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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Rumah Warna Creative Kingdom 

1. Sejarah Rumah Warna Creative Kingdom 

Rumah Warna Creative Kingdom merupakan sebuah industri kreatif 

pernak-pernik remaja putri dengan produk utama tas dan frame. Bisnis ini 

merupakan hasil kreatifitas dari pasangan suami istri Nanang Syaifurrozi dan 

Ane Yarina Christy yang awalnya memiliki hobi membuat pernak-pernik.  

Berawal pada tahun 2000 saat Nanang dan Ane yang masih kuliah di 

Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta dengan membuat frame kemudian 

dijual dengan pasar teman sendiri. Dan setiap hari Minggu pagi mulai mencoba 

untuk berjualan menjadi PKL di UGM. Semua dilakukan sendiri dari mulai 

proses produksi hingga pemasaran. Selain menjual sendiri, mereka juga 

menitipkan produk ke beberapa toko kerajinan di Jogja. 

Dari sanalah Nanang dan Ane menerima order, sampai usaha kecil 

tersebut mendapatkan modal untuk berkembang kemudian memperkenalkan 

diri kepada masyarakat dengan nama Rumah Warna pada tahun 2004. Produk-

produk yang dihasilkan mulai diberi label Rumah Warna sebagai pengenal 

identitas produk mereka. Setelah itu barang-barang yang diproduksi oleh 

Rumah Warna tidak hanya frame dan box tetapi juga mulai merambat ke 

pembuatan tas, dompet, sprei, bed cover, pernak-pernik, gorden, dan lain-lain. 

Di tahun 2005 Rumah Warna mulai mengikuti pameran di Yogyakarta 

dan sekitarnya sebagai salah satu strategi pemasaran. Kemudian pada tahun 

2006 mendirikan showroom Rumah Warna yang beralamat di Ring Road utara 

sebagai tempat menerima pesanan dan transaksi jual beli produk-produk 

Rumah Warna. 

Kini perkembangannya kian pesat, semakin banyak showroom yang 

dimiliki Rumah Warna. Dan saat ini sudah menjadi perusahaan nasional 

dengan sistem penjualan kemitraan store dengan 80 store di seluruh Indonesia 
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dari Sabang sampai Merauke. Dan pada tahun 2014 menggunakan sistem 

pemasaran direct selling dengan brand Super Stars. 

Pada tahun 2016 jumlah produksi normal harian mencapai 35 ribu pcs 

per bulan. Selama kurun waktu 15 tahun lebih, Rumah Warna Creative 

Kingdom telah membuktikan bahwa produk-produknya dapat diterima dengan 

baik dan mampu bersaing dengan produk-produk dalam dan luar negeri. Saat 

ini Rumah Warna telah menaungi lebih dari 1000 orang yang bergabung 

menjadi mitra maupun karyawan. 

2. Visi dan Misi 

Visi: Menjadi perusahaan fashion dan craft nomor 1 di Indonesia yang 

terbesar, terbaik, dan bermanfaat. 

Terbesar : 500 store, 50 ribu tenaga kerja 

Terbaik : produk, SDM, manajemen yang berkualitas, dan profitable. 

Bermanfaat : mensejahterakan jutaan orang didalamnya dan menciptakan 

banyak entrepreneur muda baru yang sukses dan tangguh. 

Misi: menjadi pilihan utama bagi konsumen dengan menyediakan 

produk yang berkualitas, bernilai, dan inovatif. 

Berkualitas : produk yang original, beda, gaya, dan bergaransi 

Bernilai : service excellence bagi konsumen dan mitra usaha 

Inovatif : trendsetter yang unik, fun, dan out of the box. 
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3. Struktur Perusahaan 

 

Sumber: Rumah Warna Creative Kingdom 

Gambar 4.1 Struktur Perusahaan Rumah Warna 

B. Gambaran Umum Responden 

Responden dalam penelitian ini merupakan karyawan dari Rumah Warna. 

