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Abstract: This research was conducted in the manufacturing industry in the municipality of Makassaz Data 
was collected using questionnaire using Likert scale. Respondents were asked to report their perception on 
the application of TQMpractices, competitiveness, consumer satisfaction and business pe$ormance. The 
hypothesis for this research was tested using path analysis. The result of this research shows that proper 
TQMpractices can improve competitiveness, consumer satisfaction and business performance. Despite the 
fact that competitiveness does not directly impact business performance, but competitiveness can improve 
business performance indirectly through consumer satisfaction. This means that competitivenesss can have 
better impact when the company c ( ~ n  improve its consumer satisfaction as a result of better implementation 
of TQMpractices. 
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Berlakunya Asean Free Trade Area (AFTA) pada 
tahun 2003, menyebabkan perusahaan di setiap 
negara khususnya di wilayah Asean dihadapkan pada 
situasi persaingan global. Makin ketatnyapersaingan 
global, telah mendorong banyak organisasi untuk 
menerapkan total quality management (TQM, 
manajemen kualitas total) sebagai salah satu strategi 
untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Diyakini 
bahwa TQM dapat memberikan kontribusi bagi daya 
saing organisasional (Knod, Jr. dan Schonberger, 2001 ; 
Chase, dkk., 2006). 

Secara tradisional tujuan perusahaan adalah laba 
yang maksimal, pangsa pasar yang luas, dan pertum- 
buhan penjualan yang tinggi. Untuk mencapai tujuan 
tersebut perusahaan hams menghasilkan produk yang 

berkualitas sehingga tercapai kepuasan pelanggan 
(customer satisfaction) yang ditandai dengan berku- 
rangnya komplain dari pelanggan, dengan semakin 
meningkatnya daya beli suatu produk, membuat per- 
mintaan terhadap kualitas produk semakin mening- 
kat (Lakhe dan Moharty, 1999 dalam Wahyudi, 2008). 
Untuk mencapai efisiensi operasi maka perusahaan 
perlu menerapkan Total Quality Management 
(TQM), karena dengan dipraktekkannya TQM mem- 
punyai dampak positif terhadap kinerja bisnis perusa- 
haan (Samson dan Terziovski, 1999). 

Beberapa penelitian yang mengkaji pengaruh 
praktek TQM terhadap kinerja bisnis pada umumnya 
menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara 
praktek TQM dan kinerja. Seperti halnya penelitian 
yang dilakukan Cua, dkk. (2001), Sousa dan Voss 
(2002) dan Kaynak (2003), Lakhal, et al.(2006), telah 
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Selain itu, menurut Lakhal, et al. (2006) banyak 



peneliti seperti Anderson dkk., 1995; Flynn, dkk., 
1995a; Mohman dkk., 1995; Choi clan Eboch, 1998; 
Terziovski dan Samson, 1999; Cua dkk., 2001; 
Douglas clan Judge, 200 1 ; Kaynak, 2003, telah menya- 
takan bahwa ada hubungan positif antara praktek 
TQM dengan kinerja organisasional. 

Berdasarkan hasil penelitiannya Lakhal, et al. 
(2006) menunjukkan bahwa ada hubungan positif 
antara praktek TQM dengan kinerja organisasional. 
Temuan ini mendukung temuan dari Hendricks dan 
Singhal(1997), Berquist dan Ramsing (1 999),Tata, 
et al. (2000), Terziovski dan Samson (2000), Tena et 
a1.(2001). Namun Mohrman, et.al. (1995), menemu- 
kan bahwa hubungan antara adopsi TQM dan kinerja 
keuangan adalah tidak signifikan. Choi dan Eboch 
(1 998) menemukan bahwa praktek TQM mempunyai 
pengaruh yang sangat kuat terhadap kepuasan konsu- 
men dibandingkan pada kinerja pabrik, dan kinerja 
pabrik tidak mempunyai efek signifikan terhadap ke- 
puasan konsumen, Forzadan Filippini (1998) menemu- 
kan bahwa praktek TQM memiliki pengaruh positif 
terhadap kepuasan konsumen. 

