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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Total Quality Management (TQM) (X1) berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja manajerial dengan tingkat signifikansi sebesar 0. 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.  

Sedangkan Sistem Penghargaan (X2) tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja manajerial karena tingkat signifikan lebih besar dari 0.05 

yaitu sebesar 0,888. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Hikmah 

Hasanah yang juga menyatakan bahwa faktor Sistem Penghargaan tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial. Penelitian yang 

juga dilakukan oleh Andrea Venty Meidiyana dkk, yang menyatakan bahwa 

Sistem Penghargaan tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada PT 

Inka Persero Madiun. 

2. Dari kedua variabel independen tersebut dapat disimpulkan bahwa yang 

paling dominan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial 

adalah Total Quality Management (TQM) (X1). Jika dilihat dari nilai 

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

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

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

penelitian ini. 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penyusun untuk peneliti yang ingin 

melakukan penelitian selanjutnya adalah agar memeriksa terlebih dahulu 
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responden yang telah mengisi data kuesioner, karena ada beberapa responden 

yang kurang teliti dengan mengosongkan identitas atau tidak menjawab 

beberapa pertanyaan. 

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel bebas lain yang 

relevan dengan topik penelitian yang memungkinkan berpengaruh terhadap 

kinerja manajerial. Kemudian penelitian selanjutnya disarankan bisa juga 

menambah objek penelitian sehingga terdapat perbandingan antara perusahaan 

satu dengan yang lainnya. Perusahaan yang akan diteliti lebih bervariasi lagi, 

tidak harus menggunakan perusahaan yang menghasilkan produk tetapi bisa juga 

meneliti perusahaan yang bergerak dibidang jasa.  

  


