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ABSTRAK 

The purpose of the research was to know the correlation between organizational 

culture, quality performance, total quality management, and innovative performance 

of hotels and hospital at Pekanbaru city and Padang city. The sample included 39 

middle-class manager of hotels and 13 middle-class manager of hospital at Pekanbaru 

city and Padang city. They were selected by a purposive sampling method and the 

data were collected using a questionnaire. The data were analyzed using path 

analysis. 

The results of this research show that there is significantly correlation between 

organizational culture, quality performance, total quality management, and innovative 

performance. But total quality management is not mediated correlation between 

organizational culture and quality performance towards innovative performance. 

Keywords: organizational culture, quality performance, total quality management, 

innovative performance, path analysis. 

 

PENDAHULUAN 

Lingkungan persaingan dengan kompetisi yang semakin ketat dan bersifat 

global menuntut perusahaan untuk dapat meningkatkan mutu dan keunggulan daya 

saing. Disamping itu, selektifitas konsumen dan pasar yang selalu berubah menuntut 

perusahaan agar dapat berinovasi dan terus meningkatkan kualitas produknya.  

Untuk dapat terus bersaing dan agar terus dapat tumbuh, perusahaan 

membutuhkan kemampuan untuk selalu berinovasi terhadap produk-produknya. 

Inovasi disini dimaksudkan agar perusahaan tersebut selalu dapat menciptakan 

produk yang selalu diminati oleh konsumennya, sehingga produk-produk tersebut 

dapat bersaing dalam persaingan global. Inovasi yang dilakukan oleh perusahaan 

harus dilakukan secara berkesinambungan. Hal ini dilakukan untuk selalu dapat 

memenuhi ekspektasi pelanggan dan memenangkan persaingan di pasaran. Oleh 

karena itu perusahaan perlu mengembangkan suatu penguluran kinerja yang inovatif 

sehingga dapat mengukur inovasi yang perlu dilakukan. 

Innovative performance sendiri adalah suatu usaha formal yang dilakukan 

oleh perusahaan dalam rangka mendorong lahirnya inovasi dengan menggunakan 



parameter independent yang merupakan gabungan dari kemampuan untuk terus dapat 

menciptakan ide-ide serta gagasan-gagasan terhadap kualitas dan kuantitas dan 

bagaimana mengimplementasikan ide-ide serta gagasan-gagasan tersebut secara 

efektif dan efisien. Kinerja inovatif ini perlu disandingkan dengan kinerja-kinerja 

lainnya, seperti: kinerja keuangan dan kinerja manajerial. Apabila dalam perusahaan 

hanya menerapkan kinerja manajerial dan kinerja keuangan tanpa memperhatikan 

kinerja inovatifnya, maka perusahaan tersebut hanya akan baik secara organisasional 

dan pengelolaan serta dalam sistem pencatatannya, sementara perusahaan tersebut 

tidak mampu menciptakan produk yang mampu bersaing dan diminati oleh 

konsumen. Untuk itu diperlukan kinerja inovatif. Melalui kinerja inovatif inilah 

nantinya akan tercipta ide-ide serta gagasan-gagasan dalam menciptakan produk yang 

akan mampu bersaing dan diminati konsumen. Sehingga nantinya tujuan utama dari 

perusahaan yaitu pencapaian profit akan terpenuhi, karena perusahaan mendapatkan 

keuntungan melalui peningkatan penjualan yang diakibatkan oleh kemampuan 

perusahaan menciptakan produk yang dapat diterima. 

Innovative performance akan dapat berkembang di dalam perusahaan apabila 

perusahaan tersebut juga mengimplementasikan Total Quality Management (TQM). 

Total Quality Management (TQM) adalah pendekatan manajemen pada suatu 

organisasi, berfokus pada kualitas dan didasarkan atas partisipasi dari keseluruhan 

sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan yang ditujukan untuk  

kesuksesan jangka panjang perusahaan melalui kepuasan pelanggan sehingga dapat 

memberi manfaat pada anggotanya (sumber daya manusianya) dan masyarakat. 

Adapun elemen-elemen dari TQM ini yaitu, leadership, people management, supplier 

management, strategic planning, information and analysis, process management. 

(ISO 9000:2000).  

