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ABSTRAK 

 

Di dalam lingkungan bisnis global, customer telah mengalami perubahaan 

pesat, baik dalam tuntutan mereka maupun cara mereka memenuhi tuntutan 

mereka. Oleh karena itu, untuk dapat bertahan hidup dan berkembang dalam 

lingkungan bisnis yang telah berubah ini, manajemen perlu mengubah paradigma 

mereka, agar sikap dan tindakan mereka dalam menjalankan bisnis menjadi lebih 

efektif. Salah satu cara terbaik dalam persaingan global adalah dengan 

menghasilkan suatu produk barang atau jasa dengan kualitas terbaik. Kualitas 

terbaik akan diperoleh dengan melakukan upaya perbaikan secara terus menerus 

terhadap kemampuan manusia, proses, dan lingkungan. Penerapan TQM 

merupakan hal yang sangat tepat agar dapat memperbaiki kemampuan unsur-unsur 

tersebut secara berkesinambungan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh TQM dan sistem 

penghargaan terhadap kinerja manajerial dalam perspektif ekonomi Islam dan juga 

mengetahui variabel manakah yang paling dominan terhadap kinerja manajerial. 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan 

kuantitatif dan metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. 

Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 75 responden yang diambil dari karyawan 

di Rumah Warna Creative Kingdom Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa uji secara parsial variabel TQM memberikan pengaruh yang signifikan, 

sedangkan variabel sistem penghargaan tidak memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja manajerial. 

 

Kata kunci: TQM, Sistem Penghargaan, Kinerja Manajerial, Ekonomi Islam 
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PENDAHULUAN 

Globalisasi yang terjadi di Indonesia secara cepat membuka cakrawala baru 

bagi manajemen perusahaan-perusahaan di Indonesia, yang semula hanya tertuju 

ke lingkungan domestik menjadi terbuka ke lingkungan global. Keadaan ini 

memaksa manajemen perusahaan-perusahaan Indonesia untuk melakukan rekayasa 

ulang terhadap manajemen yang selama ini digunakan untuk menghasilkan produk 

dan jasa. 

Di dalam lingkungan bisnis global, customer telah mengalami perubahaan 

pesat, baik dalam tuntutan mereka maupun cara mereka memenuhi tuntutan 

mereka. Oleh karena itu, untuk dapat bertahan hidup dan berkembang dalam 

lingkungan bisnis yang telah berubah ini, manajemen perlu mengubah paradigma 

mereka, agar sikap dan tindakan mereka dalam menjalankan bisnis menjadi lebih 

efektif (Mulyadi, 1998: 1-2). 

Dalam perkembangan ilmu manajemen modern, paradigma manajemen 

telah bergeser. Seiring perjalanan waktu serta perkembangan ilmu dan teknologi, 

menunjukkan bahwa konsep manajemen membuka jalan menuju paradigma 

berpikir baru yang memberi penekanan pada kepuasan pelanggan (customer 

satisfaction) dan pelayanan bermutu. Faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya 

“perubahan paradigma” adalah menajamnya persaingan, ketidakpuasan pelanggan 

terhadap mutu pelayanan dan produk yang telah ada (Ismanto, 2009: 6). 

Setiap perusahaan harus memiliki standar kualitas tertentu yang mampu 

dijadikan acuan dalam menjalankan bisnisnya. Terlebih lagi jika perusahaan 

tersebut sudah berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan sudah memiliki nama di 

kalangan masyarakat. Perusahaan tersebut dianjurkan memiliki sertifikasi ISO 

sebagai bukti bahwa kualitas perusahaan memang benar sudah terjamin (Reyhan, 

2017). 

Dengan penerapan suatu sistem mutu tertentu, tentunya akan membawa 

dampak positif bagi perusahaan. Dengan penerapan ini diharapkan akan 

meningkatkan dan menjamin mutu produk atau layanan yang dihasilkan sehingga 

pada akhirnya akan meningkatkan kepuasan konsumen terhadap produk atau 

layanan yang disediakan (Ismanto 2009, 11).  
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Konsep pengembangan mutu terpadu pada mulanya merupakan suatu 

sistem perkembangan di Amerika Serikat. Sebuah konsep yang diprakarsai oleh F. 

W. Taylor (1856-1915), seorang insinyur yang mengembangkan satu seri konsep 

yang merupakan dasar dari pembagian kerja dengan analisis pendekatan gerak dan 

waktu untuk pekerjaan manual. Taylor diberi gelar sebagai Bapak Manajemen 

Ilmiah. Taylor juga menjelaskan beberapa elemen penting teori manajemen, 

diantaranya: 1) Setiap orang harus mempunyai tugas dan harus diselesaikan dalam 

satu hari, 2) Pekerjaan harus memiliki peralatan yang standar untuk menyelesaikan 

tugas yang menjadi bagiannya, 3) Bonus dan insentif wajar diberikan kepada yang 

berprestasi, 4) Penalti yang merupakan kerugian bagi pekerjaan yang tidak 

mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dalam hal tersebut Taylor memisahkan 

pekerjaan dari tanggung jawab untuk memperbaiki kinerja (Hasanah, 2013. 

Setelah penerapan mengenai konsep mutu terpadu muncul, maka lahirlah 

ide akan pengembangan untuk meningkatkan mutu secara total (keseluruhan). 

Konsep ini dikenal dengan Total Quality Management (TQM). Seperti halnya 

pendekatan kualitas teknis, TQM juga menekankan pada pentingnya input namun 

mengembangkannya dari kompetensi teknis juga termasuk pentingnya motivasi 

orang dan kemampuannya untuk bekerja tim dalam rangka memecahkan persoalan 

(Hasanah 2013). 

Total Quality Management (TQM) merupakan pendekatan yang digunakan 

oleh perusahaan-perusahaan kelas dunia untuk tetap mampu bertahan dan 

berkembang dalam persaingan global. Manajemen perusahaan-perusahaan 

Indonesia perlu menggunakan paradigma baru sebagai dasar untuk mengelola 

perusahaan mereka, sehingga dapat menjadikan perusahaan mereka mampu 

bertahan dan berkembang dalam lingkungan bisnis global ini. 

Dalam beberapa tahun terakhir, TQM telah diperkenalkan kepada sektor 

publik di berbagai negara di dunia. Di Inggris, misalnya, relevansi TQM terhadap 

sektor swasta dipandang sama relevannya dengan sektor publik. Hal ini disebabkan 

oleh karena beberapa alasan yang sama: ketidakpuasan pelanggan terhadap 

pelayanan, pemotongan anggaran, dan krisis ekonomi. Tujuan utama TQM adalah 

untuk mereorientasi sistem manajemen, perilaku staf, fokus organisasi, dan proses-
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proses pengadaan pelayanan sehingga lembaga penyedia pelayanan bisa 

berproduksi lebih baik, pelayanan yang lebih efektif yang memenuhi kebutuhan, 

keinginan, dan keperluan pelanggan (Ismanto, 2009:62). 

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Republik Indonesia mengatakan, 

dari 14 subsektor industri kreatif, selama ini yang paling menonjol dalam kontribusi 

perekonomian adalah fashion dan kerajinan. Nilai tambah yang dihasilkan 

subsektor fashion dan kerajinan, berturut-turut sebesar 44,3 persen dan 24,8 persen 

dari total kontribusi sektor kreatif. Adapun penyerapan tenaga kerja kedua industri 

ini mencapai 54,3 persen dan 31,13 persen dengan jumlah usaha sebesar 51,7 persen 

dan 35,7 persen. Dua subsektor tersebut karena populasinya menyebar di seluruh 

wilayah Indonesia serta didukung kekayaan budaya etnis di masing-masing daerah 

(kemenperin.go.id, 2013). 