Kota Makasar abalah daerah industri yang baru 
berkembang. Industry manufaktur yang ada di Kota 
Makasar sudah mulai mempertimbangkan untuk 
memperoleh sertifikat di bidang kualitas seperti IS0 
9000. Menurut data Kota Makassar dalam angka 
2006, jumlah industri manufaktur tahun tahun 2006 
adalah 155 dan pada tahun 2007 mengalami penu- 
runan menjadi 120. Hal ini mengindikasikan bahwa 
menurunnya jumlah industri manufaktur di Kota 
Makassar d i r n u n w a n  sebahagian perusahaan tidak 
mampu menghasilkan kinerja yang baik, sehingga 
tidak dapat bertahan dalam persaingan. 

Berdasarkan fenomena bisnis dan research gap 
yang ditemukan antara praktek TQM dm kinerja, 
maka peneliti melihat adanya celah dan peluang untuk 
mengkaji lebih lanjut secara empirik tentang Bagai- 
mana Implikasi praktek Total Quality Management 
(TQM), terhadap Daya saing, Kepuasan konsumen, 
dan kinerja bisnis pada perusahaan Manufaktur di Kota 
Makassar. 

Konsep Mutu 
Mutu mempunyai arti y q g  sangat penting, baik 

untuk produk barang maupun jasa. Disatu sisi mutu 
adalah alat strategis untuk bersaing, dan disisi lain 

adalah alat untuk memuaskan pelanggan. Sehubungan 
dengan itu, kita perlu mengetahui arti dari mutu atau 
kualitas J.M. Juran (1 995) menyatakan mutu itu memi- 
liki banyak makna, diantaranya ada tiga yang lazim 
dipakai, baik dalam khazanah keilmuan maupun dalam 
praktik; (a) Mutu adalah keistimewaan produk yang 
menjawab kebutuhan konsumen (the excellence of 
product that answer the consumer k need), (b) 
mutu adalah bebas dari cacat atau defisiensi (quality 
is zero defect), dan (c) Mutu adalah kecocokan 
dengan tujuan penggunaan (fitness for use). 

Gaspersz (2002) membagi pengertian kualitas 
atas pengertian konvensional dan pengertian strategik. 
Dapat dikatakan bahwa pengertian kualitas mengan- 
dung fokus, yaitu terhadap konsumen (customer 
focused quality), yang artinya bahwa produk atau 
jasa didesain, diproduksi, serta pelayanan terbaik dibe- 
rikan kepadapelanggan. Sehingga kualitas senantiasa 
mengacu kepada segala sesuatu yang menentukan 
kepuasan pelanggan. 

Kepuiisan Konsumen 
Pada hakekatnya tujuan bisnis adalah untuk 

menciptakan dan mempertahankan para pelangganf 
konsumen. Dalam pendekatan TQM kualitas produk 
terletak pada kepuasan konsumen. Pada dasarnya 
kepuasan konsumedpelanggan menurut Nasution 
(2005) adalah suatu keadaan di mana kebutuhan, 
keinginan, dan harapan konsumedpelanggan dapat 
terpenuhi melalui produk yang dikomsumsi. Oliver 
(1997), menyatakan bahwa kepuasan adalah tang- 
gapan pelanggan atas terpenuhinya kebutuhannya. 

Daya Saing 
Daya saing (competitiveness) adalah kemarn- 

puan sebuah perusahaan untuk bertumbuh dan men- 
dapatkan keuntungan di tengah-tengah banyak peru- 
sahaan lain yang ada di dalam pasar. Perusahaan yang 
tidak mempunyai daya saing akan ditinggalkan oleh 
pasar. Karena tidak memiliki daya saing berarti tidak 
memiliki keunggulqdan tidak unggul berarti tidak ada 
alasan bagi suatu perusahaan untuk tetap survive di 
dalam pasar persaingan untuk jangka panjang, 
Muhardi (2007). 

