman 

Hospital, Padang Pariaman Regency. The population in this study were all 176 

employees who worked in the Padang Pariaman Hospital. The samples in this 

study were the Director, the head of the division/section, the head of the sub-

division/sub-section, and the head of the witness, who met the criteria totaling 30 

samples who filled out the questionnaire as data testing material. The data 

analysis technique used was multiple linear regression analysis and processed 

using SPSS 18. The results showed that the variables (a) Total Quality 

Management had no significant effect on managerial performance, (b) Personal 

Control had no significant effect on managerial performance, (c) Reward System 

significant effect on managerial performance (d) Total Quality Management, 

Personal Control and Reward System have a significant effect on managerial 

performance. 

Keywords: Total Quality Management, Personal Control and Reward System, 

Managerial Performance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam sebuah organisasi kinerja manajerial merupakan hal yang penting 

dalam manajemen secara keseluruhan, hal ini dikarenakan kinerja manajerial 

dapat menciptakan keunggulan daya saing suatu organisasi, untuk itu seorang 

manajer harus menunjukkan kemampuan dan prestasinya dalam menjalankan 

organisasi untuk mewujudkan tujuan yang mengarah kepada ketercapaian 

pelayanan publik. Dengan adanya peningkatan kemampuan dan prestasi dari 

seorang manajer tersebut maka akan meningkatkan kinerja organisasi. Singkatnya 

Kinerja manajerial menjadi pusat perhatian dalam sebuah organisasi. Kinerja 

manajerial adalah merujuk kepada tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas 

serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apabila 

perusahaan memiliki kinerja yang baik maka perusahaan optimis akan dapat 

mencapai keberhasilan yang dikehendaki. Dengan demikian kelangsungan hidup 

perusahaan terjamin. Namun bila kinerja perusahaan buruk maka perusahaan 

pesimis untuk dapat mencapai tingkat keberhasilan yang dikehendaki. (Abdul 

2018) 

Penilaian kinerja terhadap organisasi tidak hanya berlaku pada organisasi 

yang berorientasi profit saja, melainkan juga perlu dilakukan pada organisasi non 

komersial, Salah satu contohnya adalah Rumah Sakit. Rumah sakit merupakan 

tempat layanan kesehatan primer untuk masyarakat dengan fokus utama sebagai 
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pelayanan kesehatan masyarakat yang terdiri dari perawatan, tindakan medik, 

pengobatan, dan kegiatan kesahatan penunjang lainnya. Melihat begitu pentingnya 

peran rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan primer kepada 

masyarakat, maka rumah sakit hendaknya dituntut untuk meningkatkan kinerja 

dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan, sehingga pelayanan kesehatan 

akan berjalan secara efektif dan optimal. Kinerja manajerial rumah sakit 

merupakan salah satu tolak ukur yang nantinya akan mencerminkan apakah 

pengelolaan operasional rumah sakit dan pelayanan kesehatan publik berjalan 

dengan baik atau tidak. 

Kinerja manajerial rumah sakit yang buruk akan memiliki dampak yang 

cukup besar terhadap pelayanan kesehatan, tidak hanya memiliki dampak kepada 

pasien yang terlantar, permasalahan kinerja manajerial yang buruk akan menular 

kepada para pegawai (tenaga medis, administrasi, dan sebagainya) yang enggan 

bekerja secara optimal. Seperti pada halnya pada kasus Rumah Sakit Umum 

Daerah (RSUD) Padang Pariaman. 

RSUD adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan 

rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat (UU R1 NO 44 Tahun 2009). Provinsi 

Sumatera Barat juga ikut andil dalam melakukan pelayanan kesehatan sesuai 

dengan amanat UUD 1945, hal ini tercermin dalam Peraturan Gubernur (Pergub) 

Sumatera Barat No 91 Tahun 2012 tentang Sistim Pelayanan Jaminan Kesehatan 

Sakato Sumatera Barat, dalam tujuan Pergub tersebut dijelaskan bahwa 

pemerintah daerah akan menjamin akses pelayanan bagi seluruh penduduk dengan 
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mencegah beban biaya kesehatan yang melebihi kemampuan penduduk untuk 

membayar, artinya masyarakat Sumatera Barat yang ekonomi dibawah rata-rata 

tidak akan terbebani dan tidak perlu takut untuk berobat kerumah sakit. 

Kabupaten Padang Pariaman adalah salah satu kabupaten di provinsi 

Sumatera Barat, Indonesia dengan ibu kota Parit Malintang,. Rumah sakit sebagai 

salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat. Masalah yang dikaji adalah apakah total quality management, 

pengendalian personal dan sistem penghargaan berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial, dan apakah pengendalian personal dan sistem penghargaan dapat 

memperkuat pengaruh penerapan total quality management terhadap kinerja 

manajerial. 

Pada era globalisasi rumah sakit sebagai salah satu dari sistem pelayanan 

kesehatan masyarakat dituntut untuk terus-menerus meningkatkan kualitas 

pelayanannya. Sejak kasus positif COVID-19 meningkat drastis hampir empat 

bulan terakhir, banyak rumah sakit di daerah kewalahan menangani lonjakan 

pasien yang terinfeksi corona virus. Banyak rumah sakit mengalami kesulitan baik 

secara manajemen maupun kekurangan sarana prasarana dalam memberikan 

pelayanan karena jumlah pasien melonjak dalam waktu singkat. Dengan 

demikian, Rumah sakit ini menunjukkan juga bahwa pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat didaerah tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik, hal ini 

disebabkan: petugas pelayanan datang kurang tepat waktu, disiplin pegawai masih 

kurang, jumlah petugas kesehatan yang tidak sesuai dengan jumlah pasien yang 

https://covid19.go.id/peta-sebaran
https://kompas.id/baca/bebas-akses/2020/04/11/rumah-sakit-di-daerah-kewalahan-tangani-pasien-covid-19/
https://kompas.id/baca/bebas-akses/2020/04/11/rumah-sakit-di-daerah-kewalahan-tangani-pasien-covid-19/
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datang, sarana dan prasarana yang kurang sehingga kondisi demikian membuat 

masyarakat kurang puas dengan pelayanan yang diberikan. 

Kabupaten Padang Pariaman, yang dilansir laman media 

padangpariamankab.go.id pada bulan Maret 2020, dimana rumah sakit tersebut 

sudah banyak mendapatkan keluhan mengenai buruknya pelayanan medis hingga 

bupati Padang Pariaman pada saat itu, Ali Mukhni, melaksanakan tinjauan 

kesiapan Rsud Padang Pariaman terkait Covid 19. Bupati Ali Mukhni 

menanyakan berkaitan dalam pelayanan pasien yang rawat inap maupun rawat 

jalan. Terutama sekali dalam penanganan, kemungkinan jikalau adanya ditemukan 

warga masyarakat yang terkena virus corona. Ia meminta Direktur RSUD bersama 

petugas medis lainnya agar secepat mungkin untuk menangani pasien.  Meski 

demikian, jangan mengesampingkan pasien lain yang berobat di sini, baik rawat 

inap maupun rawat jalan.  

Selain masalah di atas ada kasus lain yang terjadi di RSUD Padang 

Pariaman. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Padang Pariaman 

diambil alih oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman setelah 

aksi demo yang dilakukan petugas medis. Semua pelayanan sempat terhenti, 

karena semua dokter spesialis meminta direktur RSUD harus mundur dari 

jabatannya.  

“ Pihak Pemkab mengabulkan permintaan semua dokter spesialis, maka 

direktur di nonaktifkan dan jabatan diambil alih oleh Dinas Kesehatan. 

Sebenarnya ini adalah mis komunikasi saja, ada semacam peraturan yang 

diterapkan oleh direktur, akan tetapi semua pemberi pelayanan tidak menerima 
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dan meminta direktur mundur, maka dari itu untuk sementara direktur di non 

aktifkan, dan jabatannya kita ambil alih, ” kata Aspinuddin. 

Sebelumnya, Kamis 19/07/ pagi puluhan pasien RSUD tersebut terlantar, 

hal itu disebabkan tidak berjalannya aktifitas tenaga medis di RSUD tersebut. 

Begitu juga dengan dokter spesialis, tidak berada diruang yang telah ditentukan. 

Akibatnya, puluhan pasien RSUD Padang Pariaman terlantar. Salah satu pasien 

Yus yang berasal dari Kota Padang juga merasakan kekecewaan nya, karena ia 

sudah datang sekitar pukul 08.00 WIB, akan tetapi sampai jam 12.00 WIB belum 

ada dokter penyakit dalam. 

Telah kita ketahui permasalahan yang terjadi di rumah sakit RSUD Padang 

Pariaman, maka dapat disimpulkan bahwa kurangnya komunikasi yang dilakukan 

pihak manajer kepada bawahannya, dan menjadikan permasalahan yang terjadi 

dirumah sakit. Rumah sakit dituntut untuk mempertahankan pangsa pasarnya 

dimana memiliki kapasitas sumber daya manusia yang didukung tingkat 

pendidikan, pengalaman dan keterampilan yang memadai agar dapat 

meningkatkan kinerja manajerial. 