Jumlah responden yang digunakan sebanyak 75 orang dan data diperoleh dengan 

cara menyebarkan sejumlah kuesioner. Data dan karakteristik responden dalam 

penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 4.1 

Karakteristik Responden 

Keterangan Jumlah Persentase 

Jenis kelamin 
Pria 23 30.7% 

Wanita 39 52% 

Usia 

Dibawah 30 tahun 45 60% 

30-45 tahun 29 38.70% 

Diatas 45 tahun 1 1.30% 

Pendidikan 

D1/D2/D3 5 6.70% 

S1 19 25.30% 

Lainnya 36 48% 

Lama bekerja 
<3 tahun 28 37.30% 

3-5 tahun 13 17.30% 
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5-10 tahun 18 24% 

10-20 tahun 3 4% 

Sumber: Data primer yang diolah 

a. Responden berdasarkan jenis kelamin 

Pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa jumlah responden wanita lebih dominan 

dibandingkan dengan responden pria. Dari data tersebut dapat diketahui 

responden pria berjumlah 23 orang atau 30,7%, sedangkan responden wanita 

39 orang atau 52%. 

b. Responden berdasarkan usia 

Pada data tersebut menunjukkan bahwa responden yang berusia dibawah 30 

tahun lebih mendominasi dengan jumlah 45 orang atau 60%. Sedangkan 

responden yang berusia 30-45 tahun berjumlah 29 orang atau 38.7% dan 

responden yang berusia diatas 45 tahun berjumlah 1 orang atau 1.3%. 

c. Responden berdasarkan pendidikan 

Pada tabel 4.1 dapat diketahui bahwa responden pada penelitian ini 

didominasi oleh responden yang berpendidikan dibawah diploma satu. 

Sebanyak 36 orang atau 48% berpendidikan dibawah diploma satu. Sedangkan 

responden yang berpendidikan D1/D2/D3 berjumlah 5 orang atau 6.7%. Dan 

sebanyak 19 orang atau 25.3% responden berpendidikan sarjana strata satu. 

d. Responden berdasarkan lama bekerja 

Pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini 

didominasi oleh pekerja yang bekerja kurang dari 3 tahun yaitu sebanyak 28 

orang atau 37.3%. Sedangkan posisi kedua dengan jumlah 18 orang atau 24% 

merupakan pekerja yang bekerja antara 5 hungga 10 tahun. 13 orang atau 

17.3% responden dengan lama bekerja 3-5 tahun. Dan responden dengan lama 

bekerja 10-20 tahun berjumlah 3 orang atau 4%. 
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C. Analisis Data 

1. Uji Kualitas Data 

a. Uji Validitas 

Untuk mengukur valid atau tidaknya suatu pertanyaan dalam kuesioner 

maka diperlukan uji validitas. Pengujian validitas ini dilakukan dengan 

menggunakan Pearson Correlation, pedoman suatu model dikatakan 

valid jika tingkat signifikansinya kurang dari 0,05 maka pertanyaan 

tersebut dapat dikatakan valid. Pada tabel berikut dapat dilihat tiga 

variabel yang digunakan pada penelitian ini, yaitu TQM, Sistem 

Penghargaan (SP), dan Kinerja Manajerial (KM) dengan 25 sampel 

responden. 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Validitas TQM 

    Pearson correlation Sig. (2 tailed) Keterangan 

1 TQM1 0.781 0.000 valid 

2 TQM2 0.530 0.006 valid 

3 TQM3 0.758 0.000 valid 

4 TQM4 0.800 0.000 valid 

5 TQM5 0.794 0.000 valid 

6 TQM6 0.401 0.047 valid 

7 TQM7 0.737 0.000 valid 

8 TQM8 0.767 0.000 valid 

9 TQM9 0.656 0.000 valid 

10 TQM10 0.829 0.000 valid 

11 TQM11 0.641 0.001 valid 

12 TQM12 0.800 0.000 valid 

13 TQM13 0.616 0.000 valid 

14 TQM14 0.773 0.000 valid 

15 TQM15 0.831 0.000 valid 

16 TQM16 0.794 0.000 valid 

17 TQM17 0.745  0.000  valid 

18 TQM18 0.821 0.000 valid 

19 TQM19 0.737 0.000 valid 

20 TQM20 0.578 0.002 valid 

Sumber: Hasil olah data SPSS 
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Tabel tersebut menunjukkan variabel TQM mempunyai kriteris valid 

untuk semua item pertanyaan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 

0,05. 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Validitas Sistem Penghargaan 