Dengan adanya implementasi parktik-parktik TQM, diharapakan akan 

memberikan ruang yang sangat luas terhadap munculnya inovasi. Karena pada 

dasarnya elemen-elemen TQM ini sangat cocok dengan parameter innovative 

performance. Contohnya elemen peningkatan berkelanjutan; dengan adanya nilai-

nilai peningkatan berkelanjutan pada suatu perusahaan, maka secara tidak langsung 

akan muncul inovasi-inovasi. Kemunculan inovasi merupakan hasil dari usaha 

seluruh elemen perusahaan yang selalu berpikir bagaimana mengembangkan sebuah 

produk atau jasa agar produk atau jasa tersebut memiliki kualitas yang sangat baik, 

sehingga produk atau jasa tersebut diminati oleh konsumen. Pengembangan dari 

produk atau jasa ini merupakan sebuah parameter dalam inovasi. 

Praktik TQM yang mendorong adanya kinerja inovatif sangat berhubungan 

dengan budaya organisasi. Budaya organisasi yang baik, misalnya kepemimpinan 

yang demokratis dan terbuka serta memberikan kesempatan bagi karyawannya agar 

dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, sangat sesuai dengan elemen 

TQM, yaitu keterlibatan karyawan. Kemudian dengan adanya partisipasi dari 

karyawan ini diharapkan akan tercipta ide-ide serta gagasan-gagasan demi kesuksesan 

perusahaan. Dengan banyaknya ide-ide serta gagasan-gagasan ini diharapkan akan 



mampu memunculkan inovasi-inovasi baru. Disamping itu Cheng dan Liu (2007) 

juga berpendapat bahwa lingkungan kerja, etos kerja, dan gaya kepemimpinan 

memiliki pengaruh terhadap implementasi praktik TQM. Dengan demikian sangat 

penting bagi perusahaan untuk dapat memahami budaya organisasinya uuntuk 

diintegrasikan dengan praktik TQM.  

Selain budaya organisasi, ada hal lain yang akan berhubungan dengan praktik 

TQM, diantaranya quality performance. Quality performance adalah sebuah standar 

kinerja yang menuntut setiap elemen dalam perusahaan tersebut agar selalu 

meningkatkan kualitas kinerja mereka serta peningkatan kualitas produk mereka. 

Dengan selalu meningkatnya kualitas kinerja dan kualitas produk yang dihasilkan 

melalui quality performance, maka penerapan praktik TQM akan berjalan dengan 

baik dalam perusahaan tersebut. Karena peningkatan kualitas ini sesuai dengan 

beberapa elemen TQM diantaranya: peningkatan berkelanjutan. 

Dari uraian-uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi 

dan quality performance memiliki hubungan dengan innovative performance dengan 

penerapan TQM sebagai mediasinya. Budaya yang berkembang yang disesuaikan 

dengan elemen-elemen TQM akan membuat inovasi dalam suatu perusahaan menjadi 

lebih baik. Misalnya dalam suatu perusahaan berlaku budaya yang melibatkan 

karyawan dalam pengambilan keputusan. Keterlibatan karyawan dalam perusahaan 

akan melahirkan ide-ide dan gagasan-gagasan. Ide dan gagasan tidak hanya berasal 

dari pimpinan saja, tetapi juga berasal dari karyawan, hal ini mmbuat ide dan gagasan 

tersebut menjadi lebih banyak dan kemudian dapat dipilih ide dan gagasan mana yang 

bisa diterapkan dalam perusahaan demi kemajuan perusahaan itu senidir. Ide-ide dan 

gagasan-gagasan inilah yang nantinya akan melahirkan inovasi. Begitu juga halnya 

dengan quality performance. Penerapan kualitas dalam perusahaan yang disesuaikan 

dengan TQM akan mampu mendorng lahirnya inovasi. Karena dalam setiap elemen 

perusahaan akan selalu berpikir bagaimana meningkatkan kualitas perusahaan dan 

produk yang dihasilkan. 

Adanya hubungan yang erat antara innovative performance dan TQM 

ditunjukkan oleh Statish dan Srinivasan pada tahun 2010. Penelitian Statish K P dan 

Srinivasan R (2010) menemukan hasil bahwa terdapat hubungan yang signifikan 

antara praktik TQM dan innovative performance. Selain itu penelitian Haryadi (2008)  

juga menunjukkan hubungan yang signifikan antara praktik TQM dan innovative 

performance.  