Dengan berbagai permasalahan yang dihadapi pihak rumah sakit, pegawai 

dirumah sakit khususnya manajer harus membuat trobosan kebijakan demi 

peningkatan kemajuan dirumah sakit. Disini masyarakat meminta agar pihak 

rumah sakit melakukan peningkatan sumber daya manusianya, rumah sakit juga 

dituntut untuk melakukan peningkatan kualitas produk dan jasa yang dihasilkan 

agar mampu bersaing dalam global. Peningkatan kualitas tersebut dapat dilakukan 

dengan menerapkan TQM. Sistem pengukuran kinerja dirumah sakit diperlukan 
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untuk merencanakan apa yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan dan 

standar-standar kinerja yang telah ditetapkan. Mengukur kinerja merupakan 

bagian internal dari setiap sistem pengendalian manajemen. Membuat keputusan 

perencanaan dan pengendalian strategis memerlukan informasi mengenai kinerja 

dari berbagai sub unit yang berada dalam organisasi. Agar efektif, ukuran kinerja 

(baik keuangan maupun non keuangan) dan penghargaan harus memotivasi 

manajer dan pegawai lain di semua tingkat untuk berusaha keras mencapai strategi 

dan tujuan rumah sakit. Evaluasi terhadap manajer sering kali dikaitkan dengan 

profitabilitas unit-unit yang berada dalam kendali mereka, kinerja laba diharapkan 

mencerminkan kinerja manajerial. (Lestari, 2017) 

Pengertian kinerja menurut Hernawan (2014) menyatakan kinerja 

(performance) adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 

sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung 

jawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kinerja 

manajerial adalah kinerja individu anggota-anggota dalam kegiatan-kegiatan 

manajerial, seperti : perencanaan, investigasi, koordinasi, pengaturan staf, dan 

negosiasi. Menilai keberhasilan pihak manajerial bukanlah hal yang mudah, hal 

ini disebabkan karena kinerja manajerial lebih bersifat abstrak dan kompleks jika 

dibandingkan dengan kinerja karyawan yang pada umumnya bersifat konkret. 

Kualitas terbaik yang dilakukan rumah sakit akan diperoleh dengan melakukan 

upaya perbaikan secara terus menerus terhadap kemampuan manusia, proses dan 

lingkungan. 
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Berkaitan dengan sistem manajemen mutu salah satu alat yang dianggap 

dapat membantu memperbaiki kinerja organisasi untuk mencapai tujuan 

organisasi adalah total quality management (TQM). Total quality management 

dengan manajemen mutu terpadu, penerapan total quality management dapat 

dilihat dari kegiatan-kegiatan yang juga dikenal dilakukan di masing-masing unit 

atau instansi. Penerapan TQM dalam rumah sakit dapat memberikan manfaat 

utama yaitu meningkatkan laba serta daya saing rumah sakit yang bersangkutan. 

Penerapan TQM yang terencana dan terarah diharapkan dapat membantu dalam 

meningkatkan produktifitas dan kinerja pegawai. Total quality management 

adalah suatu metode manajemen dalam menjalankan usaha yang lebih 

mengutamakan kualitas dengan cara memperbaiki terus- menerus produk, jasa, 

pelayanan, lingkungan dan beorientasi kepada kepuasan pelanggan (Kurniawan et 

al., 2018) 

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Utari, 

(2013), dengan judul Pengaruh Total Quality Management dan Pengendalian 

Personal terhadap Kinerja Manajerial Pada Hotel bintang 2, 3 dan 4 di Kota 

Padang. Perbedaan penelitian ini adalah penambahan variabel Sistem 

Penghargaan. Perbedaan Kedua adalah perbedaan tempat penelitian yaitu yang 

dilakukan pada RSUD Padang Pariaman. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik melakukan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Total Quality Management Pengendalian 

Personal Dan Sistem Penghargaan Terhadap Kinerja Manajerial (Studi 

Pada RSUD Padang Pariaman Kabupaten Padang Pariaman)”. 
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1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka 

permasalahan yang hendak diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Apakah Total Quality Management Berpengaruh Terhadap Kinerja 

Manajerial Di RSUD Padang Pariaman? 

2. Apakah Pengendalian Personal Berpengaruh Terhadap Kinerja Manajerial 

Di RSUD Padang Pariaman? 

3. Apakah Sistem Penghargaan Berpengaruh Terhadap Kinerja Manajerial 

Di RSUD Padang Pariaman? 

4. Apakah Total Quality Management, Pengendalian Personal, Sistem 

Penghargaan Berpengaruh Terhadap Kinerja Manajerial Di RSUD Padang 

Pariaman? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, adapun tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Total Quality Management Terhadap 

Kinerja Manajerial Di RSUD Padang Pariaman. 

2. Untuk Mengetahui Pengaruh Pengendalian Personal Terhadap Kinerja 

Manajerial Di RSUD Padang Pariaman. 

3. Untuk Mengetahui Pengaruh Sistem Penghargaan Terhadap Kinerja 

Manajerial Di RSUD Padang Pariaman. 

4. Untuk Mengetahui Pengaruh Total Quality Management, Pengendalian 
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Personal, Sistem Penghargaan Terhadap Kinerja Manajerial Di RSUD 

Padang Pariaman. 

1.4  Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis 

Penelitian ini merupakan pelatihan intelektual yang diharapkan mampu 

meningkatkan pemahaman terkait dengan kinerja manajerial. 

2. Bagi para praktisi (akuntansi manajemen) hasil penelitian di harapkan 

memberikan pemahaman bahwa selain memberikan gambaran tentang 

total quality mangemet, pengendalian personal dan sistem penghargaan 

untuk meningkatkan kinerja manajerial maka manajemen perlu 

mengetahui penggunaan total quality management, pengendalian 

personal, dan sistem penghargaan yang dapat digunakan dalam 

persaingan bisnis semakin kompetitif. 

3. Bagi para akademisi atau pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang pengaruh 

total quality management, pengendalian personal, sistem penghargaan 

terhadap kinerja manajerial. 

1.5  Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan 

BAB II TELAAH PUSTAKA 
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Bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran, dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITAN 

Bab ini berisi uraian variabel penelitan dan definisi 

operasionalnya, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data, serta metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS 

Bab ini terdiri dari deskripsi objek penelitian, analisis data, dan 

interpretasi hasil. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini terdiri dari kesimpulan dari hasil analisis penelitian, 

dan saran-saran yang dapat diberikan penulis. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Goal Setting Theory 

Grand teori goal setting yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

mengenai manajemen. Menurut Robbin dan Coulter (2012) dalam Kurniawan 

(2018) bahwa manajemen diartikan sebagai aktivitas kerja yang melibatkan 

koordinasi pengawasan terhadap pekerjaan orang lain, sehingga pekerjaan 

tersebut dapat diselesaikan secara efesien dan efektif. Goal Setting Theory 

mengisyaratkan bahwa seorang individu berkomitmen pada tujuan (Robbins, 

2012). Jika seorang individu memiliki komitmen untuk mencapai tujuannya, 

maka komitmen tersebut akan mempengaruhi tindakannya dan mempengaruhi 

konsekuensi kinerjanya. Capaian atas sasaran (tujuan) yang ditetapkan dapat 

dipandang sebagai tujuan/tingkat kinerja yang ingin dicapai oleh individu. 

Individu harus mempunyai keterampilan, mempunyai tujuan dan menerima 

umpan balik untuk menilai kinerjanya. Menurut Robbins (2012) dalam 

(Kurniawan (2018), menemukan bahwa goal-setting berpengaruh pada 

ketepatan anggaran. Setiap organisasi yang telah menetapkan sasaran (goal) 

yang diformulasikan ke dalam rencana anggaran lebih mudah untuk mencapai 

target kinerjanya sesuai dengan visi dan misi organisasi itu sendiri. 

2.2 Kinerja Manajerial 

Performance (kinerja) adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seorang 

atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan 
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tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi 

bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral 

maupun etika (Pamungkas, 2015). Menurut Sari (2017), yang dimaksud dengan 

kinerja manajerial adalah kinerja para individu anggota organisasi dalam kegiatan-

kegiatan manajerial, antara lain: perencanaan, investigasi, koordinasi, supervisi, 

pengaturan staf (staffing), negosiasi dan representasi. Kinerja manajerial 

merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan keefektifan organisasi. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Menurut Gibson, secara teoritis ada tiga 

kelompok variabel yang memengaruhi perilaku kerja dan kinerja, yaitu: variabel 

individu, variabel organisasi dan variabel psikologis. Ketiga kelompok variabel 

tersebut memengaruhi kelompok kerja yang pada akhirnya memengaruhi kinerja 

personel. Perilaku yang berhubungan dengan kinerja adalah yang berkaitan 

dengan tugas-tugas pekerjaan yang harus diselesaikan untuk mencapai sasaran 

suatu jabatan atau tugas.  

Menurut Notoatmodjo (2002) di dalam Nurwahyuni (2020), ada teori yang 

mengemukakan tentang faktor-faktor yang memengaruhi kinerja yang disingkat 

menjadi “ACHIEVE” yang artinya Ability (kemampuan pembawaan), Capacity 

(kemampuan yang dapat dikembangkan), Help (bantuan untuk terwujudnya 

kinerja), Incentive (insentif material maupun non material), Environment 

(lingkungan tempat kerja karyawan), Validity (pedoman/petunjuk dan uraian 

kerja), dan Evaluation (adanya umpan balik hasil kerja). Penilaian kinerja adalah 

suatu sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah seseorang 

karyawan telah melaksanakan pekerjaannya dalam suatu organisasi melalui 



 
 

13 
 

instrumen penilaian kinerja. Pada hakikatnya, penilaian kinerja merupakan suatu 

evaluasi terhadap penampilan kerja individu (personel) dengan membandingkan 

dengan standard baku penampilan. Menurut Hall, penilaian kinerja merupakan 

proses yang berkelanjutan untuk menilai kualitas kerja personel dan usaha untuk 

memperbaiki kerja personel dalam organisasi. Menurut Certo, penilaian kinerja 

adalah proses penelusuran kegiatan pribadi personel pada masa tertentu dan 

menilai hasil karya yang ditampilkan terhadap pencapaian sasaran sistem 

manajemen (Kustina, 2020) 

Manfaat penilaian kinerja menurut Handoko (2001), dan Maulidiyah 

(2017) adalah sebagai berikut :  

a) Perbaikan prestasi kerja atau kinerja.  

b) Keputusan-keputusan penempatan.  

c) Perencanaan kebutuhan latihan dan pengembangan.  

d) Perencanaan dan pengembangan karir.  

e) Mendeteksi penyimpangan proses staffing Prestasi kerja yang baik atau 

buruk adalah mencerminkan kekuatan atau kelemahan prosedur staffing 

departemen personalia. 

f) Melihat ketidakakuratan informasional.  

g) Mendeteksi kesalahan- kesalahan desain pekerjaan. 

h) Menjamin kesempatan kerja yang adil. 