    Pearson correlation Sig. (2 tailed) Keterangan 

1 SP1 0.908 0.000 valid 

2 SP2 0.898 0.000 valid 

3 SP3 0.596 0.002 valid 

4 SP4 0.673 0.000 valid 

5 SP5 0.830 0.000 valid 

6 SP6 0.819 0.000 valid 

7 SP7 0.917 0.000 valid 

8 SP8 0.665 0.000 valid 

9 SP9 0.876 0.000 valid 

10 SP10 0.810 0.000 valid 

11 SP11 0.741 0.000 valid 

Sumber: Hasil olah data SPSS 

 

Tabel tersebut menunjukkan variabel Sistem Penghargaan mempunyai 

kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai signifikansi 

lebih kecil dari 0,05. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Validitas Kinerja Manajerial 

    Pearson correlation Sig. (2 tailed) Keterangan 

1 KM1 0.788 0.000 valid 

2 KM2 0.759 0.000 valid 

3 KM3 0.753 0.000 valid 

4 KM4 0.687 0.000 valid 

5 KM5 0.905 0.000 valid 

6 KM6 0.879 0.000 valid 

7 KM7 0.609 0.002 valid 

8 KM8 0.598 0.000 valid 

9 KM9 0.533 0.007 valid 

Sumber: Hasil olah data SPSS 
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Tabel tersebut menunjukkan bahwa variabel Kinerja Manajerial 

mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai 

signifikansi lebih kecil dari 0,05. 

 Berdasarkan hasil uji validitas yang terdiri dari variabel TQM, 

Sistem Penghargaan, dan Kinerja Manajerial, maka semua variabel 

tersebut dinyatakan valid. Masing-masing item pertanyaan dalam 

variabel tersebut memiliki nilai validitas yang tingkat signifikansinya 

dibawah 0,05. Dari hasil yang didapatkan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa indikator yang digunakan mampu menggambarkan variabel 

penelitian. 

b. Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas pada penelitian ini menggunakan metode 

statistik Cronbach Alpha dengan signifikansi yang digunakan sebesar > 

0.70 di mana jika nilai tersebut memenuhi metode statistik Cronbach 

Alpha, maka item pertanyaan yang diajukan dalam pengukuran 

instrumen tersebut memiliki reliabilitas yang memadai. Hasil uji 

reliabilitas TQM, Sistem Penghargaan, dan Kinerja Manajerial dapat 

ditunjukkan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.5 

Uji Reliabilitas TQM 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,947 20 

Sumber: hasil oleh data SPSS 

Berdasarkan data tersebut, semua item pertanyaan sebanyak 20 

pertanyaan yang terkait dengan variabel TQM adalah reliabel. Dengan 

dasar penelitian yang apabila nilai Cronbach's Alpha > 0,7 maka 

reliabilitasnya memadai. Nilai Cronbach's Alpha pada variabel TQM 

ini sebesar 0,947 > 0,7. 
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Tabel 4.6 

Uji Reliabilitas Sistem 

Penghargaan 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,915 11 

  Sumber: Hasil olah data SPSS 

Berdasarkan data tersebut, semua item pertanyaan sebanyak 11 

pertanyaan yang terkait dengan variabel sistem penghargaan adalah 

reliabel. Dengan dasar penelitian yang apabila nilai Cronbach's Alpha 

> 0,7 maka reliabilitasnya memadai. Nilai Cronbach's Alpha pada 

variabel sistem penghargaan ini sebesar 0,915 > 0,7. 

Tabel 4.7 

Uji Reliabilitas Kinerja 

Manajerial 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,821 9 

  Sumber: Hasil olah data SPSS 

Berdasarkan data tersebut, semua item pertanyaan sebanyak 9 

pertanyaan yang terkait dengan variabel kinerja manajerial adalah 

reliabel. Dengan dasar penelitian yang apabila nilai Cronbach's Alpha 

> 0,7 maka reliabilitasnya memadai. Nilai Cronbach's Alpha pada 

variabel kinerja manajerial ini sebesar 0,821 > 0,7. 