Sementara itu, untuk hubungan antara budaya organisasi dan TQM ini sendiri 

dibuktikan oleh penelitian–penelitian terdahulu, seperti penelitian yang dilakukan 

oleh Witjaksono (2008). Witjaksono (2008) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan antara variabel-variabel Total Quality Management yaitu: fokus pada 

konsumen, perbaikan berkelanjutan, komitmen manajemen, pelatihan, pemberdayaan 

karyawan, perbandingan kinerja, dan penggunaan piranti statistik secara simultan 

terhadap budaya kualitas. Cheng dan Liu (2007) juga berpendapat bahwa lingkungan 

kerja, etos kerja, dan gaya kepemimpinan memiliki pengaruh terhadap implementasi 



praktik TQM. Dengan demikian sangat penting bagi perusahaan untuk dapat 

memahami budaya organisasinya uuntuk diintegrasikan dengan praktik TQM. Dari 

beberapa penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara 

budaya organisasi dengan praktik TQM. Dan hubungan antara TQM dan quality 

performance juga diperkuat dengan adanya penelitian terdahulu. Dari penelitian 

terdahulu didapatkan kesimpulan bahwa praktek-praktek manajemen kualitas 

dipengaruhi oleh Quality Performance. Hal ini ditunjukkan oleh penelitian Arawati 

(2005) yang menyimpulkan bahwa aktifitas perusahaan berbasis kualitas mutlak 

diperlukan dalam meningkatkan kinerja perusahaan. TQM adalah salah satu 

pendekatan yang dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Secara 

keseluruhan terdapat pengaruh yang signifikan antara praktik TQM, product quality 

performance, dan bussiness performance. 

Ada beberapa jenis dari perusahaan jasa yang perlu mendapatkan perhatian 

khusus terhada kualitas dan inovasi. Diantaranya: perbankan, perhotelan, rumah sakit, 

dan telekomunikasi. Penerapan TQM yang berimbas pada inovasi ini dinilai perlu 

untuk diterapkan pada jenis-jenis perusahaan di atas, terutama pada perusahaan-

perusahaan yang beroperasi pada kota-kota besar ataupun kota-kota yang sedang 

berkembang, termasuk Kota Pekanbaru dan Kota Padang. Perusahaan-perusahaan 

jasa yang beroperasi di Kota Pekanbaru dan Kota Padang mutlak memerlukan 

penerapan TQM yang diharapkan melahirkan inovasi. Karena selain kedua kota 

tersebut tmerupakan kota besar yang sedang berkembang di Indonesia, disamping itu 

di Kota Pekanbaru dan Kota Padang terdapat banyaknya kompetitor yang melakukan 

usaha sejenis. Untuk itulah hal tersebut diperlukan yakni untuk dapat membuat 

perusahaan memenangi kompetisi ini. 

Industri perhotelan di kota Pekanbaru dan Padang khususnya dinilai memiliki 

persaingan yang sangat ketat. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah hotel di kota 

Pekanbaru sehingga kualitas sangat diperlukan, khusunya dalam dalam pelayanan. 

Kemudian inovasi mutlak diperlukan untuk menggaet konsumen. Inovasi yang dapat 

dilakukan misalnya mengundang bintang tamu atau mengadakan even-even tetrentu 

yang keseluruhannya itu dilakukan untuk bisa mendatangkan banyak pengunjung di 

hotel tersebut. 

Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana TQM berhasil dalam mencapai innovative performance yang tinggi akan 

dipengaruhi oleh aspek-aspek perusahaan yaitu budaya organisasi dan quality 

performance yang akan mempengaruhi TQM dalam mencapai innovative 

performance, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah budaya organisasi berhubungan positif dengan praktik TQM ? 

2. Apakah quality performance berhubungan positif dengan praktik TQM ? 

3. Apakah budaya organisasi berhubungan positif dengan innovative performance ? 



4. Apakah quality performance berhubungan positif dengan innovative 

performance ? 

5. Apakah praktik TQM berhubungan positif dengan innovative performance ? 

6. Apakah TQM memediasi hubungan budaya organisasi dengan innovative 

performance ? 