2.3 Total Quality Management 

Menurut Sulijaya & Bangun (2017) TQM (Total Quality Management) 

merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba 
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memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas 

produk, jasa, manusia, proses dan lingkungannya.  

Menurut Tjiptono dan Anastasia (2003:262) pelaksanaan perbaikan yang 

berkesinambungan meliputi :  

a) Penentuan masalah dan pemecahan yang memungkinkan.  

b) Pemilihan dan implementasi pemecahan yang paling efektif dan efisien  

c) Evaluasi ulang  

d) Standarisasi  

e) Pengulangan proses. 

Manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja apabila pengukuran 

kinerja tersebut tinggi dalam bentuk informasi yang diperlukan dengan 

memberikan timbal balik untuk suatu perbaikan. TQM Menurut Tjiptono 

(1995:15) ada sepuluh komponen yang digunakan dalam menjalankan TQM 

:fokus pada pelanggan, obsesi pada kualitas, pendekatan ilmiah, komitmen jangka 

panjang, kerjasama tim (team work), perbaikan sistem secara berkesinambungan , 

pendidikan dan pelatihan, kebebasan yang terkendali, kesatuan tujuan, adanya 

keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. 

TQM sebagai suatu konsep yang berupaya melaksanakan sistem 

manajemen kualitas kelas dunia, untuk itu diperlukan perubahan besar dalam 

budaya dan sistem nilai suatu organisasi. Menurut Hensler dan Brunel dalam 

(Samsir, 2015), ada empat prinsip utama dalam TQM. Keempat prinsip tersebut 

adalah:  



 
 

15 
 

1. Kepuasan pelanggan dalam TQM, konsep mengenai pelanggan dan 

kualitas diperluas. Kualitas tidak lagi hanya bermakna kesesuaian dengan 

spesifikasi-spesifikasi tertentu, tetapi kualitas tersebut ditentukan oleh 

pelanggan. Pelanggan itu sendiri meliputi pelanggan internal dan 

eksternal. Kebutuhan pelanggan diusahakan untuk dipuaskan dalam segala 

aspek, termasuk didalamnya harga, keamanan dan ketepatan waktu. Oleh 

karena itu segala aktivitas pelayanan kesehatan harus dikoordinasikan 

untuk memuaskan pelanggan.  

2. Respek terhadap setiap orang dalam rumah sakit yang kualitasnya kelas 

dunia, setiap dokter dan suster dipandang sebagai individu yang memiliki 

talenta dan kreativitas tersendiri yang cepat dan tanggap. Dengan demikian 

tenaga kesehatan merupakan sumber daya organisasi yang paling bernilai. 

Oleh karena itu setiap orang dalam organisasi diperlakukan dengan baik 

dan diberi kesempatan untuk terlibat dan berpartisipasi dalam tim 

pengambil keputusan.  

3. Manajemen berdasarkan fakta pelayanan kesehatan kelas dunia 

berorientasi pada fakta. Maksudnya bahwa setiap keputusan selalu 

didasarkan pada data, bukan sekedar pada perasaan (feeling). Ada dua 

konsep pokok berkaitan hal ini. Pertama, prioritisasi (prioritization) yakni 

suatu konsep bahwa perbaikan tidak dapat dilakukan pada semua aspek 

pada saat yang bersamaan, mengingat keterbatasan sumber daya yang ada. 

Oleh karena itu dengan menggunakan data maka manajemen dan tim 

dalam perusahaan dapat memfokuskan usahanya pada situasi tertentu yang 
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vital. Konsep kedua, variasi (variation) atau variabilitas kinerja manusia. 

Data statistik dapat memberikan gambaran mengenai variabilitas yang 

merupakan bagian yang wajar dari setiap sistem organisasi. Dengan 

demikian manajemen dapat memprediksi hasil dari setiap keputusan dan 

tindakan yang dilakukan.  

4. Perbaikan berkesinambungan agar dapat sukses, setiap perusahaan perlu 

melakukan proses secara sistematis dalam melaksanakan perbaikan 

berkesinambungan. Konsep yang berlaku disini adalah siklus PDCA 

(plan-do-chek-act), yang terdiri dari langkah-langkah perencanaan, 

pelaksanaan rencana, pemeriksaan hasil pelaksanaan rencana, dan tindakan 

korektif terhadap hasil yang diperoleh. 

Pengelolaan Mutu Total adalah suatu pendekatan yang sistematis, praktis 

dan strategis dalam menyelenggarakan suatu organisasi, yang mengutamakan 

kepentingan pelanggan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan dan 

mengendalikan mutu. Sedang yang dimaksud dengan Pengelolaan Mutu Total 

pendidikan tinggi adalah cara mengelola lembaga pendidikan berdasarkan filosofi 

bahwa meningkatkan mutu harus diadakan dan dilakukan oleh semua unsur 

lembaga sejak dini secara terpadu, berkesinambungan sehingga pendidikan 

sebagai jasa yang berupa proses pembudayaan sesuai dengan dan bahkan melebihi 

kebutuhan para pelanggan baik masa kini maupun yang akan datang. (Ully 

Muzakir, 2013) 

Dasar pemikiran perlunya TQM sangatlah sederhana, yakni bahwa cara 

terbaik agar dapat bersaing dan unggul dalam persaingan global adalah dengan 
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menghasilkan kualitas yang terbaik. Untuk menghasilkan kualitas yang terbaik 

diperlukan upaya perbaikan berkesinambungan terhadap kemampuan manusia, 

proses, dan lingkungan. Cara terbaik agar dapat memperbaiki kemampuan 

komponen-komponen secara berkesinambungan adalah dengan menerapkan 

TQM. Konsep mutu terpadu (Total Quality Management) saat ini banyak 

diterapkan dan dikenal banyak orang. Filosofi mendahulukan kepentingan 

pelanggan saat ini sudah mulai akrab dikalangan pelaku bisnis. Manajemen mutu 

terpadu merujuk pada penekanan kualitas yang meliputi organisasi secara 

keseluruhan mulai dari pemasok hingga pelanggan. TQM menekankan komitmen 

manajemen untuk mendapatkan arahan perusahaan secara terus menerus untuk 

mencapai keunggulan dalam semua aspek produk dan jasa yang penting bagi 

pelanggan.  

Dari bahasan terdahulu tentang pengertian TQM, penulis mengambil suatu 

kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Total Quality Manajemen (TQM) atau 

Manajemen Mutu Terpadu dalam penelitian ini adalah: “seperangkat prinsip dan 

cara-cara mengelola mutu organisasi yang bersifat terpadu yang meliputi 

kepuasan pelanggan, respek terhadap setiap orang, manajemen berdasarkan fakta 

dan perbaikan berkesinambungan dengan tujuan untuk memberikan kepuasan 

pada pengguna jasa organisasi” 

2.4     Pengendalian Personal 

a) Konsep pengendalian 

Menurut Hendjrachman (1990) dalam (Utari, 2013) pengendalian adalah 

fungsi manajemen yang menyangkut masalah pengaturan berbagai 
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kegiatan sesuai rencana personalia, yang dirumuskan sebagai dasar analisa 

dari tujuan organisasi. Pengendalian juga merupakan usaha untuk 

mencapai tujuan tertentu melalui perilaku yang diharapkan. Sedangkan 

menurut Stoner (1996:248), pengendalian adalah proses untuk memastikan 

bahwa aktifitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan.  

Menurut Puspitasari (2014) ada tiga macam bentuk pengendalian yaitu:  

1) Personal controls yaitu pengendalian yang ditekankan pada sikap 

dan motivasi orang yang terlibat dalam organisasi, misalnya 

penilaiankaryawan dan kultur organisasi. Bentuk pengendalian ini 

merupakan serangkaian peraturan yang tidak tertulis.  

2) Action controls yaitu pengendalian yang berhubungan dengan 

pelaksanaan pekerjaan dan tugas yang diberikan kepada karyawan.  

3) Result controls yaitu pengendalian yang ditekankan pada hasil dari 

pelaksanaan operasi karyawan.  

b) Pengendalian Terhadap Personal  

Pengendalian personal oleh Merchant (1998:121) didefinisikan sebagai 

pengendalian berdasarkan pada pembuatan kebijakan-kebijakan yang menyangkut 

sumber daya manusia. Sumber utama penyebab masalah pengendalian adalah 

personal. Oleh karena itu, jika manajemen berkeinginan untuk menjadikan 

pelaksanaan fungsi pengendalian efektif, fokus utama usaha pengendalian perlu 

dipusatkan kepada penyebab timbulnya masalah pengendalian Penyebabnya 

antara lain (Mulyadi dan Setyawan,2001;648) dalam (Puspitasari, 2014) :  
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1) Ketidaksesuaian tujuan individu dengan tujuan organisasi.  

2) Ketidakmampuan individu dalam mencapai tujuan organisasi melalui 

perilaku yang diharapkan. 

Pengendalian personel membangun kecenderungan alami karyawan untuk 

mengendalikan atau memotivasi diri mereka sendiri. Pengendalian personel 

memiliki tiga tujuan. Pertama, beberapa pengendalian personel membantu 

mengklarifikasikan harapan. Pengendalian ini membantu memastikan bahwa tiap 

karyawan memahami apa yang diinginkan perusahaan. Kedua, beberapa 

pengendalian personel membantu memastikan bahwa tiap karyawan mampu 

melakukan pekerjaan dengan baik; bahwa mempunyai kemampuan (seperti 

pengalaman, kepandaian) dan sumber daya (seperti informasi dan waktu) yang 

dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan. Ketiga, beberapa pengendalian personel 

meningkatkan kemungkinan bahwa tiap karyawan akan terlibat dalam self-

monitoring. Self-monitoring terbilang efektif sebab kebanyakan orang memiliki 

hati nurani yang membimbing mereka untuk melakukan hal yang baik dan mampu 

melahirkan perasaan positif akan rasa hormat kepada diri sendiri (self-respect) dan 

kepuasan saat mereka melakukan pekerjaan dengan baik serta menyaksikan 

keberhasilan perusahaan. Self-monitoring telah didiskusikan dalam literatur 

manajemen dengan berbagai label, termasuk motivasi intrinsik dan loyalitas. 

