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ABSTRACT 

The purpose of this research is to test empirically the influence of Total 

Quality Management, reward systems and organizational commitment to 

performance at the hospital in Pekanbaru. 

The data was collected by distributing questionnaires to the respondents. 

samples used in the study are leaders and managers or level manager at a hospital in 

Pekanbaru, with a total sample of 21 hospitals. The method used in this study is 

analaisis multiple regression analysis with SPSS 17.00. 

From the results of multiple regression, there is one hypothesis that influent to 

managerial performance.: 1) the effect of reward systems on managerial 

performance. Meanwhile, two more hypotheses: 1) the effect of Total Quality 

Management on managerial performance, 2) the influence of organizational 

commitment, don’t give some effect to managerial performance.  

 

 

Keywords: Total Quality Management, Reward Systems, Organizational Commitmen 

and Managerial Performance. 

 

PENDAHULUAN 

Persaingan yang ketat pada industri bisnis di Indonesia dewasa ini 

memberikan pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap 

perusahaan yang ada. Setiap perusahaan dituntut untuk meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi dalam menjalankan pekerjaannya agar dapat memperoleh pelanggan dan 

dapat menjadi market leader dari produk yang mereka tawarkan. Perekonomian suatu 

negara tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan – kebijakan yang ada di negara 

tersebut melainkan dipengaruhi oleh kebijakan negara-negara lain. Begitu pula 

Indonesia sebagai bagian dari ekonomi global, situasi perekonomian nasional 

mailto:pujaanggaputra@yahoo.com


2 
 

mengalami kemerosotan yang sangat dipengaruhi oleh situasi perekonomian yang 

terjadi di dunia.        

 Setiap organisasi memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas untuk 

mencapai rencana yang telah ditentukan. Sumber daya manusia merupakan faktor 

penting dalam kelangsungan hidup suatu organisasi. Salah satunya peran manajer 

dalam mengelola organisasi dapat dilihat dari pencapaian target dalam perencanaan 

yang semula telah ditetapkan. Hasil penilaian kinerja manajerial dapat dijadikan tolak 

ukur keberhasilan manajer dalam melaksanakan tugasnya.   

 Kinerja (performance) menurut Mahoney et al. (1963) 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 organisasi 

dalam kegiatan-kegiatan manajerial, antara lain: perencanaan, investigasi, koordinasi, 

pengaturan staf, negosiasi, dan lain-lain. Dalam mencapai sasaran atas peningkatan 

kinerja manajerial perlu dipertimbangankan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

masalah tersebut, antara lain Total Quality Management (TQM), system reward dan 

komitmen organisasi.         

 Total Quality Management (TQM) adalah suatu sistem yang dapat 

dikembangkan menjadi pendekatan dalam menjalankan usaha untuk 

memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus menerus atas produk, 

jasa, tenaga kerja, proses dan lingkungannya (Tjiptono dalam Mertina, 2009). 

Perusahaan harus menerapkan teknik Total Quality Management (TQM) agar kinerja 

perusahaan tersebut dapat lebih baik lagi.    

 Penghargaan atau reward (kompensasi) merupakan apa yang diterima oleh 

para karyawan sebagai ganti kontribusi mereka kepada organisasi (Simamora dalam 

Mertina, 2009). Penghargaan yang diberikan perusahaan dapat mempengaruhi 

tendensi para karyawan untuk tetap bersama pada organisasi atau mencari pekerjaan 

lainnya. Semakin besar perhatian perusahaan terhadap kebutuhan karyawan maka 

perusahaan tersebut akan mendapat timbal balik yang sesuai, yaitu memaksimalkan 

produktivitas kinerja.        

 Selain TQM dan sistem reward salah satu variabel independen lainnya yang 

mempengaruhi kinerja manajerial yaitu komitmen organisasi. Komitmen organisasi 

adalah keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran yang ingin di 

capai organisasi. Komitmen organisasi yang kuat akan mendorong individu berusaha 

keras mencapai tujuan organisasi (Lifo Fatrin, 2011). Kecukupan anggaran tidak 

hanya secara langsung meningkat kan prestasi kerja, tetapi juga secara tidak langsung 

(moderasi) melalui komitmen organisasi.     