7. Apakah TQM memediasi hubungan quality performance dengan innovative 

performance ? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui hubungan antara budaya organisasi dengan praktik TQM 

2. Untuk mengetahui hubungan antara quality performance dengan praktik TQM 

3. Untuk mengetahui hubungan budaya organisasi dengan innovative performance 

4. Untuk mengetahui hubungan quality performance dengan innovative 

performance 

5. Untuk mengetahui hubungan TQM  dengan innovative performance 

6. Untuk mengetahui peran TQM sebagai variabel mediasi dam hubungan antara 

budaya organisasi dengan innovative performance 

7. Untuk mengetahui peran TQM sebagai variabel mediasi dam hubungan antara 

quality performance dengan innovative performance 

 

 

METODELOGI PENELITIAN 

 

Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah perusahaan perhotelan dan 

rumah sakit yang berada di Kota Pekanbaru dan Kota Padang. Sampel penelitian ini 

diperoleh melalui metode purposive sampling. Dari hasil pemilihan sampel tersebut 

didapatkan 39 hotel yang dijadikan sampel, yang terdiri dari 19 hotel di Kota 

Pekanbaru, dan 20 hotel di Kota Padang serta 13 rumah sakit yang terdiri dari 5 

rumah sakit di Kota Pekanbaru dan 8 rumah sakit Kota Padang. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang 

dikumpulkan melalui pengiriman kuesioner pada responden. Kuesioner dikirimkan 

kepada manajer perusahaan yang berada pada bagian yang berhubungan dengan 

kualitas produk/jasa diantaranya manajer HRD, manajer pemasaran, manajer public 

relation, manajer keuangan atau manajer setingkat. Objek dalam penelitian ini adalah 

manajer HRD, manajer pemasaran, manajer public relation atau manajer setingkat 

pada perusahaan perhotelan dan rumah sakit yang berada di Kota Pekanbaru dan Kota 

Padang. 

Dalam penelitian ini terdapat empat variabel yaitu dua variabel independen, 

satu variabel dependen dan satu variabel intervening. Variabel independen 

merupakan variabel yang nilainya selalu berubah-ubah tanpa adanya pengaruh dari 

variabel yang lainnya. Variabel dependen merupakan variabel yang nilainya berubah 

apabila adanya perubahan dari variabel-variabel lainnya (Husein Umar, 1998: 70). 

Sedangkan variabel intervening merupakan variabel yang terletak diantara variabel-



variabel independen dengan variabel-variabel dependen, sehingga variabel 

independen tidak langsung menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen 

(Indriantoro, 1999: 66). 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja perusahaan dengan 

menggunakan innovative performance . Variabel independen dalam penelitian ini 

terdiri dari dua variabel yaitu budaya organisasi dan quality performance. Sedangkan 

variabel intervening dalam penelitian ini adalah praktik total quality management. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Uji Validitas 

Setelah mengumpulkan dan menyeleksi data, maka langkah selanjutnya 

adalah melakukan pengujian validitas dan reliabilitas data. Pengujian validitas 

dilakukan secara keseluruhan terhadap seluruh item pernyataan yang digunakan untuk 

mengukur variabel penelitian. Berdasarkan uji validitas butir-butir pertanyaan dalam 

kuesioner penelitian ini dilakukan dengan analisa item, dimana setiap nilai yang 

diperoleh untuk setiap item dikorelasikan dengan nilai total seluruh item suatu 

variabel. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS 

versión 16.0. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan analisis faktor dengan 

kriteria suatu item dikatakan valid apabila memiliki faktor loading ≥ 0,5 Adapun hasil 

uji validitas variabel dapat dilihat pada tabel IV.3 berikut ini : 

Tabel IV.3 Hasil uji validitas data 

Variabel 
KMO Measure of 

Sampling Adequacy 

Faktor 

Loading 
Kesimpulan 

Budaya Organisasi 0.779 0.542-0.888 Valid 

Quality Performance 0.637 0.523-0.881 Valid 

Praktik Total quality management 0.654
 

0.501-0.898 Valid 

Innovative Performance 0.822 0.579-0.849 Valid 

 

Berdasarkan tabel IV.3 di atas dapat dilihat hasil faktor loading masing-

masing variabel bernilai lebih besar dari 0,5, berarti setiap item pertanyaan pada 

variabel dalam penelitian ini adalah valid. Berdasarkan uji validitas butir-butir 

pertanyaan dalam kuesioner penelitian ini dari masing-masing variabel adalah 

pertanyaan pada variabel praktik total quality management memiliki faktor loading 

0.501-0.898, pertanyaan pada variabel Budaya Organisasi memiliki faktor loading 

0.542-0.888, pertanyaan pada variabel quality performance memiliki faktor loading 

0.523-0.881 dan pertanyaan pada variabel innovative performance memiliki faktor 

loading 0.579-0.849. Dari hasil uji tersebut dapat disimpulkan bahwa semua item 

pertanyaan pada kuesioner penelitian ini adalah valid dengan faktor loading ≥ 0,5. 