Munurut (Stevenson, 1999 dalam Muhardi,2007) 
"Competitiveness relates to how effective an 
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organizations is in the marketplace compared with 
other organizations that offer similar product or 
services " jadi daya saing berhubungan dengan bagai- 
mana efektivitas suatu organisasi dipasar persaingan, 
dibandingkan dengan organisasi lainnya yang mena- 
warkan produk atau jasa yang sama. Porter (1998) 
menyatakan: "Competition is a t  the core of the 
success or failure of Jirms". 

Kinerja 
Kinerja adalah suatu konstruk multidimensional 

yang sangat komplek, dengan banyak perbedaan da- 
lam arti tergantung pada siapa yang sedang mengeva- 
luasi, bagaimana dievaluasi, dan aspek apa yang 
dievaluasi (Sturman, 2001). Penilaian kinerja dapat 
dilakukan dengan memilih dari berbagai metode peni- 
laian yang selama ini banyak digunakan. Metode 
penilaian kinerja yang paling banyak digunakan adalah 
dengan menggunakan ukuran-ukuran fmansial. Peru- 
sahaan dapat disebut memiliki keunggulan bersaing 
jika memiliki tingkat laba yang tinggi daripada tingkat 
laba normal dalam dalam beberapa rasio, misalnya 
ROE, ROS dan ROA. 

Pendekatan analisis implikasi Total Q u a l i ~  
Management (TQM) terhadap kinerja melalui, 
kepuasan konsumen dan daya saing pada perusahaan 
manufaktur di Kota Makassar didasarkan atas kondisi 
riil dari perusahaan yang ada yang hams menghadapi 
persaingan pasar bebas. Salah satu pemicu penting 
terjadinya transformasi organisasional adalah aplikasi 
berbagai prinsip total quality management(TQM). 
Para pemimpin perusahaan meyakini bahwa TQM 
dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk 

bersaing dalam pasar global yang menekankan 
kualitas produk dan pelayanan. Kerangka konseptual 
penelitian ini dapat digambarkan seperti terlihat pada 
Gambar 1. 

Berdasarkan pada kajian empirik dan kaj ian teori- 
tis maka hipotesis penelitian ini adalah: 
H 1 : Semakin baik penerapan praktek TQM maka 

seacara langsung akan semakin meningkat- 
kan daya saing perusahaan, kepuasan konsu- 
men dan kinerja bisnis perusahaan. 

H2 : Semakin baik penerapan praktek TQM maka 
secara tidak langsung melalui peningkatan 
daya saing dan kepuasan konsumen akan se- 
makin meningkatkan kinerja bisnis perusa- 
haan. 

METODE 
Jenis penelitian ini adalah explanatory research 

yaitu penelitian yang bermaksud menjelaskan kedu- 
dukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan 
dan pengaruh antara satu variabel dengan variabel 
yang lain (Sugiyono, 2004). Populasi target dalam 
penelitian ini yaitu seluruh Industri manufaktur di Kota 
Makassar yang menerapkan praktek total Quality 
Management (TQM) yaitu sebanyak 43 industri. 
Subyek penelitian adalah para manajer, yang menjadi 
responden dari setiap perusahaan yang terpilih. 
Responden (manajer) yang dipilih adalah manajer 
produksi, manajer keuangan, manajer pemasaran. 
Dengan demikian responden dalam satu perusahaan 
ada 3 orang, sehingga jumlah semua responden dari 
43 perusahaan yang telah menerapkan TQM adalah 
3 x43 = 129. 

Prak tek TQ M 
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organizations is in the marketplace compared with 
other organizations that o#er similar product or 
services " jadi daya saing berhubungan dengan bagai- 
mana efektivitas suatu organisasi dipasar persaingan, 
dibandingkan dengan organisasi lainnya yang mena- 
warkan produk atau jasa yang sama. Porter (1998) 
menyatakan: "Competition is at the core of the 
success or failure of firms". 