 Penelitian yang dilakukan oleh Sumarno (2005) meneliti tentang pengaruh 

komitmen organisasi dan gaya kepemimpinan terhadap hubungan antara partisipasi 

anggaran dan kinerja manajerial. Hasilnya partisipasi anggaran berpengaruh negatif 

terhadap kinerja manajerial, sedangkan komitmen organisasi berpengaruh positif 

terhadap kinerja manajerial. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Aida 

Ainul Mardiah (2005) dengan perluasan pada variabel independen berupa komitmen 

organisasi. Penelitian Aida Ainul Mardiah menggunakan sampel perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI sedangkan pada penelitian ini menggunakan sampel 
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Rumah Sakit yang ada di kota Pekanbaru. Dengan responden adalah pimpinan dan 

manajer Rumah Sakit yang ada di kota Pekanbaru.   

 Berdasarkan uraian diatas masalah dalam penelitian ini adalah ”Apakah Total 

Quality Management, sistem reward, dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap 

kinerja manajerial?” 

Berdasarkan uraian pada permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh Total Quality Management, sistem reward, dan 

komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kinerja Manajerial        

 Menurut Mulyadi dan Johny (dalam Mardiyah dan Listiyaningsih, 2005) 

kinerja manajerial adalah kinerja individu anggota organisasi dalam kegiatan-

kegiatan manajerial. Kinerja manajerial merupakan hasil dari proses aktivitas 

manajerial yang efektif mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

laporan pertanggung jawaban, pembinaan, dan pengawasan. Selanjutnya kinerja 

manajerial menurut Stoner (1992) adalah seberapa efektif dan efisien manajer telah 

bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. 

  

2.2 Total Quality Management (TQM)       

 Kualitas menjadi hal utama yang menjadi titik focus setiap perusahaan. 

Berbagai hal dilakukan untuk meningkatkan kualitas yang diterapkan pada produk, 

pelayanan dan manajemen perusahaan. Seiring dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan, lahilah suatu inovasi yang dikenal dengan TQM. Menurut Tjiptono dan 

Anastasia (2003:4) “TQM merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha 

yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus 

menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Menurut Gaspersz 

(2001:4), ”TQM didefinisikan sebagai suatu cara meningkatkan performansi secara 

terus menerus pada setiap level operasi atau proses, dalam setiap area fungsional dari 

suatu organisasi, dengan menggunakan semua sumber daya manusia dan modal yang 

tersedia. Menurut Purnama (2006:51), “TQM adalah system terstruktur dengan 

serangkaian alat, teknik, dan filosofi yang didesain untuk menciptakan budaya 

perusahaan yang memiliki focus terhadap konsumen, melibatkan partisipasi aktif 

pekerja, dan perbaikan kualitas terus menerus dengan tujuan agar sesuai dengan 

harapan konsumen”. Hitt, Ireland dan Hoskisson (2001:223) mengatakan TQM 

adalah inovasi manajerial yang menekankan komitmen total organisasi kepada 

pelanggan dan untuk terus menerus melakukan perbaikan setiap proses melalui 

penggunaan pendekatan pemecahan masalah, digerakan oleh data, didasarkan pada 

pemberdayaan kelompok-kelompok dan tim tim karyawan”.  