2.5 Sistem Penghargaan 

Menurut (Maulidiyah 2017) Penghargaan (reward) dapat menarik 

perhatian karyawan dan memberi informasi atau mengingatkan mereka akan 

pentingnya sesuatu yang diberi reward dibandingkan dengan yang lain. Reward 
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juga meningkatkan motivasi karyawan terhadap ukuran kinerja, sehingga 

membantu karyawan bagaimana mereka mengalokasikan waktu dan usaha 

mereka. Reward berbasis kinerja mendorong karyawan mengubah kecenderungan 

mereka dari semangat untuk memenuhi kepentingan diri sendiri ke semangat 

untuk memenuhi tujuan organisasi. Reward berbasis kinerja memberi dua 

manfaat: memberi informasi dan memberikan motivasi (Mulyadi dan Johny, 

1998). Reward adalah semua bentuk return baik finansial maupun non finasial 

yang diterima karyawan karena jasa yang disumbangkan ke perusahaan. Reward 

berupa finansial yaitu berbentuk gaji, upah, bonus, komisi, asuransi karyawan, 

bantuan sosial karyawan, tunjangan libur atau cuti tetap dibayar dan sebagainya. 

Reward berupa non finansial seperti tugas yang menarik, tantangan tugas, 

tanggung jawab tugas, peluang, pengakuan, pencapaian tujuan serta lingkungan 

pekerjaan yang menarik. Reward merupakan salah satu strategi manajemen 

sumber daya manusia untuk menciptakan keselarasan kerja antar staf dengan 

pimpinan perusahaan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. 

Program reward sangat penting untuk mendapatkan perhatian yang sungguh-

sungguh, karena reward dapat meningkatkan maupun menurunkan prestasi kerja, 

kepuasan kerja maupun motivasi karyawan.  

Menurut Mulyadi dan Setyawan (2001:355) dalam Maulidiyah (2017) 

menyatakan bahwa penghargaan dapat digolongkan menjadi dalam 2 kelompok:  

a. Penghargaan Intrinsik  

Penghargaan Intrinsik berupa rasa puas diri yang diperoleh seseorang 

yang telah berhasil menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan telah 
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mencapai sasaran tertentu. Untuk meningkatkan penghargaan intrinsik 

manajemen dapat menggunakan berbagai teknik seperti penambahan 

tanggung jawab, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan usaha 

lain yang meningkatkan harga diri seseorang dan mendorong untuk 

menjadi yang terbaik.  

b. Penghargaan Ekstrinsik 

Penghargaan ekstrinsik terdiri dari kompensasi yang diberikan kepada 

personel, baik yang berupa langsung maupun berupa kompensasi non 

moneter. Kompensasi langsung adalah pembayaran langsung berupa 

gaji atau upah pokok, honorarium lembur atau hari libur, pembagian 

laba, pembagian saham dan berbagai bonus lain yang didasarkan atas 

kinerja personel. Penghargaan tidak langsung adalah semua 

pembayaran untuk kesejahteraan personel seperti asuransi kecelakaan, 

asuransi hari tua, honorarium liburan, tunjangan masa sakit 

penghargaan non moneter dapat berupa sesuatu yang secara ekstra 

diberikan perusahaan kepada personelnya seperti ruangkerja yang 

memiliki lokasi dan fasilitas istimewa, tempat parker khusus, gelar 

istimewa, dan sekretaris pribadi. 

2.6 Teori Menurut Pandangan Islam 

Dalam perspektif islam pemahaman tentang mengukur suatu kinerja ayat yang 

dapat menjadi rujukan itu adalah (Al-Qur’an Surah At-Taubah Ayat 105), 

sebagai berikut: 

ُ َعَملَُكْم َوَرُسْىلُٗه َواْلُمْؤِمىُْىَنَۗ   َوقُِل اْعَملُْىا فََسيََزي ّٰللاه
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ُكْىتُْم تَْعَملُْىنَ ْم بَِمب َوَستَُزدُّْوَن اِٰلً ٰعِلِم اْلغَْيِب َوالشََّهبدَةِ فَيُىَبِّئُكُ      

Artinya : Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat 

pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan 

dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu 

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” 

Ayat diatas menjelaskan bahwa individu harus bekerja dengan sunguh-

sungguh, karena terdapat penilaian dari setiap pekerjaan yang manusia lakukan. 

Firman Allah SWT dalam (Al-Qur’an Surah Al-Ashr Ayat 1-3) 

 

١:              

وٰسَه لَِفً ُخْسز  :٢  إِنَّ اْْلِ

٣: ِلٰحِت َوتََىاَصْى۟ا بِبْلَحِقّ َوتََىاَصْى۟ا   إَِّلَّ الَِّذْيَه َءاَمىُى۟ا َوَعِملُى۟ا الصه

ْبزِ   بِبلصَّ

Artinya : “ Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam 

kerugian,kecuali orang-orang yang beriman, beramal salih, nasehat 

menasehati supaya mentaati kebenaran”. 

QS 103 (Al-Ashr) : 1-3, nasehat menasehati dalam kinerja manajerial 

merupakan salah satu unsur yang bisa dipakai jika ada pekerja melakukan 

pekerjaanya kurang sesuai dengan yang di harapkan. Keharmonisan antara 
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manajerial dan bawahan akan terwujud dengan baik, karena adanya sifat saling 

menasehati. Tujuan rumah sakit akan terwujud kalau dalam lingkungan rumah 

sakit tercipta kerjasama yang baik antara manajerial dengan bawahan, sehingga 

akan terciptanya komunikasi yang positif dalam lingkungan rumah sakit dalam 

merealisasikan tujuan rumah sakit. 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Adapun penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan penelitian ini 

disajikan pada Tabel berikut: 

Tabel 1.1 

Penelitian Terdahulu 

 

 

No 

 

Penelitian 

 

Judul penelitian 

Variabel 

yang 

digunakan 

 

Hasil penelitian 

1 Devi Pengaruh Total Total quality Hasil penelitian ini 
 Rahmi Quality management, Menunjukan bahwa 
  Utami Management dan Pengendalian Penerapan TQM  
  ( 2013) Pengendalian  Personal,  berpengaruh signifikan 
  Personal terhadap Kinerja  Positif terhadap kinerja 
  Kinerja Manajerial Manajerial manajerial dan  
  (Studi empiris pada   pengendalian personal 
  Hotel bintang 2,3  Berpengaruh signifikan 
  Dan 4 di Kota   positif terhadap kinerja 
  Padang  Manajerial. 
     

2 Rosfariana 

Marbun 

(2017) 

Pengaruh Penerapan 
TQM sistem 
pengukuran kinerja 
sistem penghargaan 
motivasi dan 
komitmen 
organisasi terhadap 
kinerja manajerial 
(studi empiris pada 
perhotelan 
pekanbaru) 
 

Total Quality 
Manajemen, 
sistem 
pengukuran 
kinerja, sistem 
penghargaan 
motivasi dan 
komitmen 
organisasi 
terhadap kinerja 
manajerial 

Total Quality 

Manajemen, sistem 

pengukuran kinerja, 

sistem penghargaan 

motivasi dan komitmen 

organisasi berpengaruh 

signifikan positif terhadap 

kinerja manajerial 
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3 Intan Ratna 

Dewi 

(Hascaryo, 

2018) 

Pengaruh sistem 
pengendalian 
manajemen, sistem 
pengukuran kinerja, 
dan sistem 
penghargaan 
(reward) terhadap 
kinerja manajer unit 
rumah sakit bhakti 
asih kabupaten 
brebes. 

Sistem 
pengendalian 
manajemen, 
sistem 
pengukuran 
kinerja, dan 
sistem 
penghargaan 

1) Sistem pengendalian 

manajemen berpengaruh 

terhadap kinerja manajer 

unit. 2) Sistem 

pengukuran kinerja tidak 

berpengaruh terhadap 

kinerja manajer unit.  

3) Sistem penghargaan 

(reward) tidak 

berpengaruh terhadap 

kinerja manajer unit. 

4 Moh. Lutvi  Pengaruh total Total Quality Hasil penelitian ini 

 Ghamazin Quality Management, total quality management 

 ( 2019) Management Kinerja Berpengaruh signifikan 

  terhadap kinerja Karyawan dan Positif terhadap 

  Karyawan dengan Penghargaan Kinerja karyawan dan  

  Penghargaan  (reward) Terjadinya interaksi 

  (reward) sebagai   TQM dengan reward 

  Variabel moderasi  (penghargaan) terhadap  

  Pada PT. Asuransi  Kinerja karyawan 

  BRI LIFE cabang    

  Jember   

     

5 Zulkarnain Pengaruh Total Quality  Hasil rekapitulasi 

 (2019) Total Quality  Manajement,  Tanggapan karyawan  

  Management  Kinerja  Pada penerapan TQM  

  Terhadap kinerja Karyawan Berpengaruh signifikan 

  Karyawan PT BCD  Positif.. 

  BOGOR   
     

6 Tita Pengaruh Total  Pengaruh Total  Hasil penelitian ini  

 Pratiwi Quality  Quality  Total quality management 

 Damayanti Management,  Management,  Berpengaruh terhadap 

 ( 2019) Sistem pengukuran Sistem  Kinerja manajerial. 