-, 

Kinerja 
Kine rja adalah suatu konstruk multidimensional 

yang sangat komplek, dengan banyak perbedaan da- 
lam arti tergantung pada siapa yang sedang mengeva- 
luasi, bagaimana dievaluasi, dan aspek apa yang 
dievaluasi (Sturman, 2001). Penilaian kinerja dapat 
dilakukan dengan memilih dari berbagai metode peni- 
laian yang selama ini banyak digunakan. Metode 
penilaian kine rja yang paling banyak digunakan adalah 
dengan menggunakan ukuran-ukuran finansial. Peru- 
sahaan dapat disebut memiliki keunggulan bersaing 
jika memiliki tingkat laba yang tinggi daripada tingkat 
laba normal dalam dalarn beberapa rasio, misalnya 
ROE, ROS dan ROA. 

Pendekatan analisis implikasi Total Quality 
Management (TQM) terhadap kinerja melalui, 
kepuasan konsumen dan daya saing pada perusahaan 
manufaktur di Kota Makassar didasarkan atas kondisi 
riil dari perusahaan yang ada yang hams menghadapi 
persaingan pasar bebas. Salah satu pemicu penting 
terjadinya transformasi organisasional adalah aplikasi 
berbagai prinsip total quality management(TQM). 
Para pemimpin perusahaan meyakini bahwa TQM 
dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk 

bersaing dalam pasar global yang menekankan 
kualitas produk dan pelayanan. Kerangka konseptual 
penelitian ini dapat digiambarkan seperti terlihat pada 
Gambar 1. 

Berdasarkan pada kajian empirik dan kajian teori- 
tis maka hipotesis penelitian ini adalah: 
H1 : Semakin baik penerapan praktek TQM maka 

seacara langsung akan semakin meningkat- 
kan daya saing perusahaan, kepuasan konsu- 
men dan kinerja bisnis perusahaan. 

H2 : Semakin baik penerapan praktek TQM maka 
secara tidak langsung melalui peningkatan 
daya saing dan kepuasan konsumen akan se- 
makin meningkatkan kinerja bisnis perusa- 
haan. 

Jenis penelitian ini adalah explanatory research 
yaitu penelitian yang bermaksud menjelaskan kedu- 
dukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan 
dm pengaruh antara satu variabel dengan variabel 
yang lain (Sugiyono, 2004). Populasi target dalam 
penelitian ini yaitu seluruh I n d k  manufaktur di Kota 
Makassar yang menerapkan praktek total Quality 
Management (TQM) yaitu sebanyak 43 industri. 
Subyek penelitian adalah para manajer, yang menjadi 
responden dari setiap perusahaan yang terpilih. 
Responden (manajer) yang dipilih adalah manajer 
produksi, manajer keuangan, manajer pemasaran. 
Dengan dernikian responden dalam satu perusahaan 
ada 3 orang, sehingga jumlah semua responden dari 
43 perusahaan yang telah menerapkan TQM adalah 
3 x43 = 129. 

Ke puasan . 
Konsumen 

Praktek TQM 

- 



HASH, Daya saing mempunyai pengaruh positif dan 

Berdasarkan model empirik yang diajukan dalarn signifikan terhadap kepuasan konsumen dengan 

penelitian ini dapat dilakukan pengujian terhadap P = 0.000 (< 0.05) dan nilai CR (fhihme> ttabel 

hipotesis yang diajukan melalui pengujian koefisien atau 3.398 > 2.132) dengan nilai koefisien sebesar 

jalur pada model persamaan struktural. Hasil pengujian 0.430, koefisien ini menunjukkan bahwa apabila 

disajikan pada Tabel 1. daya saing perusahan meningkat maka kepuasan 
konsumen akan semakin meningkat. 