 

2.3 System Reward 
 Penghargaan atau reward (kompensasi) merupakan apa yang diterima oleh 

para karyawan sebagai ganti kontribusi mereka kepada organisasi (Simamora dalam 

Mertina, 2009). Penghargaan yang diberikan perusahaan dapat mempengaruhi 

tendensi para karyawan untuk tetap bersama pada organisasi atau mencari pekerjaan 
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lainnya. Semakin besar perhatian perusahaan terhadap kebutuhan karyawan maka 

perusahaan tersebut akan mendapat timbal balik yang sesuai, yaitu memaksimalkan 

produktivitas kinerja. Dengan diterapkanya sistem penghargaan di dalam perusahaan 

tersebut maka kualitas kinerja dari para individu sendiri akan semakin terpacu apabila 

mereka diberikan penghargaan baik berupa fisik maupun non fisik yang layak atas 

hasil kinerjanya. Sehingga para manajer maupun karyawan akan lebih giat lagi dalam 

melaksanakan kinerjanya.  

 

2.4 Komitmen Organisasi       

 Sebagai sikap, komitmen organisasi paling sering didefinisikan sebagai (1) 

keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu; (2) keinginan untuk 

berusaha keras sesuai dengan keinginan organisasi; (3) keyakinan tertentu, dan 

penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Komitmen ini merupakan sikap yang 

merefleksikan loyalitas karyawan pada organisasi dan proses berkelanjutan sehingga 

anggota organisasi dapat mengeksperesikan perhatiannya terhadap organisasi dan 

keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan (Luthans, 2006; 249).  

      

2.5 Kerangka Pemikiran  

2.5.1 Pengaruh TQM Terhadap Kinerja Manajerial    

 TQM adalah pendekatan manajemen pada suatu perusahaan/organisasi, yang 

berfokus pada kualitas dan didasarkan atas partisipasi dari keseluruhan sumber daya 

manusia pada perusahaan/organisasi tersebut. Tujuan utama dari TQM adalah 

perbaikan yang dilakukan secara terus menerus untuk mendapatkan hasil yaitu 

memperoleh kinerja yang baik. Dalam hal ini, dengan adanya TQM maka diharapkan 

dapat memberikan improvisasi pada kinerja manajerial. Karena dengan adanya TQM 

yang merupakan suatu sistem, yang melakukan perbaikan secara terus menerus dan 

tetap konsisten baik dalam melayani pelanggan, maka diharapkan akan memberikan 

dampak positif bagi kinerja manajerial yaitu perbaikan kinerja manajerial dari 

perusahaan yang menerapkannya. Selain itu kinerja yang baik bisa dikatakan dapat 

menekan biaya agar lebih ekonomis Karena dengan tujuan TQM yang terus menerus 

mengasah kualitas tersebut dapat mencegah banyaknya kecacatan, penghilangan 

kerugian antara pelanggan, pemasok atau karyawan.  

 Pada penelitian Ittner dan Larcker tidak ditemukannya bukti bahwa organisasi 

yang menerapkan TQM dapat mencapai kinerja yang tinggi. Tetapi pada penelitian 

Banker et al. (1993) memberikaan bukti empiris bahwa program peningkatan kualitas 

seperti TQM secara individual dapat efektif jika perusahaan telah 

mengimplementasikan cara perbaikan kualitas secara berkesinambungan, 

dibandingkan dengan organisasi pesaing lainnya yang mengadakan improvement 

dengan tidak menggunakan teknik TQM. 

Pada penelitian I Made Narsa dan Rani Dwi Yuniawati (2003) memberikan 

bukti empiris bahwa praktik Total Quality Management (TQM) berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Begitu juga pada penelitian 

Suprantiningrum dan Zulaikha (2003), memberikan bukti bahwa TQM berpengaruh 

positif terhadap kinerja manajerial.  
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2.5.2 Pengaruh Sistem Reward Terhadap Kinerja Manajerial  

 Penghargaan atau reward (kompensasi) merupakan apa yang diterima oleh 

para karyawan sebagai ganti kontribusi mereka kepada organisasi (Simamora dalam 

Mertina, 2009). Penghargaan yang diberikan perusahaan dapat mempengaruhi 

tendensi para karyawan untuk tetap bersama pada organisasi atau mencari pekerjaan 

lainnya. Semakin besar perhatian perusahaan terhadap kebutuhan karyawan maka 

perusahaan tersebut akan mendapat timbal balik yang sesuai, yaitu memaksimalkan 

produktivitas kinerja. Dengan diterapkanya sistem penghargaan di dalam perusahaan 

tersebut maka kualitas kinerja dari para individu sendiri akan semakin terpacu apabila 

mereka diberikan penghargaan baik berupa fisik maupun non fisik yang layak atas 

hasil kinerjanya. Sehingga para manajer maupun karyawan akan lebih giat lagi dalam 

melaksanakan kinerjanya.   