Rumah Warna Creative Kingdom yang merupakan usaha yang berfokus 

pada sektor industri kreatif dalam bidang fashion ini mempunyai produk utama 

berupa tas dan juga berbagai macam pernak-pernik wanita lainnya. Produk tersebut 

telah merambah ke semua lokasi dari Sabang sampai Merauke. Produknya pun telah 

masuk ke pasar luar negeri seperti Jepang dan Prancis, namun terhenti dari tahun 

2004 dikarenakan kewalahan memenuhi keinginan pasar.  

Sebagai perusahaan yang sudah berdiri selama lebih dari 15 tahun, Rumah 

Warna Creative Kingdom yang merupakan sebuah usaha yang berkiprah dalam 

industri kreatif tentunya sudah banyak mengalami pasang surut dalam menjalankan 

bisnis. Hal ini membuktikan bahwa Rumah Warna mampu bersaing untuk 

mempertahankan eksistensinya dalam dunia industri kreatif. Selain itu, rumah 

Warna juga menunjukkan bentuk nyata dalam berkontribusi dengan menebar 

manfaat pada lingkungan sekitar terutama pada dakwah Islam. 

Rumah Warna sangat ketat dalam menjaga kualitas kontrol pada produk 

yang dihasilkannya. Dapat dilihat dari pembuatan produknya yang tetap memakai 

peralatan simpel, seperti mesin jahit, mesin obras, serta peralatan desain lainnya 

demi menjaga kualitas produk yang dihasilkannya. Selain itu, Nanang Syaifurozzi 

sang pemilik menjaga produk buatan tangannya agar dapat menyerap banyak 

tenaga kerja. 
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Namun tetap saja kondisi persaingan usaha akan semakin memanas setiap 

tahunnya. Menteri perindustrian Saleh Husen pada tahun 2015 mengatakan bahwa 

pertumbuhan industri kreatif semakin meningkat 7% per tahunnya, dan salah satu 

subsektor ekonomi kreatif yang telah memberikan kontribusi besar terhadap 

pertumbuhan ekonomi nasional, mulai dari peningkatan nilai tambah, penyerapan 

tenaga kerja, jumlah perusahaan, hingga pasar ekspor adalah fashion dan kerajinan 

(kemenperin.go.id, 2015). 

Ismunawan (2010) dalam Hasanah (2013) mengatakan bahwa salah satu 

cara terbaik dalam persaingan global adalah dengan menghasilkan suatu produk 

barang atau jasa dengan kualitas terbaik. Kualitas terbaik akan diperoleh dengan 

melakukan upaya perbaikan secara terus menerus terhadap kemampuan manusia, 

proses, dan lingkungan. Penerapan TQM merupakan hal yang sangat tepat agar 

dapat memperbaiki kemampuan unsur-unsur tersebut secara berkesinambungan. 

Fokus pada pelanggan yang menjadi salah satu prinsip dalam TQM sangat 

dekat kaitannya dengan Ekonomi Islam yang mengajarkan bahwa orientasi Islam 

dalam bermu’amalah adalah bukan hanya mencari keuntungan yang sebesar-

besarnya, melainkan untuk mencari kesuksesan di dunia dan di akhirat. Dalam 

konsep Islam bahwa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi 

orang lain merupakan penerapan nilai-nilai keimanan (rukun Iman) agar bernilai 

ibadah di sisi Allah dan mencari rahmat dan ridho-Nya. 

Dalam menjalankan sebuah usaha yang paling penting adalah bagaimana 

memanajemen usaha itu sendiri dengan peningkatan kualitas barang dan 

pelayanannya. Apakah sudah melakukan usaha untuk memuaskan pelanggannya, 

dan juga apakah tenaga kerja pada usaha tersebut sudah mendapatkan haknya yang 

sesuai dengan tuntutan kerjanya. Bahkan dalam kitab suci Al Qur’an pun terdapat 

aturannya. 

Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti usaha Rumah Warna Creative 

Kongdom yang sudah belasan tahun beroperasi untuk dijadikan bahan objek 

penelitian penulis. Maka, judul dari penelitian ini adalah Pengaruh Total Quality 

Management (TQM) dan Sistem Penghargaan terhadap Kinerja Manajerial 



 

6 

 

dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Rumah Warna Creative 

Kingdom Yogyakarta). 

LANDASAN TEORI 

1. Total Quality Management (TQM) 

a. Pengertian TQM 

Total Quality Management (TQM), atau di Indonesia lebih dikenal 

dengan istilah Manajemen Mutu Terpadu (MMT) adalah suatu konsep 

manajemen yang dikembangkan sebagai usaha peningkatan produktivitas 

serta peningkatan kualitas barang dan pelayanan (Ismanto 2009). Ismanto 

juga menambahkan bahwa hakikat TQM atau MMT sebenarnya adalah 

filosofi dan budaya (kerja) organisasi dengan budaya TQM (philosophy of 

management) yang berorientasi pada kualitas. Tujuan (goal) yang akan 

dicapai dalam organisasi dengan budaya TQM adalah memenuhi atau 

bahkan melebihi apa yang dibutuhkan dan yang diharapkan atau 

diinginkan oleh pelanggan. 

Tjiptono dan Diana (Hasanah 2013) mengemukakan bahwa 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. Total 

Quality Management merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan 

usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi 

menaluli perbaiki terus-menerus atas produk, jasa, tenaga kerja, proses,dan 

lingkungannya (Nasution 2015). 

Sedangkan The International Organization for Standardization 

(ISO) mendefinisikan bahwa TQM adalah pendekatan manajemen pada 

suatu organisasi, berfokus pada kualitas dan didasarkan atas partisipasi 

dari keseluruhan sumber daya manusia dan ditujukan pada kesuksesan 

jangka panjang melalui kepuasan pelanggan dan memberikan manfaat 

pada anggota organisasi (sumber daya manusianya) dan masyarakat. 
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Tujuan utama TQM adalah perbaikan mutu pelayanan secara terus-

menerus (Hasanah 2013). 

Tabel 2.2 

Tujuh Komponen TQM 

Komponen TQM Deskripsi 

Fokus/kepuasan 

Pelanggan 

Kualitas didefinisikan sebagai 

penciptaan kondisi dinamis yang 

berhubungan dengan produk, jasa, 

manusia, proses, dan lingkungan yang 

memenuhi harapan/ekspektasi 

pelanggan internal dan eksternal. 

Manajemen Kualitas 

Proses 

Fokus utama adalah pada sistem o--

perasi/produksi dan pelayanan sebagai 

bidang kunci pencapaian standar 

kualitas. 

Perencanaan Strategis Semua jajaran dan tingkatan perusahaan 

diperlakukan dna dikaitkan sebagai unit 

interdependen dalam eksekusi strategi 

perbaikan berkesinambungan secara 

terpadu untuk mencapai tujuan. 

Kepemimpinan Pemimpin bertanggung jawab atas 

pemberian visi yang mencakup berbagai 

nilai, tujuan, komitmen jangka panjang, 

dan sistem kualitas organisasi. 

Manajemen SDM Perusahaan harus mengembangkan 

partisipasi penuh, keterlibatan, 

kerjasama tim dan pemberdayaan SDM 

dalam upaya peningkatan kualitas. 

Peran Manajer Peran diarahkan untuk menjalankan 

sistem dan membantu karyawan agar 

dapat bekerja lebih baik, sering melalui 

gaya manajemen baru (coaching) dan 

pelatihan on the job. 