 

 



 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik Cronbach Alpha (α), 

dimana suatu instrumen dapat dikatakan handal (reliabel), bila memiliki cronbach 

alpha ≥ 0,6 (Sekaran, 2000 : 204). Tabel IV.4. berikut ini menerangkan hasil 

pengujian reliabilitas dari instrumen budaya organisasi, quality performance, total 

quality management, dan innovative performance. 

 
Tabel Hasil uji reliabilitas data 

Variabel  

 

Cronbach’s 

alpha 
Kesimpulan 

Budaya Organisasi 0.892 Reliabel 

Quality Performance 0.742 Reliabel 

Praktik Total quality management 0.919 Reliabel 

Innovative Performance 0.926 Reliabel 

Sumber : Pengolahan Data Hasil Penelitian 

 

Berdasarkan tabel IV.4 dapat dilihat bahwa koefisien reliabilitas instrumen 

penerapan praktik total quality management menunjukkan Cronboch Alpha 0.919. 

Reliabilitas instrumen Budaya Organisasi menunjukkan Cronboch Alpha 0.892. 

Reliabilitas instrumen strategi quality performance menunjukkan Cronboch Alpha 

0.742. Sedangkan reliabilitas innovative performance menunjukkan Cronboch Alpha 

0,926. 

 

1.3 Pengujian Hipotesis 

 Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa untuk menguji 

hipotesis-hipotesis dalam penelitian ini digunakan analisis regresi berganda dengan 

bantuan software SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 16.0. Hasil 

analisis regresi di bawah ini diperoleh dari persamaan: 

Pengujian Hipotesis 1 

Hipotesis pertama dari penelitian ini adalah menguji apakah budaya organisasi  

memiliki hubungan yang  positif dengan praktik TQM. Pada tabel IV.7 dapat dilihat 

thitung untuk menguji signifikansi konstanta dari variabel independen. 

 

Derajat bebas adalah 39 (40-1). Oleh karena uji t yang dilakukan adalah uji 

dua arah maka dibaca t (0,05) sehingga diperoleh: 

t tabel  = 2,0096 

t hitung   =  2.711 

Berdasarkan  hasil diatas dapat dilihat t hitung  > t tabel, maka terdapat pengaruh 

variabel budaya organisasi terhadap variabel praktik total quality management. 

Besarnya hubungan signifikan antara budaya organisasi dengan praktik total quality 



management adalah 0,10 (sangat signifikan). Dari hasil analisis statistik ditemukan 

bahwa budaya organisasi memiliki hubungan yang positif dengan praktik total quality 

management, sehingga berhasil mendukung Ha.  

Hal ini mengindikasikan bahwa budaya organisasi memiliki hubungan yang 

positif dengan praktik total quality management. Hasil ini menyatakan bahwa budaya 

organisasi dapat mempengaruhi penerapan pelaksanaan praktik total quality 

management. Dengan artian dalam penerapan praktik total quality management bisa 

menggunakan budaya organisasi yang baik sebagai faktor keberhasilan praktek total 

quality management. 

Hasil ini sejalan dan konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Cheng 

dan Liu (2007) mengemukakan bahwa perbedaan lingkungan kerja pada setiap 

perusahaan, etos kerja, dan gaya kepemimpinan mempengaruhi terhadap praktik 

TQM. Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Witjaksono (2007) 

menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel-variabel 

dalam implementasi Total Quality Management terhadap budaya kualitas. 

 

Pengujian Hipotesis 2 

 Hipotesis kedua dari penelitian ini adalah menguji apakah Quality 

performance memiliki  hubungan yang  positif dengan praktik TQM. Pada tabel IV.8 

dapat dilihat thitung untuk menguji signifikansi konstanta dari variabel independen. 

Derajat bebas adalah 39 (40-1). Oleh karena uji t yang dilakukan adalah uji dua 

arah maka dibaca t (0,05) sehingga diperoleh: 

t tabel  = 2,0096 

t hitung   = 6.663 

Berdasarkan  hasil diatas dapat dilihat t hitung  > t tabel, maka terdapat pengaruh 

variable quality performance terhadap variabel praktik total quality management. 