 

2.5.3 Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial 

 Komitmen organisasi yang kuat akan mendorong individu berusaha keras 

mencapai tujuan organisasi (Porter et. al., dalam Shubi 2010). Dengan peningkatan 

komitmen organisasi dari bawahan akan mengurangi masalah yang terdapat dalam 

kinerja.  

2.6  Model Penelitian        

 Untuk lebih menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel 

dependen yang digunakan dalam penelitian ini, maka berikut digambarkan model 

penelitian yang digunakan. 

Gambar 2.1 Model Penelitian 

                                                  

 

 

                                        
Variabel Independen           Variabel Dependen  

2.7 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka hipotesis penelitian yang diajukan 

adalah sebagai berikut : 

H1 : Total Quality Management berpengaruh terhadap kinerja manajerial. 

H2 : Sistem Reward berpengaruh terhadap kinerja manajerial. 

H3 : Komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial. 

 

 

Total Quality 

Management 

Kinerja Manajerial Sistem Reward 

Komitmen Organisasi 
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METODOLOGI PENELITIAN 

Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah rumah sakit yang ada di Pekanbaru pada 

tahun 2012 yang berjumlah 21 rumah sakit. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 5 

orang manajer atau setingkat manajer dan pimpinan rumah sakit yang ada di 

Pekanbaru, sehingga besarnya sampel penelitian ditentukan dengan mengalikan 5x21 

rumah sakit sehingga total sampel 105 responden. 

Jenis dan Sumber Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer 

yang digunakan didapat dari hasil jawaban kuisioner yang akan di bagikan kepada 

manajer pada Rumah Sakit yang ada di Pekanbaru. 

3.4 Pengukuran Variabel 

3.4.1 Variabel Dependen        
 Kinerja manajerial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kinerja individu 

dalam kegiatan-kegiatan manajerial diukur dengan menggunakan instrumen self 

rating yang diadopsi dari kuisioner penelitian Mahoney et al. (1963). Kinerja 

manajerial yang diukur meliputi delapan dimensi: perencanaan, investigasi, 

pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pemilihan staf, negosiasi dan perwakilan, 

serta satu dimensi pengukuran kinerja seorang manajer secara keseluruhan. Setiap 

responden menilai kinerja manajerial yang terdapat dalam perusahaannya yang diukur 

dengan skala numerik (1-5), dengan poin 1 untuk kinerja dibawah rata-rata dan poin 5 

untuk kinerja diatas rata-rata.  

3.4.2 Variabel Independen 

a.    Total Quality Management (TQM) 

Variabel TQM dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan kuisioner 

penelitian Setiawan Wicaksono (2006) yang memasukkan elemen utama manajemen 

kualitas yaitu focus pada konsumen, perbaikan berkelanjutan, komitmen manajemen, 

pelatihan, pemberdayaan karyawan dan perbandingan kinerja. Setiap responden 

diminta menilai penerapan TQM dari sangat tidak setuju (poin 1) berarti TQM rendah 

sampai dengan sangat setuju (poin 5) berarti TQM tinggi.  

b.    Sistem Reward         

 Variabel ini berkaitan dengan sistem kompensasi yang ada dalam perusahaan. 

Sistem kompensasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pemberian 

kompensasi manajer yang terdiri atas: (a) pembayaran tetap saja dan (b) pembayaran 

tetap ditambah variabel yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kinerja manajer.