Informasi dan Analisis Pengambilan keputusan didasarkan 

pada fakta nyata tentang kualitas, yang 

diperoleh dari beragam sumber dari 

seluruh jajaran organisasni, dengan 

menerapkan pendekatan ilmiah. 

Sumber: Tjiptono dan Anastasia Diana (2003) dalam Nasution 

(2015) 
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Adapun dalam ISO 9001:2000 menyebutkan delapan hal kunci 

keberhasilan perbaikan kinerja berbasis mutu, yaitu sebagai berikut (Rivai 

2009): 

1) Fokus pada konsumen 

Perusahaan harus mengerti kebutuhan pelanggan saat ini dan masa 

depan, harus memenuhi keperluan pelanggan dan berketetapan 

untuk memenuhi harapan pelanggan.manfaat kuncinya adalah 

peningkatan pendapatan dan pangsa pasar yang didapat melalui 

respons yang cepat dan fleksibel pada peluang pasar, peningkatan 

keefektifan dalam penggunaan sumber daya untuk meningkatkan 

kepuasan pelanggan, memperbaiki kesetiaan pelanggan sehingga 

kontak bisnis berulang. Allah SWT telah berfirman: 

ۡوفُواْ ٱلَۡكۡيَل َوََل تَُكونُواْ ِمَن ٱلُۡمۡخِِسِيَن َوزِنُواْ بِٱلۡقِۡسَطاِس 
َ
۞أ

ۡرِض 
َ
ْ ِِف ٱۡۡل ۡشَيآَءُهۡم َوََل َتۡعَثۡوا

َ
ْ ٱنلَّاَس أ ٱلُۡمۡسَتقِيِم َوََل َتۡبَخُسوا

   ُمۡفِسِدينَ 
Artinya: 

Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-

orang yang merugikan; dan timbanglah dengan timbangan yang 

lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya 

dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat 

kerusakan. (QS As-Syu’araa [26]: 181-183). 

 

Dalam surah QS As-Syu’araa [26]: 181-183 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. Sehingga pelanggan 

dapat mengalami dua jenis kepuasan yaitu kepuasan pada saat proses 
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pembelian dan kepuasan menggunakan produk (kualitas). Dalam 

konsep Islam bahwa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi 

dirinya dan bagi orang lain merupakan penerapan nilai-nilai 

keimanan (rukun Iman) agar bernilai ibadah di sisi Allah dan 

mencari rahmat dan ridho-Nya. 

2) Kepemimpinan 

Prinsip ini harus menciptakan dan menjaga lingkungan internal di 

mana orang-orang dapat terlibat secara penuh dalam mencapai 

sasaran. Kepemimpinan ideal yang dicontohkan oleh Rasulullah 

SAW, di mana Rasulullah menjadi pemimpin yang dicintai, 

dipercaya, pembimbing, berkepribadian, dan abadi. Rivai mengutip 

dalam bukunya Michael Hart “Seratus Tokoh Paling Berpengaruh 

dalam Sejarah” bahwa Rasulullah berada dalam urutan pertama. 

 َ ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ ل َِمن ََكَن يَرُۡجواْ ٱَّللَّ
ُ
ِ أ  لََّقۡد ََكَن لَُكۡم ِِف رَُسوِل ٱَّللَّ

َ َكثرِٗيا     َوٱۡۡلَۡوَم ٱٓأۡلِخَر َوَذَكَر ٱَّللَّ
Artinya: 

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 

baik bagimu (yaitu) orang-orang yang mengharap (rahmat) Allah 

dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah, (QS 

Al-Ahzab [33]:21) 

Pada ayat ini Allah SWT memperingatkan orang-orang 

munafik bahwa sebenarnya mereka dapat memperoleh teladan yang 

baik dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika mereka bercita-cita 

ingin menjadi manusia yang baik, berbahagia hidup di dunia dan di 

akhirat, tentulah mereka akan mencontoh dan mengikuti nabi. Tetapi 

perbuatan dan tingkah laku mereka menunjukkan bahwa mereka 

tidak mengharapkan keridaan Allah dan segala macam bentuk 

kebahagiaan hakiki itu. 

3) Keterlibatan semua orang 
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Semua orang di setiap tingkatan adalah inti keberhasilan dan 

keterlibatan penuh mereka memungkinkan untuk digunakan bagi 

kemanfaatan. 

ْْۚ َوَما َرب   ا َعِملُوا ِمَّ ّٖ َدَرَجَٰٞت م 
ا َيۡعَملُوَن  َولُِك   َك بَِغَٰفٍِل َعمَّ

 

Artinya: 

Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat (seimbang) 

dengan apa yang dikerjakannya. Dan Tuhanmu tidak lengah dari 

apa yang mereka kerjakan. (QS Al An’am [6]: 132) 

Pada ayat tersebut Allah SWT menjelaskan bahwa masing-

masing jin dan manusia yang telah sampai kepadanya seruan Rasul, 

akan mendapat derajat dan tingkatan yang sesuai dengan amal 

perbuatannya. Yang beriman, bertaqwa, dan mengerjakan amalan 

yang saleh akan mendapat derajat dan tingkatnya yang sesuai 

dengan tebalnya iman, kuatnya taqwa dan banyaknya amal saleh 

yang dikerjakan seperti derajat yang dicapai oleh nabi-nabi, 

siddiqin, syuhada, dan salihin. 

Jadi tugas manusia adalah bekerja/beramal di dalam dunia 

ini untuk mencapai kebahagiaan dan kemakmuran sebagai amal 

saleh yang akan di bawa ke alam akhirat. Namun, setiap orang pasti 

membutuhkan satu dengan yang lain, begitu pula dalam semua 

organisasi/perusahaan  di dalamnya harus sudah menyadari bahwa 

mereka saling memiliki keterkaitan antarsatu dengan yang lain, 

tetapi semuanya mempunyai tanggung jawab masing-masing. 

4) Pendekatan proses 

Hasil yang diharapkan dapt dicapai secara lebih efisien ketika 

aktivitas dan sumber daya yang berhubungan dengannya dikelola 

sebagai suatu proses. Allah SWT berfirman yang berbunyi: 

َكُُبَّ َطَبًقا َعن َطَبقّٖ    لَََتۡ
Artinya: 
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Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat (dalam 

kehidupan). (QS Al-Insyiqaq [84]: 19) 

ِكنيّٖ ُثمَّ َخلَۡقَنا ٱنل ۡطَفَة َعلََقٗة فََخلَۡقَنا  َرارّٖ مَّ
ُثمَّ َجَعلَۡنَُٰه ُنۡطَفٗة ِِف قَ

َقَة ُمۡضَغٗة فََخلَۡقَنا ٱلُۡمۡضَغَة ِعَظَٰٗما فََكَسۡونَا ٱلۡعَِظََٰم ََلۡٗما ُثمَّ ٱلَۡعلَ 
ۡحَسُن ٱلَۡخَٰلِقِنَي  

َ
ُ أ ْۚ َفَتَباَرَك ٱَّللَّ َنَُٰه َخلًۡقا َءاَخَر

ۡ
نَشأ

َ
 أ

Artinya: 

Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam 

tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan 

segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal 

daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu 

tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian kami 

jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Sucilah 

Allah, Pencipta Yang Paling Baik. (QS Al-Mu’minuun [23]: 13-14) 

 

Dari ayat di atas bahwa dalam penciptaan manusia saja memaluli 

proses dan melalui beberapa tahap kehidupan dalam kandungan. 