Berdasarkan pada ketiga variabel dalam uji reliabilitas yang terdiri 

dari TQM, sistem penghargaan, dan kinerja manajerial, maka semua 

variabel tersebut dinyatakan reliabel. Masing-masing variabel tersebut 

mempunyai nilai > 0,7. Dari hasil tersebut, dapat dijelaskan bahwa 

responden memiliki jawaban yang konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu sehingga kuesioner tersebut memiliki isi yang tidak akan berubah 

apabila digunakan kembali untuk waktu yang akan datang dan untuk 

menjelaskan item yang sama. 
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2. Uji Asumsi Klasik 

Analisis regresi merupakan alat analisis yang termasuk ke dalam statistika 

parametrik. Oleh karena itu, untuk menggunakan regresi harus dilakukan 

pengujian asumsi terlebih dahulu. Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik 

yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda. Uji asumsi klasik 

yang sering digunakan yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 

heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah pengujian untuk melihat apakah nilai residual 

terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik yaitu memiliki 

nilai residual yang terdistribusi normal. Jadi, uji normalitas bukan 

dilakukan pada masing-masing variabel tetapi pada nilai residualnya. 

Pemeriksaan terhadap asumsi kenormalan dapat dilakukan dengan 

histogram sisaan maupun plot normal. Jika kurva normal setangkup 

atau plot normal mendekati garis lurus, maka sisaan dikatakan 

menyebar normal. Berikut pengujiannya menggunakan histogram dan 

plot normal: 

 
Gambar 4.2 Uji Normalitas dengan Histogram 
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Gambar 4.3 Uji Normalitas dengan Plot Normal 

   

Berdasarkan tampilan output pada gambar 4.1 dan Gambar 4.2 dapat 

dilihat bahwa pada histogram residual data setangkup, tidak condong 

ke salah satu arah serta pada plot normal dapat dilihat bahwa titik-titik 

menyebar mengikuti dan mendekati garis diagonal sehingga dapat 

disimpulkan bahwa residual data berdistribusi normal, maka model 

regresi yang digunakan dalam penelitian memenuhi asumsi normalitas. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas adalah pengujian untuk melihat ada atau 

tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam 

suatu model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi 

diantara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel 

bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Jadi tidak boleh 
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ada korelasi yang tinggi antara variabel bebas dan variabel terikatnya 

agar diperoleh model regresi yang baik. 

Salah satu cara untuk mengetahui hasil uji dari uji multikolinieritas 

dapat dilihat dari nilai VIF (Variance Inflation Factor), dengan 

ketentuan jika nilai VIF lebih dari 10, maka pada data yang diuji 

terdapat multikolinieritas. Sedangkan jika nilai VIF dibawah 10, maka 

pada data yang diuji tidak memiliki kolinieritas. Hasil dari pengujian 

ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 4.8 

Hasil Pengujian Multikolinieritas 

Coefficientsa 

Model Collinearity Statistics 

 
Tolerance VIF 

1 (Constant)     

TQM .661 1.514 

Sistem Penghargaan 
.661 1.514 

a. Dependent Variable: Kinerja Manajerial 

 

Berikut pengujiannya menggunakan uji hipotesis: 

1) Hipotesis 

H0: Terjadi Multikolinearitas 

H1: Tidak terjadi Multikolinearitas 

2) Tingkat signifikansi 

α = 5% 

3) Daerah kritis 

VIF < 10: Tolak H0 

4) Statistik uji 

VIF (1,514) < 10 

VIF (1,514) < 10 

5) Keputusan 

Karena nilai VIF < 10 maka keputusannya adalah tolak H0. 
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6) Kesimpulan  

Jadi dengan tingkat signifikansi 5% didapatkan kesimpulan 

bahwa tidak terjadi Multikolinearitas. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, terlihat bahwa nilai VIF < 10 

maka dapat disimpulkan bahwa pada data tidak terdapat 

multikoliniearitas, sehingga asumsi uji multikoliniearitas telah 

terpenuhi. 

c. Uji heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas terjadi karena kesalahan atau residual dari model 

yang diuji tidak memiliki varian yang konstan dari satu observasi ke 

observasi lain. Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan 

metode scatter plot dengan memplotkan nilai ZPRED (nilai prediksi) 

dengan SRESID (nilai residualnya). Model yang baik didapatkan jika 

tidak terdapat pola tertentu pada grafik, seperti mengumpul di tengah, 

menyempit kemudian melebar atau sebaliknya melebar kemudian 

menyempit. 