 Responden diminta untuk memilih alternatif sistem kompensasi yang berlaku: 

a. kompensasi (gaji + tunjangan) tetap saja 

b. kompensasi tetap + reward non-keuangan 

c. kompensasi tetap + reward keuangan 

d. kompensasi tetap + insentif yang ditentukan berdasarkan kinerja individual 

e. kompensasi tetap + insentif yang ditentukan berdasarkan kinerja kelompok. 

Pengukuran variabel sistem reward  menggunakan instrument yang digunakan dalam 

kuisioner penelitian Kurnianingsih (2000). 
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c.    Komitmen organisasi        

 Komitmen organisasi adalah keyakinan dan dukungan terhadap nilai dan 

sasaran (goal) yang ingin dicapai oleh organisasi (Mowdat et al, 1979 dalam Darlis, 

2001). 

3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Pengujian Kualitas Data       

 Hasil penelitian atau kesimpulan penelitian yang berupa jawaban atau 

pemecahan masalah penelitian, dibuat berdasarkan proses pengujian data yang 

meliputi: pemilihan, pengumpulan dan analisis data. Oleh karena itu, hasil 

kesimpulan tergantung pada kualitas data dan instrument yang digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian.      

 Ketepatan suatu hipotesis sangat tergantung pada kualitas data yang dipakai 

dalam pengujian tersebut. Kualitas data penelitian ditentukan oleh instrument yang 

digunakan untuk pengumpulan data. Untuk itu, dalam penelitian ini digunakan dua 

metode pengujian kualitas data sebagai berikut: 

a.    Uji Validitas  

b.    Uji Reliabilitas 

3.6 Uji Normalitas Data 

Salah satu cara untuk melihat normalitas adalah dengan melihat normal 

probability plot  (Santoso, 2007). 

3.7 Uji Asumsi Kelasik 

3.7.1 Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas dapat dideteksi denga melihat besaran VIF (Varian Inflation 

Factor) dan nilai Tolerance. Jika nilai VIF > 10 atau nilai Tolerance < 0.10, berarti 

terdapat multikolinearitas. 

3.7.2 Uji Autokorelasi  

 Cara mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dengan menggunakan uji 

Durbin Watson (DW test). Caranya yaitu: 

a. Jika DW dibawah -2, berarti terdapat autokorelasi positif 

b. Jika DW di antara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi 

c. Jika DW diatas +2, berarti terdapat autokorelasi negative. 

3.7.3 Uji Heterokedasitas 

Untuk menguji terdapatnya heterokedasitas dalam suatu penelitian salah satu caranya 

adalah dengan menggunakan scatterplots.       

3.8 Analisis Regresi dan Pengujian Hipotesis 

3.8.1 Analisis regresi        

 Pengolahan analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan regresi 

linear berganda (multiple regression) guna mengetahui pengaruh variabel – variabel 

independen terhadap variabel dependen. model tersebut diformulasikan sebagai 

berikut :   

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3  +e 

Keterangan : 

Y  = Kinerja manajerial 

a               = Konstanta 

b (1,2,3,)      = Koefisien regresi masing-masing X 
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X1                  = Total Quality Management 

X2                 = Sistem Reward 

X3                 = Komitmen Organisasi 

e              = Error  

 

3.8.2 Pengujian Hipotesis        
 Sebelum  melakukan pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, 

maka perlu menguji model penelitian terlebih dahulu. Pengolahan data penelitian ini 

menggunakan multiple regression dengan bantuan program SPSS (Statistical Product 

Service Solution) versi 17.00. 