Dan kemuan jadilah wujud manusia yang sempurna. Maka dalam 

TQM perlu dilakukan pula pendekatan proses. 

5) Pendekatan sistem manajemen 

Mengidentifikasi, menerti, dan mengelola proses sehingga saling 

berhubungan sebagai sistem sumbangan pada keefektifan dan 

efisiensi dalam mencapai sasarannya. Sebagaimana sistem 

manajemen alam semesta. Di mana Allah SWT menciptakan segala 

sesuatu yang ada, baik di langit maupun di bumi dan Allah pula yang 

mengurus segala yang ada. 

ءّٖ َوكِيٞل   ِ ََشۡ
َٰ ُك  ءّٖٖۖ َوُهَو لََعَ ِ ََشۡ

ُ َخَٰلُِق ُك   ٱَّللَّ

Artinya: 

Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala 

sesuatu. (QS Al Zumar [39]:62) 
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Pada ayat tersebut Allah SWT menegaskan bahwa Allah 

pencipta semua yang ada di langit maupun di bumi. Dialah pencipta 

alam seluruhnya, tidak ada sesuatu pun yang dapat menciptakannya 

selain Dia. Ini adalah suatu hakikat (kebenaran) yang tidak 

seorangpun dapat mengingkarinya. Tak ada seorang pun dapat 

menyatakan bahwa Dialah Pencipta Alam, karena tak akan dapat 

diterima akal bahwa seseorang mempunyai kekuatan dan kekuasaan 

untuk menciptakan jagat raya ini. 

Oleh sebab itu, pastilah alam ini diciptakan oleh Zat Yang 

Mahakuasa Yang Maha Mengetahui segala sesuatu. Dialah yang 

mengurus segala yang ada, ilmu-Nya sangat luas, mencakup semua 

makhluk-Nya. Dialah yang mengendalikan semua alam sejak dari 

yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Dia 

mengendalikan semua itu sesuai dengan ilmu, hikmah, dan 

kebijaksanaan-Nya. Tak ada suatu makhluk pun yang campur tangan 

dalam penciptaan dan pengendalian tersebut. Inilah yang dapat 

diterima oleh akal yang sehat dan dapat diterima oleh hati nurani 

manusia. 

6) Perbaikan terus-menerus 

Perbaikan terus-menerus pada kinerja keseluruhan harus menjadi 

sasaran permanen. Jika dilihat dalam konteks Islam bahwa 

melakukan perbaikan dari waktu ke waktu atau melakukan evaluasi 

demi hasil yang lebih baik pada akhirnya dapat dirasakan oleh diri 

sendiri dan orang lain yang dalam hal ini pelanggan, jika dikaitkan 

dengan dunia bisnis. Lebih jelasnya dalam sebuah hadis dikatakan 

bahwa: “Barangsiapa hari ini lebih buruk dari haru kemarin, ia 

celaka; barangsiapa hari ini sama dengan kemarin, ia rugi, dan 

barangsiapa hari ini lebih baik dari kemarin, ia beruntung.” (HR 

Bukhari Muslim) 

Jika kita membandingkan dengan tahun sebelumnya, ilmu 

dan ibadahnya, dedikasinya, etos kerja, disiplin kerja meningkat, 
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dan akhlaknya semakin membaik, orang tersebut adalah orang yang 

beruntung. Maka terdapat beberapa ukuran pada kita, yang pertama 

mengenai “orang yang beruntung”, yang kedua ukuran “waktu”, 

yang ketiga adalah ukuran “lebih baik”, dengan demikian 

mengajarkan kita untuk melakukan proses perhitungan dengan 

ukuran-ukuran tertentu dan jenis yang berbeda-beda. Orang yang 

beruntung adalah target ukuran kualitas seseorang harus dicapai, 

dengan menjadi “lebih baik” yang merupakan ukuran luas dalam 

segala hal dan melalui proses pengukuran serta membandingkan 

antara hari ini dengan hari kemarin. Dan bila dilihat pemaknaan ini 

adalah sesuatu yang bersifat luas dan menyeluruh dalam berbagai 

bidang. 

7) Pendekatan proses pengambilan keputusan 

ِ َفَتبَيَُّنواْ َوََل َتُقولُواْ  ۡبُتۡم ِِف َسبِيِل ٱَّللَّ ِيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا ََضَ َها ٱَّلَّ ي 
َ
َٰٓأ يَ

ةِ  َيوَٰ َلََٰم لَۡسَت ُمۡؤِمٗنا تَبَۡتُغوَن َعَرَض ٱَۡلَ لََۡقَٰٓ إَِۡلُۡكُم ٱلسَّ
َ
لَِمۡن أ

ْٞۚ َكَذَٰلَِك ُكنُتم  ِ َمَغانُِم َكثرَِية ۡنَيا فَعِنَد ٱَّللَّ ُ ٱدل  ِن َقۡبُل َفَمنَّ ٱَّللَّ م 

َ ََكَن بَِما َتۡعَملُوَن َخبرِٗيا   ْْۚ إِنَّ ٱَّللَّ  َعلَۡيُكۡم َفَتبَيَُّنٓوا

Artinya: 

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di 

jalan Allah, maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada 

orang yang mengucapkan “salam” kepadamu: “Kamu bukan 

seorang mukmin” (lalu kamu membunuhnya), dengan maksud 

mencari harta benda kehidupan di dunia, karena disisi Allah ada 

harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah 

menganugerahkan nikmat-Nya atas kamu, maka telitilah. 

Sesungguhnya Allah maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

(QS An-Nisa [4]:94) 
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Firman Allah pada ayat tersebut ditujukan kepada orang-

orang mukmin, bahwa apabila mereka pergi ke daerah kaum kafir 

untuk berperang, hendaklah mereka berhati-hati dan teliti terhadap 

orang-orang yang mereka temui, dan jangan tergesa-gesa 

menuduhnya sebagai “orang yang tidak beriman”, lalu 

membunuhnya.  

Dari ayat tersebut Allah SWT mengajarkan agar umat Islam 

tidak ceroboh dalam mengambil suatu keputusan. Selidiki terlebih 

dahulu, dan jika sudah cukup data-data barulah mengambil tindakan. 

Oleh karena itu, sebelum mengambil keputusan perlu didukung oleh 

data dan fakta yang kemudian dianalisis serta melakukan penelitian. 

Kemudian dalam proses pengambilan keputusan perlu diambil 

langkah musyawarah sebagaimana firman Allah yang artinya: “Dan 

urusan mereka dimusyawarahkan di antara mereka.” (QS As-Syura 

[42]: 38). 

8) Hubungan dengan pemasok dengan prinsip saling menguntungkan 

Perusahaan dan pemasoknya saling ketergantungan. Hubungan yang 

saling menguntungkan akan meningkatkan kemampuan keduanya 

untuk menciptakan nilai. 

ن 
َ
ٓ أ َٰلَُكم بَۡيَنُكم بِٱلَۡبَِٰطِل إَِلَّ ۡمَو

َ
ُكلُٓواْ أ

ۡ
ِيَن َءاَمُنواْ ََل تَأ َها ٱَّلَّ ي 

َ
َٰٓأ يَ

 َ نُفَسُكۡمْۚ إِنَّ ٱَّللَّ
َ
ِنُكۡمْۚ َوََل َتۡقُتلُٓواْ أ تَُكوَن تَِجََٰرةً َعن تََراضّٖ م 

 ََكَن بُِكۡم رَِحيٗما  
Artinya: 

Hai orang-orang beriman janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. 