  Kinerja, reward, Pengukuran Sistem pengukuran 

  Dan sistem  Kinerja, reward Kinerja tidak berpengaruh 

  Pengendalian  Dan system Terhadap kinerja 

  Manajemen  Pengendalian  Manajerial. Reward  

  Terhadap Kinerja Manajemen,  Berpengaruh terhadap 

  Manajerial (Studi Kinerja  Kinerja manajerial.  

  Empiris pada Rsud Manajerial Sistem pengendalian 

  Ir. Soekarno  Manajemen tidak 

  Kabupaten   Berpengaruh terhadap 

  Sukoharjo  Kinerja manajerial. 

7 Jadongan Pengaruh Interaksi Total quality Hasil pengujian 
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Variabel Dependen 

Pengendalian personal 

(X2) 

Sistem Pengghargaan 

(x3) 

Total quality 
management (X1) 

(X1) 

Kinerja Manajerial 

(Y) 

 

 Sijabat  Total Quality  Manajemen,  hipotesis menunjukan 
 (2020) Manajemen dan Sistem  Interaksi Total Quality 
  Sistem Penghargaan Penghargaan  Manajemen dan Sistem 
  terhadap Kinerja  Dan Kinerja Penghargaan  
  Manajerial (studi Manajerial Berpengaruh signifikan 
  empiris pada hotel  Terhadap kinerja  
  Di Kota Medan)  Manajerial  

Sumber: Penelitan Terdahulu (2013-2020) 

  

2.8 Kerangka Pemikiran 

 Kerangka pemikiran adalah konsep awal dan menjadi acuan penelitian. 

Kerangka tersebut memiliki dasar-dasar yang bersumber dari penelitian 

sebelumnya yang relevan dan menunjang pelaksanaan penelitian yang dilakukan. 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Teoritis Penelitan 

Variabel Independen 

Sumber: Data yang diolah, 2021 
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2.9 Hipotesis Penelitian 

  Menurut Darmawan (2016), hipotesis merupakan jawaban sementara atas 

rumusan masalah penelitian, itulah sebabnya rumusan masalah penelitian biasanya 

berupa kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan 

baru didasari oleh teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta yang 

diperoleh dari pengumpulan data. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

2.9.1 Pengaruh Total Quality Management  terhadap Kinerja Manajerial 

TQM adalah pendekatan manajemen pada suatu organisasi,berfokus 

pada kualitas dan didasarkan atas partisipasi dari keseluruhan sumber daya 

manusia dan ditunjukan pada kesukseskan jangka panjang melalui kepuasan 

pelanggan dan memberikan manfaat pada anggota organisasi (sumber daya 

manusia) dan masyarakat, total quality management ini sebuah sistem dimana 

setiap pekerjaan, setiap proses dan setiap orang menjalankan peranannya 

dengan bener dan terpadu sehingga organisasi mampu menghasilkan keluaran 

yang dapat memenuhi harapan pelanggan, secara tepat waktu, tepat standar, dan 

bebas dari segala macam cacat atau kerusakan.Tujuan utama TQM adalah 

perbaikan mutu pelayanan secara terus-menerus (Haming, 2012) 

Kinerja manajerial merupakan ukuran seberapa efektif dan efisien 

seorang menejer seberapa baik dia menetapkan dan mencapai tujuan organisasi. 

Seseorang yang memegang posisi manajerial diharapkan mampu menghasilkan 

suatu kinerja manajerial, berbeda dengan kinerja karyawan yang pada umumnya 

bersifat konkrit, kinerja manajerial bersifat abstrak dan kompleks. Tanggung 
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jawab ada pada semua level dari manajemen, tetapi harus dikendalikan 

manajemen puncak dan implementasi harus melibatkan semua anggota 

organisasi. Penelitian Sri Sundari (2015) meneliti sikap manajer menengah 

terhadap total quality management dan pengaruhnya terhadap kinerja manajerial 

hasil penelitiannya menunjukan bahwa secara serentak sikap manajer menengah 

terhadap faktor kritis total quality management berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial dengan demikian, dalam penelitian ini diajukan hipotesis dengan 

rumusan sebagai berikut : 

H1 : total quality management berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

manajerial 

2.9.2 Pengaruh Pengendalian personal terhadap Kinerja Manajerial  

Dalam pelaksanaan kegiatan rumah sakit memerlukan adanya 

pengendalian agar dapat memantau atau mengontrol tahapan proses dari kinerja 

manajerial agar sesuai dengan tujuan rumah sakit. Pengendalian personal 

merupakan pengendalian berdasarkan pada pembuatan kebijakan- kebijakan 

yang menyangkut sumber daya manusia dalam  . Hasil penelitian ini konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh dalam Damhary (2016) tentang pengaruh 

pengendalian personal terhadap peningkatan kinerja manajerial dengan 

karakteristik tugas sebagai variabel pemoderasi dengan menunjukan hasil 

bahwa pengendalian personal berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja manajerial. dalam hal ini pengendalian personal menjadi penting sebagai 

penunjang terciptanya kegiatan pelaksanaan rumah sakit yang terhimpun 

dengan personal-personal yang baik. Untuk mencapai tujuan rumah sakit yang 
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baik perlu bagi para individu untuk menyesuaikan tujuan individu dengan 

tujuan rumah sakit sehingga dengan komitmen demikian akan menghasilkan 

kinerja manajerial yang sesuai dengan yang diharapkan. Dengan proses ada 

komitmen akan mampu meningkatkan kinerja manajerial yang lebih baik. 

Dengan demikian dalam penelitian ini diajukan hipotesis rumusan sebagai 

berikut : 

H2 : pengendalian personal berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

manajerial 

2.9.3 Pengaruh Sistem Penghargaan terhadap Kinerja Manajerial 

Penghargaan merupakan insentif yang mengaitkan bayaran atas dasar 

untuk dapat meningkatkan produktivitas para karyawan guna mencapai 

keunggulan yang kompetitif. Penghargaan yang diberikan perusahaan dapat 

mempengaruhi tendensi para karyawan untuk tetap bersama pada organisasi 

atau memilih untuk mencari pekerjaan lainnya. Semakin besar perhatian 

perusahaan terhadap karyawan, maka perusahaan tersebut akan mendapat 

timbal balik yang sesuai, yaitu memaksimalkan produktivitas kinerja…. 

Dengan adanya sistem penghargaan, sangat berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja manajerial, dengan demikian, dalam penelitian ini diajukan 

hipotesis dengan rumusan sebagai berikut : 
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H3 : sistem penghargaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

manajerial 

2.9.4 Pengaruh Total Quality Management, Pengendalian Personal dan 

Sistem Penghargaan terhadap Kinerja Manajerial 

Total quality management merupakan suatu usaha untuk 

memaksimumkan daya saing organisasi yang berfokus pada perbaikan terus 

menerus untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Kinerja manajerial merupakan 

ukuran seberapa efektif dan efesien seorang manajer dia menetapkan dan 

mencapai tujuan organisasi. Dalam pelaksanaan kegiatan rumah sakit 

memerlukan adanya pengendalian agar dapat memantau atau mengontrol 

tahapan proses dari kinerja manajerial agar sesuai dengan tujuan rumah sakit. 

Pengendalia personal merupakan pengendalian berdasaarkan pada pembuatan 

kebijakan-kebijakan yang menyangkut sumber daya manusia dalam Sri Sundari 

(2015) . 

Untuk mencapai tujuan rumah sakit yang baik perlu bagi individu untuk 

menyesuaikan tujuan individu dengan tujuan rumah sakit sehingga dengan 

komitmen demikian akan menghasilkan kinerja manajerial yang sesuai dengan 

yang diharapkan. Penghargaan atau reward merupakan apa yang diterima oleh 

para pegawai sebagai ganti konstribusi mereka kepada organisasi atas 

pelaksanaan pekerjaan yang diberikan manajemen dan hasil yang diperoleh, 

pekerja mandapat upah atau gaji. Dengan adanya Pengaruh Total Quality 

Manajement, Pengendalian Personal dan sistem penghargaan mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial dengan demikian, dalam 
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penelitian ini diajukan hipotesis dengan rumusan sebagai berikut : 

H4: Pengaruh total quality management, pengendalian personal dan sistem 

penghargaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada rumah sakit umum daerah (RSUD) di 

Kabupaten Padang Pariaman. Alasan memilih lokasi tersebut karena daerah itu 

merupakan rumah sakit yang cukup berpotensi, sehingga peneliti diwilayah ini 

dapat mewakili gambaran rumah sakit. 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi merupakan kumpulan dari elemen-elemen yang mempunyai 

karakteristik tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terjadi subjek/objek yang menjadi 

kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya (Chandrarin, 2017). Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh pegawai berjumlah 176 orang yang bekerja di 

bagian RSUD Padang Pariaman. 

3.2.2 Sampel 

 Sampel adalah sekelompok atau sebagian dari populasi dan merupakan 

sebagian jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang di teliti 

(Grahita Chandarin, 2017:126). Sample dalam penelitian ini sebanyak 30, 

kriteria pengambilan sample yaitu memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun. 

Teknik dalam pengambilan sampel ini adalah purposive sampling, yaitu 
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pengambilan sampel yang terbatas pada jenis tertentu yang memberikan 

informasi yang diinginkan entah karena merekalah salah satunya memiliki atau 

memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan oleh peneliti (Chandarin Grahita, 

2017:127). 