 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Deskripsi dan Analisis Data 

Tabel 4.1 Tingkat partisipasi objek penelitian dan tingkat pengembalian kuesioner 

Total rumah sakit  

Total kuesioner yang dkirim 

Total kuesioner yang kembali 

Total kuesioner yang gugur 

21 

105 

40 

0 

 

Total kuesioner yang layak diolah 

Tingkat pengembalian kuesioner 40/105x 100% 

 

40 

38,09 % 

 

Sumber : Hasil pengolahan data peneliti 

 

4.2 Hasil Demografi Responden 
Tabel 4.2 Demografi Responden 

 Frekuensi (orang) Persentase (%) 

Jenis Kelamin 

    Pria  

    Wanita  

 

Total  

 

15 

25 

 

                  40 

 

37,5 

62,5 

 

100 

Umur 

    20-30 

    31-40 

    41-50 

    > 50 

 

Total  

 

2 

19 

15 

4 

 

                  40 

 

5 

47,5 

37,5 

10 

 

                 100 

Lama Bekerja 

    1-10 tahun 

    11-20 tahun 

    > 20 tahun 

 

Total  

 

10 

20 

10 

 

                  40 

 

25 

50 

25 

 

                  100 

Tingkat pendidikan   
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    SMA 

    D3 

    S1 

    S2 

 

Total  

0 

3 

10 

27 

 

                  40 

0 

7,5 

25 

67,5 

 

                 100 

Sumber : Hasil pengolahan data peneliti 

 

4.3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

Tabel 4.3 Statistik Deskriptif 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

kinerja manajerial 40 26.00 40.00 33.5750 3.78856 

TQM 40 114.00 155.00 137.3500 11.98621 

sistem reward 40 18.00 25.00 22.3250 2.48470 

komitmen organisasi 40 34.00 43.00 37.8000 2.18620 

Valid N (listwise) 40     

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS   

 

4.4 Hasil Metode Analisis Data 

4.4.1 Hasil Uji Validitas 

4.4.1 Tabel Hasil Uji Validitas 

Variabel No. 

Item 

Corrected Item 

Total Corelation 

r Tabel Keterangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Quality 

Management 

1 .498 0.3 Valid 

2 .354 0.3 Valid 

3 .456 0.3 Valid 

4 .521 0.3 Valid 

5 .588 0.3 Valid 

6 .587 0.3 Valid 

7 .609 0.3 Valid 

8 .621 0.3 Valid 

9 .417 0.3 Valid 

10 .623 0.3 Valid 

11 .678 0.3 Valid 

12 .603 0.3 Valid 

13 .514 0.3 Valid 

14 .624 0.3 Valid 

15 .377 0.3 Valid 

16 .679 0.3 Valid 

17 .524 0.3 Valid 

18 .795 0.3 Valid 

19 .838 0.3 Valid 
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20 .732 0.3 Valid 

21 .811 0.3 Valid 

22 .832 0.3 Valid 

23 .805 0.3 Valid 

24 .810 0.3 Valid 

25 .733 0.3 Valid 

26 .767 0.3 Valid 

27 .779 0.3 Valid 

28 .836 0.3 Valid 

29 .530 0.3 Valid 

30 .541 0.3 Valid 

31 .531 0.3 Valid 

 

 

Sistem Reward 

 

 

1 .608 0.3 Valid 

2 .739 0.3 Valid 

3 .802 0.3 Valid 

4 .808 0.3 Valid 

5 .778 0.3 Valid 

 

 

Komitmen Organisasi 

1 .753 0.3 Valid 

2 .731 0.3 Valid 

3 .386 0.3 Valid 

4 .669 0.3 Valid 

5 .753 0.3 Valid  

6 .351 0.3 Valid 

7 .347 0.3 Valid 

8 .347 0.3 Valid 

9 .347 0.3 Valid 

 

 

 

 

Kinerja Manajerial 

1 .828 0.3 Valid 

2 .823 0.3 Valid 

3 .830 0.3 Valid 

4 .817 0.3 Valid 

5 .762 0.3 Valid 

6 .791 0.3 Valid 

7 .738 0.3 Valid 

8 .517 0.3 Valid 
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 
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4.4.2 Hasil Uji Reliabilitas 

Tabel 4.4.2 Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Total Quality Management 0.954 Reliabel 