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS An-Nisa [4]: 29) 

 

Ayat di atas menerangkan soal pemindahan harta seseorang 

kepada orang lain. Pemindahan tersebut harus dilakukan dengan 
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cara yang halal dengan kesukaan dan kerelaan timbal-balik. Sama-

sama mendapat manfaat. Perekonomian harus diatur dan teratur. 

Dalam proses pertukaran barang dengan persetujuan antara kedua 

belah pihak, sering kali ada konflik. Untuk menghindari hal tersebut, 

Nabi telah meletakkan dasar bagaimana transaksi seharusnya terjadi. 

Ibnu’ Umar meriwayatkan dari rasulullah. “Kedua kelompok dalam 

transaksi perdagangan memiliki hak untuk membatalkannya hanya 

sejauh mereka belum berpisah, kecuali transaksi itu menyulitkan 

kelompok itu untuk membatalkannya.” (HR Bukhari dan Muslim). 

Dalam riwayat lain disebutkan, “Kedua belah pihak dalam transaksi 

perdagangan berhak membatalkan, selama mereka tidak berpisah. 

Jika mereka berkata benar, menjelaskan sesuatunya dengan jernih, 

transaksi mereka akan mendapatkan berkah. Tapi jika 

menyembunyikan sesuatu dengan berdusta, berkah yang ada dalam 

transaksi mereka akan terhapus.” (Bukhari dan Muslim) 

 

b. Prinsip TQM 

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

prinsip utama dalam TQM. Keempat prinsip tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1) Kepuasan Pelanggan 

Konsep mengenai kualitas dan pelanggan diperluas. Kualitas tidak 

hanya bermakna kesesuaian dengan spesifikasi-spesifikasi tertentu, 

tetapi kualitas tersebut ditentukan oleh pelanggan. Pelanggan itu sendiri 

meliputi pelanggan eksternal dan pelanggan internal. Kebutuhan 

pelanggan diusahakan untuk memberikan kepuasan dalam segala aspek 

termasuk di dalamnya harga, keamanan, dan ketepatan waktu. Oleh 

karena itu, segala aktivitas perusahaan harus dikoordinasikan untuk 

memuaskan para pelanggan. Kualitas yang dihasilkan suatu perusahaan 

sama dengan nilai yang diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas 
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hidup para pelanggan. Semakin tinggi nilai yang diberikan, maka 

semakin besar pula kepuasan pelanggan. 

2) Respek terhadap Setiap Orang 

Dalam perusahaan yang kualitasnya tergolong kelas dunia, setiap 

karyawan dipandang sebagai individu yang memiliki talenta dan 

kreativitas yang khas. Dengan demikian karyawan merupakan sumber 

daya organisasi yang paling bernilai. Oleh karena itu, setiap orang 

dalam organisasi diperlakukan dengan baik dan diberi kesempatan 

untuk terlibat dan berpartisipasi dalam tim pengambilan keputusan. 

3) Manajemen Berdasarkan fakta 

Perusahaan kelas dunia berorientasi pada fakta. Maksudnya, bahwa 

setiap keputusan selalu didasarkan pada data, bukan sekedar perasaan 

(feeling). Ada dua konsep pokok yang berkaitan dengan hal ini. 

Pertama, prioritas (prioritization), yakni suatu konsep bahwa perbaikan 

tidak dapat dilakukan pada semua aspek yang bersamaan, mengingat 

keterbatasan sumber daya yang ada. Oleh karena itu, dengan 

menggunakan data, maka manajemen dan tim dalam organisasi dapat 

memfokuskan usahanya pada situasi tertentu yang vital. 

Konsep kedua, variasi atau variabilitas kinerja manusia. Data 

statistik dapat memberikan gambaran mengenai variabilitas yang 

merupakan bagian yang wajar dari setiap sistem organisasi, dengan 

demikian, manajemen dapat memprediksikan hasil dari setiap 

keputusan dan tindakan yang dilakukan. 

4) Perbaikan Berkesinambungan 

Agar dapat sukses, setiap perusahaan perlu melakukan proses sistematis 

dalam melaksanakan perbaikan secara berkesinambungan. Konsep 

yang berlaku di sini adalah siklus plan-do-check-act-analyze 

(PDCAA), yang terdiri atas langkah-langkah perencanaan, dan 

melakukan tindakan korektif terhadap hasil yang diperoleh. 

c. TQM Perspektif Ekonomi Islam 
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Sarasi (2010) menjelaskan bahwa 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 sehingga hasilnya dapat 

bermanfaat untuk kesejahteraan umat manusia. 

Penjabaran yang dijelaskan oleh Sarker (1999) dalam Sarasi 

(2010), salah satu tujuan dari perusahaan yang Islami yaitu 

“memaksimalkan profit dan sekaligus falah (kesuksesan di dunia dan di 

akhirat)”. Dalam Islam, kemampuan berkompetisi tidak digunakan untuk 

mengeksploitasi yang lain, tapi justru untuk saling membantu dalam 

meningkatkan kualitas kehidupan. Kualitas ekonomi Islam membutuhkan 

semua jenis produksi, oleh karena itu ada kebutuhan untuk bekerja sama 

di antara semua perusahaan dalam mencapai ekonomi yang berkualitas dan 

kemakmuran bersama. 

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: 

ْ بِٱلۡقِۡسَطاِس  ْ ِمَن ٱلُۡمۡخِِسِيَن َوزِنُوا ْ ٱلَۡكۡيَل َوََل تَُكونُوا ۡوفُوا
َ
أ

  ٱلُۡمۡسَتقِيِم  

Artinya: 

 “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: 
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ِۢن بنَۡيِ  َِبَٰٞت م  ۥ ُمَعق  َ ََلُ ِِۗ إِنَّ ٱَّللَّ ۡمرِ ٱَّللَّ
َ
ۥ ِمۡن أ ۦ ََيَۡفُظونَُه  يََديۡهِ َوِمۡن َخلۡفِهِ

ُ بَِقۡومّٖ ُسوٗٓءا  َراَد ٱَّللَّ
َ
ٓ أ نُفِسِهۡمِۗ ِإَوَذا

َ
ْ َما بِأ وا ُ ِ َٰ ُيَغري  ُ َما بَِقۡوٍم َحَّتَّ ِ ََل ُيَغري 

ِن ُدونِهِۦ ِمن َواٍل   ۚۥْ َوَما لَُهم م   فَََل َمَردَّ ََلُ
Artinya: 

 “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga 

mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” 

Ajaran ini didukung pula dalam Al-Qur’an surat Al-Insyiroh: 7 

 ٧فَإَِذا فَرَۡغَت فَٱنَصۡب  
Artinya: 

 “Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah 

dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.” Dalam ayat tersebut, Islam 

menyuruh kita untuk bekerja sungguh-sungguh atau bekerja dengan 

performa yang bermutu. Selain itu, Allah sangat mencintai perbuatan-

perbuatan yang terorganisasi dengan baik, sebagaimana dijelaskan dalam 

Al-Qur’an surat Ash-Shaff ayat 4 yang artinya: “Sesungguhnya Allah 

menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur 

seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.” 

Selain itu, manajemen dalam Islam terdapat empat filosofi yang 

mendasari, yaitu (1) Tauhid, (2) Risalah, (3) Khilafah, dan (4) Akhirah 

(Sadeq (1996) dalam Sarasi (2010)). 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. 

 

2. Sistem Penghargaan 

a. Pengertian Sistem Penghargaan 
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Kurnianingsih (2000) dalam Yellu (2016) mendefinisikan sistem 

penghargaan sebagai 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). 