%be1 1. Pengujian Hipotesis 

Praktek TQM Daya Saing 0,3 82 0,O 07 SignifSam 
Kepuasan Sllgnifbn 

Praktek TQM konsumen 0,3 53 0,005 
Kepuasan Signifiian 

Daya Saing konsumen 0,430 0.000 
Praktek TQM Kine rja bisnis 0,540 0.000 Signif &an 

Tida ign i f  
Daya Saing Kinerja bisnis 0,073 0,5 66 ikan 
Xepuasan konsumen Kine rja bisnis 0,3 45 0,O 12 S i g n i f l i  

Kepuasan D Saing 0,164 Sign i f in  
Praktek TQM Konsumen 

Kinerja bisnis D Saing dan 0,159 Signiilkan 
Praktek TQM Kep konsumen 
Daya Saing Kine rja bisnis Kepuasan 0.1 33 Signirkan 

Konsumen 
(Sumber: Hasil olah Data) 

Dari keseluruhan model Lima jalur s i g n i f h ,  
satu jalur tidak signifikan. Cjalur langsung), dan ada 3 
jalur tidak langsung juga signifikan. Adapun interpre 
tasi dari Tabel 5.16 dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Praktek TQM mempunyai pengaruh positif dan 
signifikan terhadap daya saing dengan P = 0.007 
(< 0.05) dan nilai CR (t,,,- > ttabsl atau 2.681 > 
2.132) dengan nilai koefisien sebesar 0.382, 
koefisien inimenunjulckan bahwa apabila praktek 
TQM diterapkan dengan baik maka daya saing 
perusahaan akan semakin baik. 
Praktek TQM mempunyai pengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepuasan konsumen dengan 
P = 0.005 (< 0.05) dan nilai CR (t,,,, > t, 
atau 2.786 > 2.132) dengan nilai koefislen sebe- 
sar 0.353, koefisien ini menunjukkan bahwa 
apabila praktek TQM diterapkan dengan baik 
maka kepuasan konsumen akan semakin 
meningkat. 

Praktek TQM mempunyai pengaruh positif dan 
signifikan terhadap Kinerja bisnis dengan P = 

0.000 (< 0.05) dan nilai CR (gihmg > ttabsl atau 
4.423 > 2.132) dengan nilai koefisien sebesar 
0.540, koefisien ini menunjukkan bahwa apabila 
praktek TQM diterapkan dengan baik maka 
kinerja bisnis akan semakin baik. 
Daya saing mempunyai pengaruh positif tidak 
signifikan terhadap kinerja bisnis dengan P = 

0.566 (>0.05) dan nilai CR (gltung < ttabel atau 
0,574 < 2.132) dengan nilai koefisien sebesar 
0,073, koefisien ini menunjukkan bahwa walau- 
pun daya saing semakin baik, numun belum tentu 
secara langsung akan meningkatkan kinerja bis- 
nis, namun daya saing berpengaruh tidak langsung 
perhadap kine rja bisnis melalui kepuasan konsu- 
men dengan nilai koefisien 0,133 yang b e r h  
bahwa daya saing yang baik akan meningkatkan 
kepuasan konsumen sehingga pada akhirnya 
akan meningkartkan kinerja bisnis. 
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Kepuasan konsumen mempunyai pengaruh po- 
sitif clan signifikan terhadap Kinerja bisnis dengan 
P = 0.012 (< 0.05) dan nilai CR (th,- > t , ,  
atau 2.522 > 2.132) dengan nilai koefisien sebe- 
sar 0.345, koefisien ini menunjukkan bahwa ke- 
puasan konsumen yang terjaga dengan baik akan 
meningkatkan kinerja bisnis. 
Praktek TQM mempunyai pengaruh tidak lang- 
sung terhadap kepuasan konsumen melalui daya 
saing dengan nilai koefisien sebesar 0.164, koefi- 
sien ini menunjukkan bahwa apabila Praktek 
TQM diterapkan dengan baik maka daya saing 
akan semakin baik dan memberi dampak pada 
terciptanya kepuasan konsumen 
Praktek TQM mempunyai pengaruh tidak lang- 
sung terhadap kinerja bisnis melalui daya saing 
dan kepuasan konsumen dengan nilai koefisien 
sebesar 0.159, koefisien ini menunjukkan bahwa 
apabila Praktek TQM diterapkan dengan baik 
maka daya saing akan semakin baik sekaligus 
akan menciptakan kepusan konsumen dan mem- 
beri dampak pada kinerja bisnis, 
Daya saing mempunyai tidak langsung 
terhadap kinerja bisnis melalui kepuasan konsu- 
men dengan nilai koefisien sebesar 0.133, koefi- 
sien ini menunjukkan bahwa apabila daya saing 
semakin baik maka akan menciptakan kepusan 
konsumen dan memberi dampak pada kinerja 
bisnis. 