Besarnya hubungan signifikan antara budaya organisasi dengan praktik total quality 

management adalah 0,48 (signifikan). Dari hasil analisis statistik ditemukan bahwa 

quality performance memiliki hubungan yang positif dengan praktik total quality 

management, sehingga berhasil mendukung Ha.  

Pengujian Hipotesis 3 

Hipotesis ketiga pada penilitian ini adalah menguji apakah budaya organisasi 

berhubungan positif dengan innovative performance. Pada tabel IV.9 dapat dilihat 

thitung untuk menguji signifikansi konstanta dari variabel independen. 

 

Derajat bebas adalah 39 (40-1). Oleh karena uji t yang dilakukan adalah uji 

dua arah maka dibaca t (0,05) sehingga diperoleh: 

t tabel  = 1.805 

t hitung   = 3.317 



Berdasarkan  hasil diatas dapat dilihat t hitung  > t tabel, maka terdapat pengaruh 

variabel budaya organisasi terhadap variabel innovative performance. Besarnya 

hubungan signifikan antara budaya organisasi dengan praktik total quality 

management adalah 0,02 (sangat signifikan). Dari hasil analisis statistik ditemukan 

bahwa budaya organisasi memiliki hubungan yang positif dengan innovative 

performance, sehingga berhasil mendukung Ha.  

 Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa  budaya organisasi memiliki 

hubungan yang positif dengan innovative performance. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Ittner and Lacker (1998) yang menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan innovative performance bisa saja dipengaruhi oleh beberapa factor 

diantaranya adalah adanya budaya organisasi yang baik dan kondusif yang dapat 

menunjang inovasi dan produktifitas karyawan.  

 

Hipotesis 4 

Hipotesis keempat pada penilitian ini adalah menguji apakah quality 

performance berhubungan positif dengan innovative performance. Pada tabel IV.10 

dapat dilihat thitung untuk menguji signifikansi konstanta dari variabel independen. 

Derajat bebas adalah 39 (40-1). Oleh karena uji t yang dilakukan adalah uji 

dua arah maka dibaca t (0,05) sehingga diperoleh: 

t tabel  = 1.679 

t hitung   = 4.346 

Berdasarkan  hasil diatas dapat dilihat t hitung  > t tabel, maka terdapat pengaruh 

variabel quality performance terhadap variabel innovative performance. Besarnya 

hubungan signifikan antara budaya organisasi dengan praktik total quality 

management adalah 0,00 (sangat signifikan). Dari hasil analisis statistik ditemukan 

bahwa quality performance memiliki hubungan yang positif dengan innovative 

performance, sehingga berhasil mendukung Ha.  

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa quality performance memiliki 

hubungan yang positif dan signifikan terhadap innovative performance. Hal ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prayogo dan Sohal (2005). Prayogo 

dan Sohal (1999) menyatakan ada faktor lain yang bisa saja berhubungan dengan 

strategi differentiation yaitu quality performance dan financial performance.  

 

Hipotesis 5 

Hipotesis kelima dari penelitian ini adalah menguji apakah total quality 

management memiliki hubungn yang positif dengan innovatif performance. Pada 

tabel IV.10 dapat dilihat thitung untuk menguji signifikansi konstanta dari variabel 

independen. 



 

Derajat bebas adalah 39 (40-1). Oleh karena uji t yang dilakukan adalah uji 

dua arah maka dibaca t (0,05) sehingga diperoleh: 

t tabel  = 2,0096 

t hitung   = 0.712 

Berdasarkan  hasil diatas dapat dilihat t hitung  <  t tabel, maka tidak terdapat 

pengaruh variabel praktik total quality management terhadap variabel innovative 

performance. 

Hasil ini menunjukkan bahwa praktik total quality management kurang tepat 

digunakan dalam mencapai innovative performance. Dan penelitian ini menunjukkan 

bahwa praktik total quality management lebih fokus kepada konsumen dan 

stakeholder. 

 

Hipotesis 6 

Hipotesis keenam pada penelitian ini adalah menguji apakah praktik TQM 

memediasi hubungan antara budaya organisasi terhadap innovative performance. 

Pada tabel IV.11 dapat dilihat thitung untuk menguji signifikansi konstanta dari 

variabel independen. 

Dari hasil output SPSS untuk analisis jalur menunjukkan bahwa budaya 

organisasi dapat berpengaruh langsung ke innovative performance dan dapat juga 

berpengaruh tidak langsung yaitu dari budaya organisasi ke praktik total quality 

management (sebagai variabel intervening) lalu ke innovative performance. Dari hasil 

uji statistik dapat kita melihat besarnya hubugan langsung dan tidak langsung 

masing-masing variabel dengan melihat nilai signifikan dan nilai t dari variabel 

tersebut pada tabel IV.11. 