Berikut Daftar Sampel Yang Digunakan Dalam Penelitian : 

 

Tabel 3.1 

Daftar Sampel 

 

No Bidang / Jabatan Jumlah 

1 Direktur 1 

2 Kepala Bagian Tata Usaha 1 

3 Ka Sub Bag Umum, Kepegawaian dan Staf  3 

4 Ka Sub Bag Perencanaan, Pelaporan dan Staf 4 

5 Ka Bidang keuangan dan Staf 4 

6 Kasi Pengelolaan Keuangan 1 

7 Kasi Pembukaan 1 

8 Ka Bidang Pelayanan Medis dan staf 2 

9 Kasi Pelayanan Medis 1 

10 Kasi Keperawatan dan Staf 5 

11 Kasi Bidang Penunjang Medis dan staf 2 

12 Kasi Penunjang Medis dan staf 2 

13 Kasi Sarana dan Prasarana dan staf 3 
 Total 30 

Sumber : RSUD Padang Pariaman 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh penelitian ini dengan cara mengirimkan kuesioner 

menurut Sekaran (2017), kuesioner merupakan mekanisme pengumpulan data 

yang efisien ketika studi bersifat deskriptif atau eksplanatori. Teknik 

pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan cara membagikan kuesioner 

kepada direktur, pada posisi kepala bagian, kepala subbagian, kepala seksi, 

kepala bidang dan pegawai yang bekerja di RSUD. Pengiriman kuesioner 

dilakukan secara langsung kepada responden, karena metode ini memiliki 
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keunggulan, penelitian dapat bertatap muka dan melakukan wawancara dengan 

pihak yang bersangkutan sehingga bisa meyakinkan mereka tentang keseriusan 

penelitian, selain itu dengan metode ini penelitian bisa mengurangi kemungkinan 

kuesioner dijawab oleh responden yang tidak tepat. Teknik ini memberikan 

tanggung jawab kepada responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan  

dan peneliti dapat memberikan penjelasan mengenai tujuan survei dan 

pertanyaan yang kurang dipahami oleh responden secara tanggapan atas 

kuesioner dapat langsung dikumpulkan oleh peneliti setelah diisi oleh responden. 

Pertanyaan dalam kuesioner dibuat dengan menggunakan skala likert1-5 dimana 

alternatif jawaban 1 berarti partisipasi sangat rendah sedangkan alternatif 

jawaban 5 berarti partisipasi tinggi. 

3.4  Jenis dan Sumber data 

Berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti, penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif dengan teknik survei yang bersifat causal study. Causal 

study merupakan studi dimana penelitian ingin menemukan penyebab dari satu 

atau lebih masalah.Dalam causal study, diperlukan upaya untuk menentukan 

hubungan sebab akibat melalui jenis analisis korelasional atau regresi tertentu 90. 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data subjek.Data subjek adalah jenis data 

penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik sekelompok 

orang/seseorang yang menjadi subjek penelitian (responden). 

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder.Data primer merupakan data yang berasal langsung dari objek 

penelitian atau responden, baik individu maupun kelompok (Novalia, 2018) . 
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Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner dengan 

menggunakan daftar pertanyaan yang telah terstruktur dengan tujuan untuk 

mengumpulkan informasi dari para responden, berupa data yang berkaitan 

dengan variabel-variabel yang akan diteliti yaitu tentang total quality 

management, pengendalian personal dan sistem penghargaan yang dirasakan 

oleh para pekerja di RSUD Padang Pariaman. 

Sedangkan data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari 

sumber yang telah ada baik yang berasal dari pihak atau lembaga yang telah 

menggunakan atau mempublikasikannya (ChandarinGrahita, 2017:124). Data 

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini di peroleh dari RSUD Padang 

Pariaman. 

3.5 Identifikasi Variabel 

Variabel yang digunakan dala penelitian ini terdiri dari variabel bebas 

(independen variabel) dan variabel terikat (dependen variabel) 

Tabel 3.2 

Identifikasi Variabel 

 

Y = kinerja manajerial 

X1 = total quality magement 

X2 = pengendalian personal 

X3 = sistem penghargaan 
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3.6 Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Definisi operasional perlu dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam 

mengartikan variabel-variabel yang dianalisis meliputi : 

Tabel 3.3 

Operasional Variabel Penelitian 

 

NO Variabel Defenisi Operasional Indikator Skala 

Pengukuran 

1.  Kinerja 

Manajerial 

(Mawikere, 

2019) 

kinerja para individu 

anggota organisasi dalam 

kegiatan-kegiatan 

manajerial, antara lain: 

perencanaan, investigasi, 

koordinasi, supervisi, 

pengaturan staf (staffing), 

negosiasi dan representasi 

a. Perencanaan 

b. Investigasi 

c. Pengkoordinasian 

d. Evaluasi 

e. Pengawasan 

f. Pemilihan staff 

g. Negoisasi 

h. Perwakilan 

Skala Likert 

2.  Total Quality 

Manajemen 

(Aji 

Pamungkas, 

2016) 

Suatu metode manajemen 

mutu terhadap sebuah 

organisasi yang dipandang 

sebagai sebuah sistem 

dimana setiap pekerjaan, 

setiap proses, dan setiap 

orang menjalankan 

peranannya dengan benar 

dan terpadu sehingga 

organisasi mampu 

menghasilkan keluaran 

yang dapat memenuhi 

harapan pelanggan secara 

tepat waktu. 

a. Fokus pada  

pelanggan 

b. Kerjasama tim 

c. Pendidikan / 

Pelatihan 

d. Pemberdayaan 

pegawai 

Skala Likert 

3.  Pengendalian 

Personal 

(Puspitasari, 

2014) 

fungsi manajemen yang 

menyangkut masalah 

pengaturan berbagai 

kegiatan sesuai rencana 

personalia, yang 

dirumuskan sebagai dasar 

analisa dari tujuan 

organisasi. 

a. Personal control 

b. Action control 

c. Result control 

Skala Likert 
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4.  Sistem 

Penghargaan 

(Nurhasanah, 

2019) 

Semua bentuk return baik 

finansial maupun non 

finasial yang diterima 

karyawan karena jasa 

yang disumbangkan ke 

perusahaan. 

a. Gaji 

b. Insentif 

c. Bonus 

d. Asuransi 

e. Fasilitas 

f. Tunjangan 

Jabatan 

g. Promosi / 

Kenaikan Jabatan 

Skala Likert 

 

3.7 Metode Analisis Data 

3.7.1  Analisis Statistik Deskriptif 

Menurut Ghozali (2009) statistik deskriptif memberikan gambaran atau 

deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, 

varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan 

distribusi). Tujuan analisis ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai 

variabel-variabel penelitian. 

3.7.2  Uji Kualitas Data 

3.7.2.1 Uji Validitas 

 Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk menggungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut 

(Ghozali, 2013:52). Teknik yang digunakan untuk melakukan uji validitas adalah 

dengan menggunakan korelasi. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan 

nilai rhitung dengan rtabel untuk degree of freedom (df) = n-2, dalam hal ini n adalah 

jumlah sampel (Ghozali, 2013:53). Jika rhitung lebih besar dari rtabel dan nilai positif 

maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid. 
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3.7.2.2 Uji Realibilitas 

 Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk.Suatu kuesioner dikatakan 

reliabel atau hasndal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas diukur dengan uji 

statistik Cronbach’s Alpha , yaitu suatu variabel dikatakan reliable jika 

memberikan nilai Cronbach’s Alpha > 0.6 (Ghozali, 2013).  

3.7.3 Uji Asumsi Klasik 

3.7.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal(Ghozali, 

2013;160). Uji normalitas yang digunakan yaitu Analisis Grafik (Normal P-Plot 

of Regression dan Histogram), kolmograv-smirnov dengan menggunakan taraf 

signifikan 0,05. Dasar penarikan kesimpulan adalah data dikatakan berdistribusi 

normal apabila ρ-kolmograv-smrinov test >0,05 (Ghozali, 2013). 

3.7.3.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan  adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 

2013:105). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 

variabel independen. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya 

multikolinearitas pada suatu model regresi adalah dengan melihat nilai tolerance 

dan VIF (Variance Inflation Factor). Jika nilai tolerance >0,10 dan nilai 

VIF<10, maka dapat diartikan tidak terjadi multikolinearitas pada penelitian 
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tersebut. 

3.7.3.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pada peroide t-1 (sebelumnya). Jika ada berarti terdapat korelasi. 

Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dari Durbin Watson 

(DW). Jika angka DW dibawah -2 , maka terdapat autokorelasi positif. Jika 

angka DW diantara -2 sampai +2, maka tidak terdapat autokorelasi.Jika angka +2 

maka terdapat autokorelasi negative. 

3.7.3.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika beda disebut 

Heteroskedastisitas (Ghozali, 2013:139). Model regresi yang baik adalah tidak 

terdapat heteroskedastisitas. Uji ini dilakukan dengan melihat grafik scatterplots 

dan metode Uji Glejser yang mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual 

terhadap variabel independen dengan persamaan regresi : 

|Ut| = α + βXt + vt 

3.8. Alat Analisis Regresi Berganda 

Alat analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis yang 

dirumuskan adalah analisis regresi berganda dengan bantuan Software SPSS 

(Statistical Package For Social Science). Analisis regresi berganda menunjukkan 
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pengaruh hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen 

dengan persamaan sebagai berikut : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Keterangan : 

Y = Kinerja manajeria 

a = Konstanta 

b1, b2, b3,        = Koefisien Regresi 

X1 =Total quality management 

X2 = Pengendalian personal 

X3 = Sistem Penghargaan 

e = variabel lain yang mempengaruhi 

 

3.9. Pengujian Hipotesis 

3.9.1  Uji Parsial Statistik t (t-test) 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji regresi secara parsial (uji t). Uji 

statistik t pada dasarnya untuk mengetahui pengaruh satu variabel independen 

secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara signifikan. Jika 

probabilitas sig.< 0,05 maka variabel independen secara individual 

mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2013). 

3.9.2 Uji Simultan (Uji Statistik F) 

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen 

atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali, 2013:98). Dengan tingkat 
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signifikan sebesar 5% (α =/ 0,05). 