Sistem penghargaan atau kompensasi adalah semua bentuk return 

baik finansial ataupun non finansial yang diterima karyawan karena jasa 

yang disumbangkan ke perusahaan. Kompensasi dapat berupa finansial 

seperti: gaji, upah, bonus, komisi, dan masih banyak lainnya yang 

diperoleh karyawan berkaitan dengan kinerja yang telah diberikan kepada 

perusahaan (Sari 2006). Penghargaan nonfinansial, seperti pujian, 

menghargai diri sendiri, dan pengakuan yang dapat memengaruhi motivasi 

kerja karyawan, produktivitas, dan kepuasan (Rivai 2009). 

Dalam hal ini Allah 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: 

ُقواْ يَوۡ  ا َكَسَبۡت َوُهۡم َوٱتَّ َٰ ُك  َنۡفسّٖ مَّ ِِۖ ُثمَّ تَُوَّفَّ ٗما تُرَۡجُعوَن فِيهِ إََِل ٱَّللَّ
 ََل ُيۡظلَُموَن  

Artinya: 

 “Dan takutlah kamu kepada suatu hari yang akan dikembalikan kamu 

pada hari itu kepada Allah, kemudian akan disempurnakan (ganjaran 

tiap-tiap orang (menurut) apa-apa yang telah dia kerjakan, sedangkan 

mereka tidak teraniaya.” (QS Al-Baqarah [2]: 281) 

ُ ََسِيُع ٱَۡلَِساِب   ْْۚ َوٱَّللَّ ا َكَسُبوا ِمَّ َٰٓئَِك لَُهۡم نَِصيٞب م  ْولَ
ُ
 أ

Artinya: 

 “Mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian daripada mereka 

usahakan.” (Al-Baqarah [2]: 202) 
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نَسَِٰن إَِلَّ َما َسََعَٰ   ن لَّۡيَس لِۡۡلِ
َ
 َوأ

Artinya: 

 “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang 

telah diusahakannya.” (Al-Najm [53]: 39) 

Ayat-ayat tersebut mengisyaratkan bahwa pahala atau kompensasi 

itu akan diperoleh dari usaha  yang telah dilakukan. Bila berusaha dengan 

giat dan bersungguh-sungguh, reward atau pahal yang kita terima akan 

baik pula (Rivai 2009). 

Sedangkan menurut Simamora (2004) sistem penghargaan 

merupakan apa yang diterima oleh para karyawan sebagai ganti kontribusi 

mereka kepada organisasi. Terminologi dalam kompensasi sering 

digunakan secara bergantian dengan administrasi gaji dan upah; 

kendatipun demikian, terminologi kompensasi sesungguhnya merupakan 

konsep yang lebih luas.  

Mulyadi dan Setyawan (1999) dalam bukunya yang berjudul Sistem 

Perencanaan & Pengendalian Manajemen, mengartikan sistem 

penghargaan berbasis kinerja sebagai salah satu alat pengendalian penting 

yang digunakan untuk memotivasi personel agar mencapai tujuan sesuai 

dengan yang diharapkan perusahaan. Sistem ini dibutuhkan perusahaan 

jika perusahaan memasuki lingkungan bisnis yang menuntut 

diperkerjakannnya knowledge workers yaitu tenaga kerja dan alat 

produksinya terpadu menjadi satu dalam diri tenaga kerja. Penghargaan 

atas kinerja personil dilandasi oleh informasi yang dihasilkan dari 

penilaian atas kinerja personil. 

Sedangkan dalam Islam (Putra dan Krisnanda 2016), upah dikaitkan 

dengan imbalan yang diterima seseorang yang bekerja baik imbalan dunia 

(finansial atau nonfinansial), maupun imbalan akhirat (dengan pahala 

sebagai investasinya). Allah Swt menegaskan dalam Al Qur’an mengenai 

imbalan dalam surat At-Taubah: 105 
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وَن إََِلَٰ  ۥ َوٱلُۡمۡؤِمُنوَنِۖ وََسَُتَد  ُ َعَملَُكۡم َورَُسوَُلُ َوقُِل ٱۡعَملُواْ فََسرَيَى ٱَّللَّ

َهََٰدةِ َفُينَب ُِئُكم بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُوَن   َٰلِِم ٱلَۡغۡيِب َوٱلشَّ  َع
Artinya:  

“Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat 

pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu 

akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Maha Mengetahui yang gaib dan 

yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 

kerjakan.” 

Lebih lanjut lagi terdapat hadits Rasulullah saw. tentang upah yang 

diriwayatkan oleh Abu Dzar, bahwa Rasulullah bersabda yang artinya: 

“Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, Allah 

menempatkan mereka di bawah asuhanmu; sehingga barang siapa 

mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberinya makan 

seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan member pakaian seperti apa 

yang dipakainya (sendiri); dan tidak membebankan pada mereka dengan 

tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebankannya dengan tugas 

seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya)”. (HR. 

Bukhari dan Muslim). 

b. Komponen-komponen Penghargaan (Kompensasi) 

1) Gaji 

Gaji merupakan balas jasa dalam bentuk uang yang diterima 

karyawan sebagai konsekuensi dari statusnya sebagai seorang 

karyawan yang memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan 

perusahaan. Atau dapat juga dikatakan sebagai bayaran tetap yang 

diterima seseorang karena kedudukannya dalam perusahaan (Rivai 

2009). 

 ِۗٓ ۡو ُرد وَها
َ
ۡحَسَن ِمۡنَهآ أ

َ
َٰ  ِإَوَذا ُحي ِيُتم بَِتِحيَّةّٖ فََحي واْ بِأ َ ََكَن لََعَ إِنَّ ٱَّللَّ

ٍء َحِسيًبا   ِ ََشۡ
 ُك 

Artinya: 
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Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, 

maka balaslah dengan kehormatan itu dengan yang lebih baik 

daripadanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). 

Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. (QS An-Nisa’ 

[4]: 86) 

ۡم تَۡس 
َ
زِقنَِي  أ  ٔ َٔلُُهۡم َخرٗۡجا فََخَراُج َرب َِك َخرۡيِٞۖ َوُهَو َخرۡيُ ٱلرََّٰ

Artinya: 

Atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah dari Tuhanmu 

adalah lebih baik, dan Dia adalah pemberi rezeki yang paling baik. 

(QS Al-Mu’minuun [23]: 72) 

Yang dimaksudkan upah dari Tuhan ialah rezeki yang dianugerhkan 

Tuhan di dunia dan pahala di akhirat. 

Sasaran menyeluruh sistem penggajian adalah untuk 

mengembangkan sekumpulan prosedur yang memungkinkan 

perusahaan untuk menarik, menahan, dan memotivasi karyawan yang 

berkualitas serta untuk mengendalikan biaya pembayaran gaji. Karena 

tidak ada satu pola yang dapat digunakan secara universal, maka 

prosedur ini harus disesuaikan dengan kebijakan gaji tiap-tiap 

organisasi, dan adil bagi perusahaan dan karyawan (Rivai 2009). 

Pemberian gaji dan upah harus ditetapkan atas asas adil dan layak 

sekaligus memerhatikan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku. 

Prinsip adil dan layak harus mendapat perhatian sebaik-baiknya agar 

dapat merangsang gairah dan kepuasan kerja karyawan. 