PEMBAHASAN 
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk m e  

neliti hubungan antara praktek TQM dan mengidentifi- 
kasi efek langsung dan tak langsung dari praktek TQM 
terhadap daya saing,kepuasan konsumen dan kinerja 
bisnis. Dengan menguji model struktural yang dihipo- 
tesakan, yang dikembangkan berdasarkan tinjauan 
literatur secara komprehensif, maka tujuan dari pene- 
litian ini telah berhasil dicapai. Pembahasan ini difo- 
kuskan pada keputusan yang dihasilkan dari pengujian 
hipotesis, sebagai upaya untuk menjawab perurnusan 
masalah penelitian. Hasil analisis dari pengujian h ip -  
tesis dijabarkan sebagai berikut: 

TQM difokuskan pada peningkatan efektifitas 
dan kesigapan (responsiveness) dari organisasi di da- 
lam memenuhi kebutuhan konsumen. Maka tujuan 
dari TQM adalah keunggulan organisasional dan 

kepuasan konsumen. Fokusnya adalah untuk mening- 
katkan daya saing pemahaan, dimana ini selanjutnya 
akan meningkatkan kinerja finansial secara keselu- 
ruhan (Hendricks dan Singhal, 1996; Hendricks dan 
Singhal, 2001). 

Praktek TQM mempengaruhi daya saing. Hal 
ini berarti bahwa praktek TQM memberi kontibusi 
yang besar terhadap peningkatan daya saing pada 
industri manufaktur di Kota Makassar. Temuan ini 
sesuai dengan dengan pendapat Deming (1 986) yang 
menyatakan bahwa TQM bisa berperan secara efek- 
tif untuk mewujudkan efektifitas organisasional. Mak- 
sudnya, TQM bisa meminimalkan total biaya lewat 
pengadaan tunggal (sole sourcing), dengan meng- 
konsentrasikan hanya pada sedikit pemasok saja, dan 
memberikan pelatihan dan teknologi yang diperlukan 
para pemasok ini, serta dengan memantau kinerja 
mereka, maka variabilitas pada produk pemasok bisa 
dikurangi, kualitas produk bisa ditingkatkan, biaya yang 
ditimbulkan oleh keterlambatan dan pengerjaan ulang 
bisa diminirnalkan. Porter (1998) berpendapat bahwa 
Persaingan adalah inti dari kesuksesan atau kegagalan 
perusahaan. Menurut Singh, et al. (2007) Daya saing 
perusahaan adalah tingkat sejauhmana sebuah orga- 
nisasi bisa menciptakan posisi yang dapat dipertahan- 
kan dalam perbandingannya derigan pesaingnya.Daya 
saing mencakup kemampuan yang memungkinkan 
sebuah organisasi untuk mendiferensiasi dirinya dari 
pesaingnya, dan daya saing ini didapatkan lewat 
pengambilan keputusan kritis oleh manajemen. 

Penelitian ini mendukung temuan dari Tata dkk 
(2000) bahwa praktek TQM terhadap kinerja opera- 
sional adalah positif. Narasimhan dan Jayaram (1 998) 
mendapati bahwa praktek TQM dapat menghasilkan 
keunggulan daya saing lewat perbaikan pada dimensi- 
dimensi persaingan seperti kualitas dan biaya. Menu- 
rut (Stevenson, 1999 dalam Muhardi, 2007) berbagai 
kecenderungan yang berhubungan dengan dengan 
variable atau aspek yang mendorong terjadinya daya 
saing diantaranya adalah Total Quality Management 
(TQW Mohrman, et al. (1995) mendapati bahwa 
praktek-TQM memiliki efek positif terhadap daya 
saing. Forker (1 996) meneliti kontribusi dari manaje- 
men kualitas terhadap kinerja bisnis dan menyimpul- 
kan bahwa manajemen kualitas dapat membantu 
perusahaan untuk mendapatkan keunggulan daya 
saing dengan cara menyediakan barang-barang yang 