Sistem Reward 0.912 Reliabel 

Komitmen Organisasi 0.631 Reliabel 

Kinerja Manajerial 0.938 Reliabel 

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 

 

4.5 Hasil Uji Normalitas Data 

Gambar 4.5 Hasil Uji Normalitas Data 

 
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 

 

4.6 Hasil Uji Asumsi Kelasik 

4.6.1 Hasil Uji Multikolinearitas  

Tabel  4.6.1 Hasil Uji Multikolinieritas 

 

 

 

 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

TQM .771 1.298 

sistem reward .819 1.221 

komitmen 
organisasi 

.899 1.113 



12 
 

4.6.2 Hasil Uji Autokorelasi 

Tabel 4.6.2 Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R 

Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .526
a
 .276 .216 3.354466 .276 4.580 3 36 .008 1.657 

 

4.6.3 Hasil Uji Heterokedasitas 

Gambar 4.6.3 Hasil Uji Heterokedasitas 

 
 

   

4.7 Hasil Analisis Regresi dan Pengujian Hipotesis 

4.7.1 Hasil Analisis Regresi 
Table 4.7.1 Hasil Analisis regresi 

 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

T tabel 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 15.501 10.978  1.412 .167  

TQM .074 .051 .234 1.450 .156 2.03 

sistem 
reward 

.591 .239 .387 2.473 .018  

komitmen 
organisasi 

-.140 .259 -.081 -.539 .594  

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 

Berdasarkan hasil analisis regresi seperti tertera pada ringkasan Tabel 4.4 

diatas diperoleh persamaan model regresi yaitu: 

 

 Y = 15.501  + 0.074 X1  + 0.591 X2  - 0.140 X3 
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4.7.2 Hasil Pengujian Hipotesis 

Tabel 4.7.2 Hasil Pengujian hipotesis 

Variabel Independent thitung ttabel Sign Tingkat Sign Keterangan 

TQM 1.450 2.03 0.156 <0.05 Ho Diterima 

Sistem Reward 2.473 2.03 0.018 <0.05 Ho ditolak 

Komitmen Organisasi -0.539 2.03 0.594 <0.05 Ho Diterima 

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 

 

4.8 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R
2
) 

Tabel 4.8 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R
2
) 

Model Summary
b
 

Model R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-Watson 

R 
Square 
Change 

F 
Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

1 .526
a
 .276 .216 3.35466 .276 4.580 3 36 .008 1.657 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Total Quality Management 

(TQM), sistem reward dan komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial pada 

rumah sakit yang ada di Pekanbaru. Dari penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan 

sebagai berikut: (1) Hasil pengujian hipotesis pertama menjelaskan bahwa variabel 

TQM tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial. (2)Hasil penelitian hipotesis 

kedua menjelaskan bahwa variabel sistem reward berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial. (3)Hasil penelitian hipotesis ketiga menjelaskan bahwa variabel 

komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial. (4)Kemampuan 

dari variabel TQM (X1), sistem reward (X2), dan komitmen organisasi (X3) dalam 

menerangkan kinerja manajerial (Y) hanya sebesar 27.6%. Sisanya 72.4% dijelaskan 

oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah Penulis menyadari bahwa penelitian ini 

masih memiliki  kelemahan atau keterbatasan, yaitu: hasil penelitian ini tidak dapat 

digeneralisasikan untuk seluruh rumah sakit karena ruang lingkup penelitian yang 

terbatas hanya di Pekanbaru. 

Dengan berbagai telaah yang telah penulis lakukan, serta berdasarkan 

keterbatasan dari peneliti, dapat diberikan saran karena penelitian ini juga hanya 

mengambil populasi rumah sakit yang ada di Pekanbaru, maka diharapkan pada 

penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada lingkup yang lebih luas. Apabila 
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diperbanyak populasi dan sampelnya kemungkinan akan mendapatkan hasil yang 

berbeda. 
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