3.9.3 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 

2013:97).Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang 

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Setelah dilakukannya penelitian dari judul “Pengaruh Total Quality 

Management, Pengendalian Personal, Sistem Penghargaan, terhadap Kinerja 

Manajerial pada RSUD Padang Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman. Maka 

dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan Uji t parsial Total Quality Management diperoleh nilai 

thitung < ttabel yaitu sebesar 0,000 < 2.055. Hasil ini dapat disimpulkan 

bahwa TQM tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial 

maka H1 ditolak, variabel independen tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen 

2. Berdasarkan Uji t parsial pada Pengendalian Personal diperoleh nilai 

thitung < ttabel yaitu sebesar 1,719 > 2.055. Hasil ini dapat disimpulkan 

bahwa variabel Pengendalian Personal tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja manajerial maka H2 ditolak , variabel independen tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

3. Berdasarkan Uji t parsial pada Sistem Penghargaan diperoleh nilai thitung 

> ttabel yaitu sebesar 7,345 < 2.055. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa 

variabel Sistem Penghargaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

manajerial maka H3 diterima, variabel independen berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen 
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4. Berdasarkan Uji F Pengaruh Total Quality Management, Pengendalian 

Personal, dan Sistem Penghargaan secara simultan diperolah nilai F hitung 

> F tabel yaitu 580,034 > 2,98. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa variabel 

TQM, Pengendalian Personal dan Sistem Penghargaan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja manajerial maka H4 diterima, variabel 

independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

5.2 Saran 

 Adapun saran dari peneliti yang berkaitan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan antara lain :  

1. Bagi RSUD Padang Pariaman harus lebih meningkatkan kualitas 

Management agar kinerja manajerial dilingkungan RSUD Padang 

Pariaman dapat berjalan dengan bagus dan membantu meningkatkan 

kualitas Kesehatan di Kabupaten Padang Pariaman, selain itu 

mempertanggungjawabkan hasil kinerja yang baik terutama dalam hal 

Pengendalian Personal guna mengkoordinasikan manajer dengan 

karyawan sehingga menghasilkan hasil yang efisien dan efektif  untuk 

mencapai tujuan. 

2. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil kuisioner yang 

didasarkan pada persepsi jawaban responden. Hal ini dapat menimbulkan 

masalah apabila persepsi responden berbeda dengan kondisi 

sesungguhnya. Sehingga, diperlukan keterlibatan secara langsung dari 

peneliti untuk menghindari hal tersebut seperti, melakukan metode 
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wawancara langsung kepada responden agar lebih mencerminkan jawaban 

atas kondisi yang sebenarnya. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup 

penelitian, sehingga hasil penelitian lebih memungkinkan untuk 

disimpulkan secara umum, serta mengembangkan penelitian ini dengan 

menambah variabel lain atau dapat meneliti faktor-faktor lain yang dapat 

mempengaruhi kinerja manajerial. 

. 
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DAFTAR LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LAMPIRAN 1 

 

KUESIONER PENELITIAN 

I. Pengantar  

Bapak/Ibu/Sdr/i yang terhormat, perkenalkan nama saya Atika Meira Efendi 

mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau saat ini sedang 

melakukan penelitian Pengaruh Total Quality Manajemen, Pengendalian Personal 

dan Sistem Penghargaan Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Pada RSUD Padang 

Pariaman Kabupaten Padang Pariaman). Untuk itu saya mohon partisipasi 

Bapak/Ibu/Sdr/i untuk mengisi kuisioner penelitian ini dengan jujur dan cepat 

karena jawaban Bapak/Ibu/Sdr/i sangat berharga dan akan terjamin 

kerahasiaannya oleh peneliti. 

Sebelum mengklik jawaban yang paling tepat dan sesuai dengan pengalaman 

Bapak/Ibu/Sdr/i maka dimohon terlebih dahulu untuk membaca kuisioner ini 

dengan benar. Atas kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i memberikan jawaban sebelum dan 

sesudahnya saya ucapkan terima kasih. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

II.  Latar Belakang Responden 

1. Nama   

2. Jenis Kelamin a. Laki-laki 

b. Perempuan 

3. Umur a. ≤ 25 Tahun 

b. 26-30 Tahun 

c. 31- 35 Tahun 

d. 36-40 Tahun 

e. ≥ 40 Tahun 

4. Pendidikan a. SMA/SLTA 

b. D3 

c. D4 

d. S1 

5. Lama Bekerja a. < 3 Tahun 

b. 3 Tahun – 5 Tahun 

c. > 5 Tahun 

7. Status Pernikahan a. Belum Menikah 

b. Menikah 

8. Pendapatan/Bulan a. Rp < 2.500.000 

b. Rp 2.500.000 – 5000.000  

c. Rp 5.000.000 – 7.500.000 

d. Rp > 7.500.000 

 



 
 

 
 

III. Pernyataan Kuisioner 

Pilihlah jawaban pernyataan di bawah ini yang paling sesuai dengan diri 

Bapak/Ibu/Sdr/I dengan alternatif pilihan jawaban yang dituangkan dalam bentuk 

skala. 

KINERJA MANAJERIAL  

NO Pernyataan SS S N TS STS 

 

1. 

Perencanaan : 

Saya selalu menentukan tujuan, kebijakan dan 

tindakan/pelaksanaan penjadwalan kerja, 

penganggaran, merancang prosedur, pemrograman 

perencanaan kerja untuk kedepannya. 

     

2. Investigasi : 

Saya mengumpulkan dan menyampaikan informasi 

untuk catatan, laporan dan rekening, mengukur 

hasil, menentukan persediaan, analisis pekerjaan 

     

3. Pengkoordinasian : 

Saya selalu tukar menukar informasi dengan orang 

di bagian organisasi yang lain untuk mengkaitkan 

dan menyesuaikan program, memberitahu bagian 

lain, hubungan dengan manajer lain 

     

4. Evaluasi : 

Saya selalu menilai dan mengukur proposal, kinerja 

yang diamati atau dilaporkan, penilaian pegawai, 

penilaian catatan hasil, penilaian laporan keuangan, 

pemeriksaan produk 

     

5. Pengawasan : 

Saya selalu mengarahkan, memimpin dan 

mengembangkan bawahan, membimbing, melatih 

dan menjelaskan peraturan kerja pada bawahan, 

memberikan tugas pekerjaan dan menangani 

     



 
 

 
 

keluhan 

6. Pemilihan Staff : 

Saya selalu mempertahankan angkatan kerja, 

merekrut, mewawancarai dan memilih pegawai 

baru, menempatkan, mempromosikan dan 

memutasi pegawai 

     

7. Negoisasi :  

Saya selalu melakukan negosiasi setiap melakukan 

kegiatan dengan pihak luar 

     

8. Perwakilan : 

Saya selalu menghadiri pertemuan dengan 

perusahaan lain, pertemuan perkumpulan bisnis, 

pidato untuk acara kemasyarakatan, pendekatan ke 

masyarakat, mempromosikan tujuan umum 

perusahaan. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

TOTAL QUALITY MANAJEMEN  

NO Pernyataan SS S N TS STS 

1. Fokus Pada Pelanggan : 

Saya selalu mengupayakan sistem perencanaan 

yang dilakukan perusahaan secara efektif untuk 

meningkatkan kualitas terhadap pelayanan 

     

2. Kerjasama Tim : 

Saling membantu ketika rekan kerja mengalami 

kesulitan dalam bekerja 

     

3. Pendidikan Pelatihan : 

Saya memiliki pengetahuan atas pekerjaan yang 

saya lakukan 

     

4. Pemberdayaan Pegawai : 

Saya selalu melakukan program-program pelatihan 

dan pengembangan pegawai 

     

 

 

PENGENDALIAN PERSONAL 

NO Pernyataan SS S N TS STS 

1. Personal Control : 

Saya merasa bahwa saya bangga dengan prestasi 

kerja yang dapat dicapai. 

     

2. Action Control : 

Saya memberikan pengakuan dan penghargaan 

terhadap kinerja tim, agar tim lebih semangat dalam 

mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya 

     

3. Result Control : 

Saya merasa, bahwa saya mampu melaksanakan 

setiap pekerjaan yang diberikan. 

     

 



 
 

 
 

 

SISTEM PENGHARGAAN 

NO Pernyataan SS S N TS STS 

1. Gaji : 

Menurut saya, gaji yang diterima setiap bulan 

mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

     

2. Insentif : 

Menurut saya, insentif yang diberikan bermanfaat 

untuk kehidupan pribadi maupun keluarga 

     

3. Bonus : 

Menurut saya, bonus yang diterima sesuai dengan 

prestasi kerja  

     

4. Asuransi : 

Saya merasa aman dengan adanya asuransi yang 

diberikan. 

     

5. Fasilitas : 

Fasilitas yang disediakan perusahaan telah sesuai 

dengan pekerjaan yang saya lakukan 

     

6. Tunjangan Jabatan : 

Saya merasa, bahwa tunjangan yang diberikan 

sesuai dengan peranan/posisi saya diperusahaan. 