 
Gambar 4.4 Scatter Plot Uji Heteroskedastisitas 

 

Dari gambar 4.3 tersebut dapat diketahui bahwa titik-titik tidak 

membentuk pola yang jelas, dan titik-titik menyebar di atas dan di 



 

69 

 

bawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi. Sehingga 

asumsi heteroskedastisitas sudah terpenuhi. 

 

3. Uji Regresi Berganda 

Setelah melalui semua uji asumsi klasik, langkah selanjutnya adalah 

pengujian regresi berganda yang digunakan untuk mengetahui pengaruh 

variabel Total Quality Management dan Sistem Penghargaan terhadap Kinerja 

Manajerial.  

a. Uji Overall 

Uji overall ini digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel 

bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

bersamaan terhadap variabel terikat. Selain itu, uji overall ini juga 

dapat digunakan untuk mengetahui apakah model regresi yang 

diperoleh dapat digunakan untuk memprediksi variabel terikat atau 

tidak. 

Tabel 4.9 

Hasil Pengujian Overall 

ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 
4,679 2 2,340 14,797 .000b 

Residual 11,384 72 ,158     

Total 16,063 74       

a. Dependent Variable: Kinerja Manjerial 

b. Predictors: (Constant), Sistem Penghargaan, TQM 
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  Pengujian hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

1) Hipotesis 

H0: β0=β1=β2=β3=β4=0 (Tidak ada variabel bebas yang 

signifikan mempengaruhi variabel terikat)     

H1: Ada salah satu βi≠0 (i=0,1,2,3,4) (Minimal ada salah satu 

variabel bebas signifikan mempengaruhi variabel terikat) 

2) Tingkat signifikansi 

α = 5% 

3) Daerah kritis 

Sig. < α: tolak H0 

4) Statistik uji 

Sig. = 0,000   α = 0,05     

Sig. (0,000) < α (0,05) 

5) Keputusan 

Karena nilai Sig. < α maka keputusannya adalah tolak H0 

6) Kesimpulan 

Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat signifikan 5% 

minimal ada salah satu variabel bebas signifikan 

mempengaruhi variabel terikat. 

Untuk dapat mengetahi variabel apa yang berpengaruh terhadap 

Kinerja Manajerial maka diperlukan uji Parsial. 

b. Uji Parsial 

Uji Parsial merupakan pengujian satu persatu (Uji Parsial) terhadap 

variabel-variabel bebas yang diteliti untuk mengetahui apakah 

variabel-variabel tersebut berpengaruh terhadap variabel terikat atau 

tidak. 

Pengujian hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

1) Hipotesis 

H0 : β0=0 (Variabel bebas tidak signifikan)     
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H1 : β0≠0 (Variabel bebas signifikan) 

2) Tingkat signifikasi 

α = 5% 

3) Daerah kritis 

Sig. < α : tolak H0 

4) Keputusan 

Tabel 4.10 

 Hasil Pengujian Parsial 

Variabel Sig. Tanda Alpha Keputusan 

Constant 0,000 < 0,05 Tolak H0 

TQM 0,000 < 0,05 Tolak H0 

Sistem 

Penghargaan 0,888 > 0,05 Gagal Tolak H0 

 

5) Kesimpulan  

Jadi dapat disimpulkan dengan tingkatan signifikansi 5% 

bahwa variabel bebas yang signifikan berpengaruh terhadap 

variabel terikat (Kinerja Manajerial) adalah Total Quality 

Management (TQM), sedangkan variabel Sistem 

Penghargaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

Kinerja Manajerial. 

 Berdasarkan hasil uji Parsial yang telah dilakukan, maka dapat 

diketahui bahwa variabel yang berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial 

adalah Total Quality Management (TQM) karena nilai Sig. yang diperoleh 

lebih kecil dari alpha (0,05). 

4. Penetapan Model 

Setelah faktor yang mempengaruhi Kinerja Manajerial diketahui, maka 

langkah selanjutnya dapat dirumuskan model regresi seperti berikut: 
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Kinerja Manajerial = 1,467 + 0,495 TQM + 0,014 Sistem Penghargaan 

Atau secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut: 

Y = 1,467 + 0,495 X1 + 0,014 X2 

Di mana variabel Y adalah Kinerja Manajerial, X1 adalah variabel TQM, X2 

adalah variabel Sistem Penghargaan. 