dapat memenuhi kebutuhan konsumen untuk dibawa 
ke pasar. Temuan ini didukung oleh Anderson dan 
Sohal(1999) menyatakan bahwa efek dari praktek 
TQM berpengaruh terhadap daya saing, penjualan 
dan pangsa pasar secara keselunrhan. Khalifah dan 
Aspinwal(2000) mendapati bahwa kualitas adalah 
keunggulan bersaing yang penting di masa &tang. 
Sila (2007) menemukan bahwa efek dari TQM 
terhadap efektiMas organisasional adalah positif, juga 
sejalan dengan temuan dari Han, et al. (2007) mene 
mukan bahwa praktek TQM berpengaruh positif 
terhadap daya saing. 

Hasil uji praktek TQM berpengaruh positif terha- 
dap kepuasan konsumen. Ini selaras dengan phylosofi 
kunci dari TQM bahwa tujuan dari TQM adalah untuk 
memuaskan konsumen. Deming (1 982) berpendapat 
bahwa kepuasan konsumen adalah dampak yang 
paling penting dari praktek TQM. Sebagian besar 
model-model penghargaan kualitas juga memandang 
dgmak yang dirasakan konsumen sebagai efek yang 

---------- 

s i g n i f i  dari TQM. Hasil pengujian hipotesis pene- 
litian dalam penelitian ini menyebutkan bahwa daya 
saing sangat signif3can meningkatkan kepuasan kon- 
sumen pada perusahaan industri manufaktur di Kota 
makassar. 

Dapat d i s i m p h  bahwa keunggulan bersaing 
akan tercipta dan dapat dipertahankan oleh sebuah 
perusahaan yang marnpu melakukan penyempurnaan 
secara berkesinambungan untuk menghasilkan nilai 
pelanggan yang terbaik melalui, biaya rendah (low 
cost), Kualitas tinggi (high quality), dan inovasi yang 
berkesinambungan (innovativeness). Baik dari aspek 
fleksibilitas maupun pada aspek kecepatan pengirim- 
a. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek 
TQM berpengaruh positif terhadap kinerja bisnis. Te- 
muan ini membuktikan bahwa semakin baik penerapan 
praktek TQM maka akan semakin meningkatkan 
kinerja bisnis, sekaligus membe- dukungan terha- 
dap teori reaksi berantai kualitas (Quality Chain 
Reaction Theory) dari Deming (1 982) yang menyata- 
kan bahwa focus terhadap kualitas akan menghasilkan 
dampak-dampak seperti kepuasan pegawai dan 
kepuasan konsumen, efisiensi dan profitabilitas. Hasil 

p e n e l ~ ~ i ~  u.c;nl;lulfwsifpetlefitianTeffievski- 
dan Samson (1999) Kaynak, (2003); Mehra, et al. 
(200 1) bahwa organisasi manufakturing lebih mungkin 

untuk mencapai keberhasilan hubungan karyawan, 
kepuasan pelanggan, dan kinerja bisnis dengan TQM. 
Beberapa penelitian yang mengkaji pengaruh praktek 
TQM terhadap kinerja bisnis pada umumnya menya- 
takan bahwa terdapat hubungan positif antara praktek 
TQM dan kinerja 

Keterbatasan Penelitian 
Meskipun penelitian ini telah menghasilkan te- 

muan yang berkaitan ,dengan hubungan antara praktek 
TQM, daya saing, kepuasan konsumen dan kinerja 
bisnis, namun penelitian ini masih menghadapi bebe- 
rapa keterbatasan. Keterbatasan yang dirasakan 
menonjol dan dapat berakibat kurang sempurnanya 
penelitian ini sehingga diharapkan akan disempurnakan 
oleh peneliti lain adalah sebagai berikut: 