Adil yang dimaksud bukan berarti setiap karyawan menerima 

besaran yang sama. Besarnya upah dan gaji yang dibayar kepada setiap 

karyawan harus disesuaikan dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, 

risiko pekerjaa, tanggung jawab, jabatan pekerja, serta memenuhi 

persyaratan internal konsisten. Dengan asas adil akan tercipta suasana 

kerja sama yang baik, semangat kerja, disiplin, loyalitas, dan stabilisasi 

karyawan akan lebih baik. 



 

23 

 

Sedangkan tolok ukur layak dalam pemberian upah dan gaji adalah 

relatif, penetapan besaran didasarkan atas batas upah minimal 

pemerintah dan eksternal konsistensi yang berlaku. Manajer personalia 

harus selalu mamntau dan menyesuaikan dengan eksternal konsistensi 

yang sedang berlaku. Hal ini penting supaya semangat kerja dari 

karyawan  yang qualified tidak berhenti, tuntutan serikat buruh 

dikurangi, dan lain-lain (Rivai 2009, 813-814). 

2) Upah 

Upah didefinisikan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan 

kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan 

organisasi. Upah merupakan imbalan finansial langsung yang 

dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang 

dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Jadi, tidak seperti 

gaji yang jumlahnya reltif tetap, besaran upah dapat berubah-ubah. 

Konsep upah biasanya dihubungkan dengan proses pembayaran bagi 

tenaga kerja lepas. 

Menurut Dewan Penelitian Perupahan Nasional, upah adalah suatu 

penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk 

suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi 

sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan 

produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan 

menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan dan 

dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan 

penerima kerja. 

Allah SWT menegaskan tentang imbalan ini di dalam Al-Qur’an 

sebagai berikut: 

وَن َوقُِل ٱۡعَملُ  ُ َعَملَُكۡم َورَُسوَُلُۥ َوٱلُۡمۡؤِمُنوَنِۖ وََسَُتَد  واْ فََسرَيَى ٱَّللَّ
َهََٰدةِ َفُينَب ُِئُكم بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُوَن   َٰلِِم ٱلَۡغۡيِب َوٱلشَّ  إََِلَٰ َع

Artinya: 
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“Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta 

orang-orang Mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 

dikembalikan kepada Allah Yang Maha Mengetahui akan hal gaib dan 

yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang kamu 

kerjakan.” (QS At-Taubah [9]: 105) 

نََثَٰ َوُهَو مُ 
ُ
ۡو أ
َ
ِن َذَكٍر أ ۡؤِمٞن فَلَُنۡحيَِينَُّهۥ َحَيوَٰٗة َمۡن َعِمَل َصَٰلِٗحا م 

ۡحَسِن َما ََكنُواْ َيۡعَملُوَن  
َ
ۡجرَُهم بِأ

َ
ِۖ َونَلَۡجزَِينَُّهۡم أ  َطي َِبٗة

Artinya: 

 “Barangsiapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 

perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami 

berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami 

berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik apa 

yang telah mereka kerjakan.” (QS An-Nahl [16]: 97) 

حۡ 
َ
ۡجَر َمۡن أ

َ
لَِحَِٰت إِنَّا ََل نُِضيُع أ َٰ ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ َسَن إِنَّ ٱَّلَّ

 َعَمًَل  
Artinya: 

 “Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh tentulah 

Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang 

mengerjakan amalan(nya) dengan baik.” (QS Al-Kahfi [18]:30) 

Berdasarkan tiga ayat di atas, imbalan dalam konsep Islam 

menekankan pada dua aspek, yaitu dunia dan akhirat. Akan tetapi hal 

yang paling penting adalah bahwa penekanan kepada akhirat lebih 

penting daripada penekanan terhadap dunia (dalam hal materi) 

sebagaimana semangat dan jiwa Al-Qur’an surah Al-Qashash ayat 77. 

Surah At-Taubah: 105 menjelaskan bahwa Allah memerintahkan 

kita untuk bekerja, dan Allah pasti membalas semua apa yang telah kita 

kerjakan. Yang paling unik dalm hal ini adalah penegasan allah bahwa 

motivasi atau niat bekerja itu mestilah benar. Sebab jika motivasi 

bekerja tidak benar, Allah akan membalasnya dengan azab. Sebaliknya, 

jika motivasi tersebut benar, maka Allah akan membalas dengan 

balasan yang jauh lebih baik dari apa yang kita kerjakan.  
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Lebih jauh surah An-Nahl: 97 menjelaskan bahwa tidak ada 

perbedaan gender dalam menerima upah (balasan) dari Allah. Ayat ini 

menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi upah dalam islam, jika 

mereka mengerjakan pekerjaan yang sama. Hal yang menarik dari ayat 

tersebut adalah balasan allah langsung di dunia (kehidupan yang 

baik/rezeki yang halal) dan balasan di akhirat (dalam bentuk pahala). 

Sedangkan pada surah Al-Kahfi: 30 Allah SWT menegaskan bahwa 

balasn terhadap pekerjaan yang telah dilakukan manusia, pasti Allah 

balas dengan adil. Allah tidak akan berlaku zalim dengan menyia-

nyiakan amal hamba-Nya. Konsep keadilan dalam upah inilah yang 

sangat mendominasi dalam setiap praktik yang pernah terjadi di negeri 

Islam (Rivai 2009, 801). 

3) Insentif 

Insentif diartikan sebagai bentuk pembayaran langsung yang 

dikaitkan langsung dengan kinerja dan gain sharing, dan diartikan 

sebagai pembagian keuntungan bagi karyawan akibat peningkatan 

produktivitas atau penghematan biaya. Sistem ini merupakan bentuk 

lain dari kompensasi langsung di luar gaji dan upah yang merupakan 

kompensasi tetap, yang disebut kompensasi berdasarkan kinerja. 

ِۡنُه  ْولُواْ ٱلُۡقۡرََبَٰ َوٱۡۡلََتَََٰمَٰ َوٱلَۡمَسَِٰكنُي فَٱۡرُزقُوُهم م 
ُ
ِإَوَذا َحََضَ ٱلۡقِۡسَمَة أ

ۡعُروٗفا    َوقُولُواْ لَُهۡم قَۡوَٗل مَّ
“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan 

orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekadarnya) dan 

ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” (QS An-Nisa [4]: 8) 

Yang dimaksud kerabat tersebut adalah yang tidak mempunyai hak 

warisan dari harta benda pusaka, pemberian sekadarnya itu tidak boleh 

lebih dari sepertiga harta warisan. 
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َ يَۡس  ْ ٱَّللَّ ُقوا ِ َوٱلرَُّسوِلٖۖ فَٱتَّ نَفاُل َّلِلَّ
َ
نَفاِلٖۖ قُِل ٱۡۡل

َ
ٔ َٔلُونََك َعِن ٱۡۡل

ۡؤِمننَِي   ۥٓ إِن ُكنُتم م  َ َورَُسوََلُ ِطيُعواْ ٱَّللَّ
َ
ۡصلُِحواْ َذاَت بَۡينُِكۡمِۖ َوأ

َ
 َوأ

Artinya: 

 “Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan 

perang. Katakanlah: “Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan 

Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah 

perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan rasul-

Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman.” (QS Al-Anfal [8]: 

1) 

Dengan merujuk pada surah-surah di atas, kesuksesan perusahaan 

memerlukan strategi efektif yang harus dicapai untuk mewujudkan 

keberhasilan. Para manajer dan departemen SDM dapat menggunakan 

insentif dan bagi hasil sebagai alat untuk memotivasi pekerja guna 

untuk mencapai tujuan organisasi, sebab ini adalah bentuk kompensasi 

yang berorientasi pada hasil kerja. Sistem insentif menghubungkan 

kompensasi dan kinerja dengan menilai kinerja yang telah dicapai atau 

jumlah jam kerja. 