Hubungan langsung antara budaya organisasi dengan innovative performance 

memiliki nilai signifikan 0,02 (sangat signifikan) sedangkan nilai t adalah 3.329 dan 

derajat bebasnya pada df 48 (1.771), berarti thitung>ttabel sehingga kedua variabel ini 

memiliki hubungan yang signifikan. Kemudian hubungan tidak langsung dari 

variabel budaya organisasi ke praktik total quality management kemudian ke 

innovative performance. Besarnya hubungan signifikan antara budaya organisasi 

dengan praktik total quality management adalah 0,010 (sangat signifikan) sedangkan 

nilai t adalah 2.711, berarti thitung>ttabel sehingga kedua variabel ini memiliki hubungan 

yang signifikan. Sedangkan nilai signifikan praktik total quality management dengan 

innovative performance adalah 0,578 (tidak signifikan) sedangkan nilai t adalah -

0.561, berarti thitung<ttabel sehingga kedua variabel ini tidak memiliki hubungan yang 

signifikan. 

Besarnya pengaruh langsung dan tidak langsung adalah sebagai berikut: 

Pengaruh langsung (direct) X1 ke Y   =   
 

0.504 



Pengaruh tak langsung (indirect) X1 ke X3 ke Y  :(-0.087x0.398) = -0.346 

Total pengaruh (korelasi X1 ke Y)    =        0.158 

Hasil uji statistik tersebut menunjukkan hasil bahwa nilai pengaruh langsung 

adalah 0,504 dan nilai pengaruh tidak langsung adalah -0.346. Dari hasil itu 

menunjukkan bahwa nilai pengaruh langsung lebih besar dari nilai pengaruh tidak 

langsung membuktikan bahwa variabel praktik total quality management adalah 

variabel moderating. Hal ini menyatakan bahwa praktik total quality management 

tidak memediasi melainkan mejadi variabel moderating hubungan antara strategi 

budaya organisasi dengan innovative performance, sehingga Ha  tidak diterima.  

Hipotesis 7 

Hipotesis keenam pada penelitian ini adalah menguji apakah praktik TQM 

memediasi hubungan antara quality pereformance terhadap innovative performance. 

Pada tabel IV.12 dapat dilihat thitung untuk menguji signifikansi konstanta dari 

variabel independen. 

Dari hasil output SPSS untuk analisis jalur menunjukkan bahwa budaya 

organisasi dapat berpengaruh langsung ke innovative performance dan dapat juga 

berpengaruh tidak langsung yaitu dari budaya organisasi ke praktik total quality 

management (sebagai variabel moderating) lalu ke innovative performance. Dari hasil 

uji statistik dapat kita melihat besarnya hubugan langsung dan tidak langsung 

masing-masing variabel dengan melihat nilai signifikan dan nilai t dari variabel 

tersebut pada tabel IV.11. 

Hubungan langsung antara quality performance dengan innovative 

performance memiliki nilai signifikan 0,00 (sangat signifikan) sedangkan nilai t 

adalah 4.229 dan derajat bebasnya pada df 48 (0.864), berarti thitung>ttabel sehingga 

kedua variabel ini memiliki hubungan yang signifikan. Kemudian hubungan tidak 

langsung dari variabel quality performance ke praktik total quality management 

kemudian ke innovative performance. Besarnya hubungan signifikan antara 

innovative performance dengan praktik total quality management adalah 0,048 

(signifikan) sedangkan nilai t adalah 2.711, berarti thitung>ttabel sehingga kedua variabel 

ini memiliki hubungan yang signifikan. Sedangkan nilai signifikan praktik total 

quality management dengan innovative performance adalah 0,578 (tidak signifikan) 

sedangkan nilai t adalah -0.561, berarti thitung<ttabel sehingga kedua variabel ini tidak 

memiliki hubungan yang signifikan. 