Penelitian ini mengkaji tentang hubungan praktek 
TQM dengan kinerja bisnis melalui daya saing 
clan kepuasan konsumen. Pengujujian ini mengu- 

_kur m e p s i  menggunakan kuesioner. Manajer 
- - - - - - - - - 

."-' dimintauntuk menilai praktek TQM yang diterap 
kan diperusahaannya. Penilaian ini bisa menjadi 
bias karena para responden (manaj a) cenderung 
memberikan penilaian yang tinggi, sehingga 
peneliti mendatang diharapkan untuk menilai 
praktekTQh4 dilihat dari persepsi karyawan juga 
agar bisa memverifhi persepsi itu. 
Generalisasi penelitian terbatas hanya pada peru- 
sahaan yang menerapkan TQM, tidak dengan 
perusahaan yang belurn merapkan TQM. Peneli- 
tian selanjutnya diharapkan untuk mengjaji 
keduanya. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan serta 
beberapa temuan dari pengujian konsistensi terhadap 
integrasi pengaruh praktek TQM, daya saing, kepuas- 
an konsumen, dan kinerja bisnis pada perusahaan 
manufaktur di Kota Makassar maka diperoleh kesim- 
pulan sebagai berikut: 

~e'rtamu. Penelitian ini memberi kontribusi  bag^ 
literatur TQM dengan memvalidasi hubungan lang- 
-*-=liw%-TOM- 
kinerja bisnis. Praktek TQM yang diteliti dalarn 
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penelitian ini mewakili ranah yang lebih luas dari 
peneliti sebplumnya. 

Kedim, 9ndustri manufaktur di Kota Makassar 
telah menerapkan praktek total quality management 
(TQM) sehingga perusahaan mampu meningkatkan 
kepuasan konsumen yang diukur dari komplain 
konsumen, tingkat pembelian ulang dan retensi 
konsumen. Secara umum praktek TQM yang paling 
tinggi berada pada perbaikan berkesinambungan, dm 
praktek TQM terlemah berada pada informasi dan 
analisa kualitas. 

Saran 
Berdasarkan hasil analisis, implikasi d m  keter- 

batasan maka diajukan saran sebagai berikut: 

Saran untnk Perusahaan Manufaktur di Kota 
Makassar 

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kese- 
puluh indikator yang merepleksikan variabel praktel 
TQM, Kornitmen manajemen pun&kepemimpinan, 
manajemen kualitas pemasok, fokus kepada konsu- 
men, pelatihan karyawan, p e r b b  berkesinambung- 
an, penggunaan infonnasi kualitas internal, disain pro- 
duk, keterlibatan karyawan, dan penggunaan teknik 
kualitas statistik meningkatkan daya saing, kepuasan 
konsurnen clan kinerja bisnis. Sudah seharusnya peru- 
sahaan manufaktur di Kota Makassar sedapat mung- 
kin mempertahankan penerapan praktek TQM agar 
perusahaan lebih lebih survive dan mampu bersaing 
dipasar global. 

Saran untuk Pemerintah 
Penelitian ini menyarankan kepada pemerintah 

Kota Makassar agar PT Kawasan Industri Makassar 
(PT KIMA) tidak hanya m e n j a l d a  bisnisnya seba- 
gai penyedia lahan siap pakai untuk kebutuhan pem- 
bangunan industri tetapi diharapkan bahwa PT KMA 
juga mampu memberikan perhatian dan dorongan 
pada perusahaan industri yang berada di kawasan 
Industri Makassar untuk berusaha menghasilkan 
keluaran yang memiliki kualitas dan daya saing yang 
handal sebagai btisipasi menyambut era perdagangan 
bebas. Dengan demikian akan berdampak terhadap 
pemerintah Kota Makassar terutama terhadap PAD 
Kota ~ a k i s a r .  
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