 Tabel 4.12 Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .540a .291 .272 .39763 2.405 

a. Predictors: (Constant), Sistem Penghargaan, TQM 

b. Dependent Variable: Kinerja Manajerial 

 

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat dilihat nilai R Square diperoleh sebesar 0,291 

atau 29,1%, hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas menjelaskan variabel 

terikat sebesar 29,1%, sedangkan 71,9% lainnya dipengaruhi oleh faktor atau 

variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini. Jika menggunakan nilai 

adjusted R square diperoleh sebesar 0,272 atau 27,2%, hal ini menunjukkan 

bahwa variabel bebas menjelaskan variable terikat sebesar 27,2% sedangkan 

72,8% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terdapat pada penelitian 

ini. Mengenai nilai R square yang hanya sebesar 29,1%, kemungkinan 

dikarenakan adanya outlier dalam data tersebut yang mengganggu korelasi. 

Tabel 4.11 Model Regresi 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.467 .355   

TQM .495 .114 .529 

Sistem Penghargaan 
.014 .096 .017 

a. Dependent Variable: Kinerja Manajerial 
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D. Pembahasan 

Manajemen kualitas (TQM) dalam Islam bukan hanya menghasilkan 

produk berkualitas agar konsumen merasa puas, melainkan lebih dari mencakup 

keseluruhan aspek kualitas individu, organisasi, dan masyarakat luas sehingga 

hasilnya dapat bermanfaat untuk kesejahteraan umat (Sarasi, 2010). Sarker (1999) 

juga menjelaskan, salah satu tujuan dari perusahaan yang Islami yaitu 

“memaksimalkan profit dan sekaligus falah (kesuksesan di dunia dan di akhirat)”.  

Sementara Arifin (2016) mengartikan TQM sebagai perluasan dari jaminan 

mutu. TQM menyoal tentang usaha yang menciptakan sebuah kultur mutu, yang 

mendorong semua anggota stafnya untuk memuaskan para pelanggan. Kualitas 

dalam Islam dijelaskan juga di dalam Al Quran, seperti dalam QS. As-Syua’ra: 181-

182: 

ۡوفُواْ ٱلَۡكۡيَل َوََل تَُكونُواْ ِمَن ٱلُۡمۡخِۡسِيَن َوزِنُواْ بِٱلۡقِۡسَطاِس ٱلُۡمۡسَتقِيِم  
َ
  أ

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang 

merugikan (181). Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus (182).” 

Arifin juga menambahkan, jika kita memperhatikan seluruh aspek dalam 

TQM, maka akan tampak bahwa TQM adalah aplikasi dari ajaran Islam. Intisari 

dari TQM berupa perbaikan berkelanjutan tercermin dalam Al-Qur’an Surat Ar-

Ra’du ayat 11: 

 ُ ِ َ ََل ُيَغري  ِِۗ إِنَّ ٱَّللَّ ۡمرِ ٱَّللَّ
َ
ِۢن بنَۡيِ يََديۡهِ َوِمۡن َخلۡفِهِۦ ََيَۡفُظونَُهۥ ِمۡن أ َِبَٰٞت م  ََلُۥ ُمَعق 

 ٓ نُفِسِهۡمِۗ ِإَوَذا
َ
واْ َما بِأ ُ ِ َٰ ُيَغري  ۚۥْ َوَما َما بَِقۡوٍم َحَّتَّ ُ بَِقۡومّٖ ُسوٗٓءا َفََل َمَردَّ ََلُ َراَد ٱَّللَّ

َ
 أ

ِن ُدونِهِۦ ِمن َواٍل    لَُهم م 
“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 

merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” 

Setiap muslim harus meyakini bahwa Allah Swt adalah Sang Pencipta alam 

semesta beserta isinya yang tunduk terhadap hukum-Nya (tauhid). Jadi Islam 

memiliki pendekatan tersendiri dalam mengelola semua urusan di muka bumi, 

termasuk urusan bisnis dan ekonomi. 
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 Hasil penelitian pengaruh Total Quality Management (TQM) dan sistem 

penghargaan terhadap kinerja manajerial dalam perspektif ekonomi Islam yang 

dilakukan di Rumah Warna Creative Kingdom yaitu: 

1. Berdasarkan Variabel TQM 

Hasil yang diperoleh dari pengujian secara parsial antara variabel 

TQM terhadap kinerja manajerial, diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 

4,338 dengan nilai signifikan sebesar 0. Hasil ini membuktikan bahwa 

variabel TQM berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial. 