Besarnya pengaruh langsung dan tidak langsung adalah sebagai berikut: 

Pengaruh langsung (direct) X1 ke Y   =   
 

Pengaruh tak langsung (indirect) X1 ke X3 ke Y  :(0.50x0.398) =     0.199 

Total pengaruh (korelasi X1 ke Y)    =        0.755 

0.556 



Hasil uji statistik tersebut menunjukkan hasil bahwa nilai pengaruh langsung 

adalah 0,556 dan nilai pengaruh tidak langsung adalah 0.199. Dari hasil itu 

menunjukkan bahwa nilai pengaruh langsung lebih besar dari nilai pengaruh tidak 

langsung membuktikan bahwa variabel praktik total quality management adalah 

variabel moderating. Hal ini menyatakan bahwa praktik total quality management 

tidak memediasi melainkan mejadi variabel moderating hubungan antara strategi 

quality performance dengan innovative performance, sehingga Ha  tidak diterima.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan budaya organisasi dan 

quality performance, praktik total quality management dan innovative performance 

pada perusahaan perhoteldan dan rumah sakit di Kota Pekanbaru dan Kota Padang. 

Dari hasil penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut: 

a. Secara umum hasil pengujian validitas dan reliabilitas telah memberikan hasil 

yang baik dan patut dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya. Begitu 

juga dengan semua uji asumsi klasik yang diperoleh menunjukkan bahwa 

normalitas rata-rata jawaban responden yang menjadi data dalam penelitian 

ini berdisribusi normal, semua model terbebas dari autokorelasi, 

multikolinearitas dan heterokedastisitas. 

b. Variabel budaya organisasi memiliki hubungan yang positif dengan praktik 

total quality management. Hal ini dapat menyatakan bahwa budaya organisasi 

dapat mempengaruhi penerapan pelaksanaan praktik total quality 

management. Hasil penelitian ini sejalan dan konsisten dengan penelitian 

Cheng dan Liu (2007)dan Prajogo dan Sohal (2005). 

c. Variabel quality performance memiliki hubungan yang positif dengan praktik 

total quality management. Hal ini menyatakan bahwa quality performance 

dapat mempengaruhi penerapan pelaksanaan praktik total quality 

management. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Raziq 

(2007) dan penelitian Sim and Killough (1998) yang menyatakan bahwa 

quality performance mempengaruhi praktik total quality performance 

d. Variabel praktik total quality management tidak memiliki hubungan yang 

positif dengan innovation performance. Hasil ini menunjukkan bahwa praktik 

total quality management kurang tepat digunakan dalam mencapai innovative 

performance. Hasil ini bertentangan dengan penelitian terdahulu Prayogo dan 

Sohal (2006) yang mengemukakan bahwa TQM secara positif berhubungan 

dengan innovative performance. Namun hasil dari penelitian ini sesuai dan 

relevan dengan penelitian yhang dilakukan oleh Haryadi (2009) dan penelitian 

Itter dan Ittner dan Larcker (1995) 

e. Variabel strategi budaya organisasi memiliki hubungan yang positif dengan 

innovative performance. Dari hasil itu dapat kita lihat bahwa strategi budaya 

organisasi tepat digunakan untuk mencapai innovative performance. Hasil 



penelitian ini konsisten dengan penelitian Prayogo dan Sohal (2005). Prayogo 

dan Sohal (1999) menyatakan ada faktor lain yang bisa saja berhubungan 

dengan innovative performance yaitu budaya organisasi, quality performance 

dan financial performance. 

f. Variabel quality performance tidak memiliki hubungan yang positif dengan 

innovative performance. Hasil itu dapat menggambarkan bahwa quality 

performance tidak bisa digunakan untuk mencapai innovative performance.  

 

Saran 

a. Hendaknya dalam pengisian kuesioner peneliti salanjutnya mendampingi 

responden agar jawaban yang diberikan bisa menggambarkan keadaan yang 

sebenarnya serta pertanyaan pada kuesioner bisa terjawab secara keseluruhan 

sehingga datanya bisa valid.  

b. Populasi dan lokasi penelitian selanjutnya bisa dilakukan pada perusahaan 

yang lebih kompleks dengan lingkup wilayah yang lebih luas.  

c. Dalam hal waktu, hendaknya peneliti selanjutnya dapat memiliki waktu yang 

banyak untuk melakukan penelitian sehingga bisa mencapai hasil yang 

maksimal. 

a.  Untuk pengujian variabel intervening dengan path analysis mungkin dapat 

digunakan analisis lain seperti SEM dengan beberapa variabel intervening. 

b. Perlu dikembangkan bagi penelitian selanjutnya dengan memasukkan variabel 

lainnya yang mempengaruhi strategi organisasi dalam menghasilkan kinerja. 
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