     

7. Promosi / Kenaikan Jabatan : 

Saya mengupayakan seluruh karyawan dalam 

memperoleh peluang untuk mengikuti program 

promosi jabatan 

     

 

 

 

 



 
 

 
 

LAMPIRAN 2 

TABULASI JAWABAN RESPONDEN 

Kinerja Manajerial (Y) 

NO 

RESP 

KINERJA MANAJERIAL (Y) 
TOTAL 

Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 

1 3 3 4 3 3 3 3 4 26 

2 3 3 4 3 3 3 3 4 26 

3 3 4 4 4 4 4 3 3 29 

4 4 4 4 4 5 4 4 4 33 

5 4 4 4 4 3 4 4 4 31 

6 4 3 4 4 4 4 4 3 30 

7 3 4 4 4 3 4 3 4 29 

8 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

9 4 5 4 4 4 4 4 4 33 

10 3 3 4 3 2 2 3 3 23 

11 2 4 4 3 4 4 2 4 27 

12 1 2 2 1 3 2 1 3 15 

13 2 4 2 1 4 2 2 3 20 

14 4 3 3 3 3 4 4 3 27 

15 4 4 4 3 3 5 4 4 31 

16 3 4 3 3 2 4 3 3 25 

17 3 4 4 4 4 4 3 4 30 

18 3 3 4 3 3 3 3 4 26 

19 3 3 4 3 4 3 3 4 27 

20 4 3 4 4 4 4 4 3 30 

21 4 4 4 3 4 4 4 3 30 

22 3 3 4 4 4 4 3 4 29 

23 4 4 2 2 2 4 4 4 26 

24 5 5 4 4 4 4 5 4 35 

25 4 4 3 4 4 3 4 5 31 

26 2 2 2 5 3 3 2 2 21 

27 4 3 5 3 4 3 4 4 30 

28 3 3 4 3 3 3 3 3 25 

29 4 4 3 3 3 3 4 4 28 

30 2 3 4 3 3 4 2 3 24 
  

 



 
 

 
 

Total Quality Management (X1) 

NO 

RESP 

TOTAL QUALITY MANAJEMEN (X1) 
TOTAL 

X.1 X.2 X.3 X.4 

1 4 3 3 3 13 

2 4 3 3 3 13 

3 4 4 4 4 16 

4 4 4 5 4 17 

5 4 4 3 4 15 

6 4 4 4 4 16 

7 4 4 3 4 15 

8 4 4 4 4 16 

9 4 4 4 4 16 

10 4 3 2 2 11 

11 4 3 4 4 15 

12 2 1 3 2 8 

13 2 1 4 2 9 

14 3 3 3 4 13 

15 4 3 3 5 15 

16 3 3 2 4 12 

17 4 4 4 4 16 

18 4 3 3 3 13 

19 4 3 4 3 14 

20 4 4 4 4 16 

21 4 3 4 4 15 

22 4 4 4 4 16 

23 2 2 2 4 10 

24 4 4 4 4 16 

25 3 4 4 3 14 

26 2 5 3 3 13 

27 5 3 4 3 15 

28 4 3 3 3 13 

29 3 3 3 3 12 

30 4 3 3 4 14 
 

 

 

 



 
 

 
 

Pengendalian Personal (X2) 

NO 

RESP 

PENGENDALIAN PERSONAL 

(X2) TOTAL 

X.1 X.2 X.3 

1 3 3 4 10 

2 3 3 4 10 

3 3 4 4 11 

4 4 4 4 12 

5 4 4 4 12 

6 4 3 4 11 

7 3 4 4 11 

8 4 4 4 12 

9 4 5 4 13 

10 3 3 4 10 

11 2 4 4 10 

12 1 2 2 5 

13 2 4 2 8 

14 4 3 3 10 

15 4 4 4 12 

16 3 4 3 10 

17 3 4 4 11 

18 3 3 4 10 

19 3 3 4 10 

20 4 3 4 11 

21 4 4 4 12 

22 3 3 4 10 

23 4 4 2 10 

24 5 5 4 14 

25 4 4 3 11 

26 2 2 2 6 

27 4 3 5 12 

28 3 3 4 10 

29 4 4 3 11 

30 2 3 4 9 
 

 

 



 
 

 
 

Sistem Penghargaan (X3) 

NO 

RESP 

SISTEM PENGHARGAAN (X3) 
TOTAL 

X.1 X.2 X.3 X.4 X.5 X.6 X.7 

1 3 3 4 3 3 3 3 22 

2 3 3 4 3 3 3 3 22 

3 3 4 4 4 4 4 3 26 

4 4 4 4 4 5 4 4 29 

5 4 4 4 4 3 4 4 27 

6 4 3 4 4 4 4 4 27 

7 3 4 4 4 3 4 3 25 

8 4 4 4 4 4 4 4 28 

9 4 5 4 4 4 4 4 29 

10 3 3 4 3 2 2 3 20 

11 2 4 4 3 4 4 2 23 

12 1 2 2 1 3 2 1 12 

13 2 4 2 1 4 2 2 17 

14 4 3 3 3 3 4 4 24 

15 4 4 4 3 3 5 4 27 

16 3 4 3 3 2 4 3 22 

17 3 4 4 4 4 4 3 26 

18 3 3 4 3 3 3 3 22 

19 3 3 4 3 4 3 3 23 

20 4 3 4 4 4 4 4 27 

21 4 4 4 3 4 4 4 27 

22 3 3 4 4 4 4 3 25 

23 4 4 2 2 2 4 4 22 

24 5 5 4 4 4 4 5 31 

25 4 4 3 4 4 3 4 26 

26 2 2 2 5 3 3 2 19 

27 4 3 5 3 4 3 4 26 

28 3 3 4 3 3 3 3 22 

29 4 4 3 3 3 3 4 24 

30 2 3 4 3 3 4 2 21 

 

 

 

 



 
 

 
 

LAMPIRAN 3 

UJI VALIDITAS 

 

Variabel Indikator Corrected Item-Total 

Correlation                                    

(r hitung) 

r tabel Keterangan 

Kinerja 

Manajerial (Y) 

1 0.769 0.3610 Valid 

2 0.553 0.3610 Valid 

3 0.498 0.3610 Valid 

4 0.495 0.3610 Valid 

5 0.368 0.3610 Valid 

6 0.581 0.3610 Valid 

7 0.769 0.3610 Valid 

8 0.444 0.3610 Valid 

Total Quality 

Management 

(X1) 

1 0.510 0.3610 Valid 

2 0.569 0.3610 Valid 

3 0.378 0.3610 Valid 

4 0.473 0.3610 Valid 

Pengendalian 

Personal (X2) 

5 0.600 0.3610 Valid 

6 0.453 0.3610 Valid 

7 0.324 0.3610 Valid 

Sistem 

Penghargaan 

(X3) 

8 0.763 0.3610 Valid 

9 0.512 0.3610 Valid 

10 0.482 0.3610 Valid 

11 0.526 0.3610 Valid 

12 0.357 0.3610 Valid 

13 0.604 0.3610 Valid 

14 0.763 0.3610 Valid 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LAMPIRAN 4  

UJI RELIABILITAS 

 

1. Uji Reliabilitas Total Quality Management (X1) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.696 4 

 

2. Uji Reliabilitas Pengendalian Personal (X2) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.640 3 

 

3. Uji Reliabilitas Sistem Penghargaan (X3) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.827 7 

 

4. Uji Reliabilitas Kinerja Manajerial (Y) 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.833 8 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LAMPIRAN 5 

UJI ASUMSI KLASIK 

1. Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 30 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation .51426235 

Most Extreme Differences Absolute .117 

Positive .110 

Negative -.117 

Kolmogorov-Smirnov Z .640 

Asymp. Sig. (2-tailed) .807 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

2. Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 10.537 4.901  2.150 .041   

Total_X1 .151 .291 .091 .518 .609 .679 1.472 

Total_X2 -.336 .319 -.164 -1.054 .301 .855 1.169 

Total_X3 1.061 .270 .653 3.924 .001 .749 1.335 

a. Dependent Variable: Total_Y 

 

3. Uji Heterokedastisitas 

a. Uji Glejser 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 



 
 

 
 

1 (Constant) -3.867 3.475  -1.113 .276 

Total_X1 .272 .151 .350 1.799 .084 

Total_X2 -.014 .173 -.016 -.081 .936 

Total_X3 .053 .114 .088 .468 .644 

a. Dependent Variable: abs_res 

 

b. Uji Scatterplot 

 

 

 

4. Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
  

Model R R Square Adjusted 

R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 



 
 

 
 

1 .993
a
 .985 .984 .543 2.273 

a. Predictors: (Constant), x4, x3, x1, x2   

b. Dependent Variable: y    

 

  



 
 

 
 

LAMPIRAN 6 

ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.874 .664  2.821 .009 

Total_X1 4.635E-5 .114 .000 .000 1.000 

Total_X2 .325 .189 .139 1.719 .097 

Total_X3 .930 .127 .862 7.345 .000 

a. Dependent Variable: Total_Y 

 

  



 
 

 
 

LAMPIRAN 7 

UJI PARSIAL ( UJI t ) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.874 .664  2.821 .009 

Total_X1 4.635E-5 .114 .000 .000 1.000 

Total_X2 .325 .189 .139 1.719 .097 

Total_X3 .930 .127 .862 7.345 .000 

a. Dependent Variable: Total_Y 

 

  



 
 

 
 

LAMPIRAN 8  

UJI SIMULTAN ( UJI F ) 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 513.297 3 171.099 580.034 .000
a
 

Residual 7.670 26 .295   

Total 520.967 29    

a. Predictors: (Constant), Total_X3, Total_X1, Total_X2 

b. Dependent Variable: Total_Y 

 

  



 
 

 
 

LAMPIRAN 9 

UJI KOEFISIEN DETERMINASI 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .993
a
 .985 .984 .543 

a. Predictors: (Constant), x4, x3, x1, x2  

b. Dependent Variable: y   

 

 

 

 



 

 

  



  



 



RIWAYAT HIDUP PENULIS 

 

Nama ATIKA MEIRA EFENDI, Lahir pada tanggal 5 Mei 

1999 di Lubuk Alung. Anak pertama dari tiga bersaudara. 

Pendidikan dasar penulis di SD N 06 Lubuk Alung pada 

tahun 2005-2011, kemudian pendidikan menengah pertama 

pada tahun 2011-2014 di SMP N 1 Lubuk Alung, pada 

tahun 2014-2017 penulis menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA N 1 

Lubuk Alung. Pada tahun 2017 melalui jalur seleksi SBMPTN diterima menjadi 

salah satu mahasiswi di jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

UIN SUSKA RIAU,   

 Dengan rahmat dan kasih saying Allah SWT, penulis menyelesaikan 

skripsi ini dengan judul “Pengaruh Total Quality Manajemen, Pengendalian 

Personal dan Sistem Penghargaan Terhadap Kinerja Manajerial (Studi pada 

RSUD Padang Pariaman Kabupaten Padang Pariaman)” dibawah bimbingan 

bapak Ferizal Rachmad, SE, MM. Dengan pelaksanaa Ujian Oral Comprehensive 

pada tanggal 13 Januari 2022. 