 Hasil penelitian ini mendukung penelitian Hikmah Hasanah yang 

menyatakan bahwa faktor TQM berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja manajerial. Dan juga penelitian yang dilakukan oleh Andrea Venty 

Meidiyana dkk, yang menyatakan bahwa TQM berpengaruh terhadap 

kinerja manajerial pada PT Inka Persero Madiun. 

 Menurut Hensler dan Brunell (dalam Nasution, 2015:24-25) dalam 

TQM terdapat empat prinsip utama, yaitu kepuasan pelanggan, respek 

terhadap setiap orang, manajemen berdasarkan fakta, dan perbaikan 

berkesinambungan. Kualitas tidak hanya dimaknai sebagai kesesuaian 

dengan spesifikasi tertentu, melainkan kualitas tersebut ditentukan oleh 

pelanggan. Kebutuhan pelanggan diusahakan untuk memberikan kepuasan 

dalam segala aspek termasuk di dalamnya harga, keamanan, dan ketepatan 

waktu.  

Sebagaimana firman Allah dalam surat As-Syu’araa [26]: 181-183. 

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa orang yang beriman kepada Allah 

diperintahkan untuk mencukupkan takaran dan menimbang dengan benar. 

Hak orang lain tidak boleh diambil serta jangan membuat kerusakan di 

muka bumi. Artinya pelanggan akan puas apabila perusahaan tidak 

melakukan sesuatu yang merugikan dan merugikan pelanggan. Salah 

satunya adalah meningkatkan jasa/pelayanan atau produk yang menyamai 

atau melebihi kebutuhan dan harapan pelanggannya. 
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2. Berdasarkan Variabel Sistem Penghargaan 

Hasil yang diperoleh dari pengujian secara parsial antara variabel 

Sistem Penghargaan terhadap kinerja manajerial, diketahui bahwa nilai t 

hitung sebesar 0,141 dengan nilai signifikan sebesar 0,888. Hasil ini 

membuktikan bahwa variabel Sistem Penghargaan tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja manajerial karena berada diatas nilai signifikansi 

yang dipersyaratkan yaitu 0,05. 

 Hasil penelitian ini mendukung penelitian Hikmah Hasanah yang 

menyatakan bahwa faktor Sistem Penghargaan tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja manajerial. Dan juga penelitian yang dilakukan 

oleh Andrea Venty Meidiyana dkk, yang menyatakan bahwa Sistem 

Penghargaan tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada PT Inka 

Persero Madiun. 

Sistem penghargaan merupakan pemberian kompensasi kepada 

manajer yang terdiri atas pembayaran tetap dan pembayaran tetap ditambah 

variabel yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kinerja manajer. 

Pemberian penghargaan kualitas dimaksudkan mendorong atau memotivasi 

perusahaan-perusahaan agar dapat meningkatkan kualitas produk untuk 

meningkatkan daya saing perusahaan dalam pandangan internasional 

(Nasution 2015). 

Allah SWT sendiri mengisyaratkan bahwa Dia pun seperti itu. 

Artinya setiap perbuatan, usaha, dan prestasi itu berbanding sejajar dengan 

imbalan, pahala dan penghargaan yang akan diberikan. Allah berfirman 

dalam beberapa ayat Al Qur’an, seperti yang terdapat pada surat Al-Baqarah 

[2]: 202 yang artinya: “Mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian 

daripada mereka usahakan.” Dan juga pada surat An Najm [53]: 39 yang 

artinya: “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa 

yang telah diusahakannya.” 

Ayat-ayat tersebut mengisyaratkan kepada kita bahwa pahala atau 

kompensasi itu akan diperoleh dari usaha yang kita lakukan. Bila kita giat 
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dan bersungguh-sungguh maka reward atau pahala yang kita terima akan 

sesuai dengan usaha sudah yang kita lakukan (Rivai, 2009). 

  