4) Kompensasi tidak langsung (fringe benefit) 

Fringe Benefit merupakan kompensasi tambahan yang diberikan 

berdasarkan kebijakan perusahaan terhadap semua karyawan sebagai 

upaya meningkatkan kesejahteraan para karyawan. Contohnya berupa 

fasilitas-fasilitas seperti: asuransi, tunjangan-tunjangan, uang pensiun, 

dan lalin-lain. Beberapa bentuk tunjangan diantaranya adalah asuransi 

kesehatan dan asuransi jiwa, program pendidikan, program liburan, 

program pensiun, dan program tunjangan lain yang berhubungan 

dengan hubungan kepegawaian. 

Penggunaan dan penerapan penghargaan (kompensasi) yang tepat 

dan efektif akan memberikan pengaruh yang signifikan bagi organisasi. 

Bila pemberian kompensasi diberikan secara benar dan tepat sasaran, 

maka para karyawan akan lebih terpuaskan dan termotivasi untuk 

mencapai sasaran-sasaran organisasi. Penerapan kompensasi ekstrinsik 

dan intrinsik secara kombinatifdalam waktu yang bersamaan akan 
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membentuk sebuah sistem penghargaan (reward system) yang 

kemudian berkembang menjadi sistem kompensasi. 

 

3. Kinerja Manajerial 

Widarsono (2007) dalam Hasanah (2013) mengartikan kinerja 

manajerial sebagai salah satu faktor penting dalam perusahaan, karena 

dengan meningkatnya kinerja manajerial diharapkan akan dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan. Kinerja manajerial yang diperoleh 

manajer juga merupakan salah satu faktor yang dapat dipakai untuk 

meningkatkan keefektifan perusahaan. Kinerja manajerial menunjukkan 

kemampuan manajemen dalam menjalankan fungsi manajemen yang 

merupakan aktivitas bisnis, yang tentu selalu berkenaan dengan 

pengambilan keputusan. 

Wibowo (2011) menyatakan bahwa kinerja manajerial yaitu sarana 

untuk mendapatkan hasil lebih baik dari organisasi, tim dan invidu dengan 

cara memahami dan mengelolah kinerja dalam suatu kerangka tujuan, 

standar, dan persyaratan-persyaratan atribut yang disepakati (Jusuf 2013). 

Stoner (1996:9) mendefinisikan kinerja manajerial sebagai “Ukuran 

seberapa efektif dan efisien seorang manajer dalam menetapkan dan 

menjalankan fungsi organisasi.” (Yellu 2016). Sesuatu yang bisa dikelola 

harus dapat diukur, tetapi pada beberapa pekerjaan terdapat beberapa hal 

yang tidak dapat diukur, sedangkan apa yang bisa diukur tidak mempunyai 

arti apa-apa (Dharma 2009). 

Pengukuran jelas akan lebih mudah apabila target finansial, 

penjualan dan produksi dapat ditetapkan. Subjektifitas jelas akan meningkat 

ketika dipergunakan sasaran kualitatif. Akan tetapi masih mungkin untuk 

bersepakat mengenai standar yang tegas bagi kinerja yang menjabarkan 

kondisi suatu pekerjaan telah dilakukan dengan baik. Misalnya, 

pengukuran kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Manajemen 

kinerja kini mendukung TQM dan inisiatif pelayanan pelanggan dengan 

ukuran kinerja yang jelas (Dharma 2009, 48). 
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Kinerja manajerial sesuai pandangan Islam surat Al-ahqaaf:19: 

ۡعَمَٰلَُهۡم وَُهۡم ََل ُيۡظلَُموَن  
َ
َِيُهۡم أ ِْۖ َوِۡلَُوف  ا َعِملُوا ِمَّ ّٖ َدَرَجَٰٞت م 

 َولُِك 

Artinya: 

“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka 

kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-

pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.” 

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah pasti akan membalas setiap 

amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. 

Artinya jika seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan 

menunjukkan kinerja baik pula bagi organiasinya maka akan mendapat hasil 

yang baik pula dari kerjaannya dan akan memberikan keuntungan bagi 

organisasinya (Mulyani 2016). 

Tercapainya kepuasan pelanggan (customer satisfaction) 

merupakan tujuan perusahaan dalam menghasilkan produk berkualitas, 

yang ditandai dengan berkurangnya keluhan dari para pelanggan sehingga 

menunjukkan kinerja perusahaan yang meningkat (Supratiningrum 2002). 

Tersziovski dan Samson (1999) yang meneliti mengenai elemen-elemen 

TQM yang dijadikan sebagai sistem penghargaan kualitas, melakukan uji 

hubungan antara faktor elemen TQM yang dipilih terhadap faktor kinerja, 

mereka menyimpulkan faktor elemen TQM mempengaruhi kinerja. 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial, 

seperti yang telah diungkapkan oleh Gibson (1987) dalam Yellu (2016) 

seperti di bawah ini: 

1. Faktor individu: kemampuan, ketrampilan, latar belakang keluarga, 

pengalaman kerja, tingkat social, dan demografi seseorang. 

2. Faktor psikologis: persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi, dan 

kepuasan kerja. 

3. Faktor organisasi: struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan, 

sistem penghargaan (reward system). 
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Sedangkan Narsa dan Yuniawati (2003) dalam Hasanah (2013) 

menyatakan bahwa kinerja manajerial adalah  kinerja para individu dalam 

kegiatan manajerial. Kinerja personel meliputi delapan dimensi yaitu: 

1. Perencanaan, dalam hal ini berarti kemampuan untuk menentukan suatu 

tujuan, kebijakan dan tindakan/pelaksanaan, penjadwalan kerja, 

penganggaran, merancang prosedur, dan pemrograman. 

2. Investigasi, yaitu kemampuan mengumpulkan dan menyampaikan 

informasi untuk catatan, laporan, dan rekening, mengukur hasil, 

menentukan persediaan, dan analisis pekerjaan. 

3. Pengkoordinasian, yaitu kemampuan melakukan tukar menukar informasi 

dengan orang lain di bagian organisasi yang lain untuk mengkaitkan dan 

menyesuaikan program, memberitahu bagian lain, dan hubungan dengan 

manajer lain. 

4. Evaluasi, yaitu kemampuan untuk menilai dan mengukur proposal, kinerja 

yang diamati atau dilaporkan, penilaian pegawai, penilaian catatan hasil, 

penilaian laporan keuangan, pemeriksaan produk.  

5. Pengawasan (supervision), yaitu kemampuan untuk mengarahkan, 

memimpin dan mengembangkan bawahan, membimbing, melatih dan 

menjelaskan peraturan kerja pada bawahan, memberikan tugas pekerjaan 

dan menangani bawahan.  

6. Pengaturan staf (staffing), yaitu kemampuan untuk mempertahankan 

angkatan kerja dibagian anda, merekrut, mewawancarai dan memilih 

pegawai baru, menempatkan, mempromosikan dan mutasi pegawai.  

7. Negosiasi, yaitu kemampuan dalam melakukan pembelian, penjualan atau 

melakukan kontrak untuk barang dan jasa, menghubungi pemasok, tawar 

menawar dengan wakil penjual, tawar-menawar secara kelompok.  

8. Perwakilan (representative), yaitu kemampuan dalam menghadiri 

pertemuan-pertemuan dengan perusahaan lain, pertemuan perkumpulan 

bisnis, pidato untuk acara-acara kemasyarakatan, pendekatan 

kemasyarakatan, mempromosikan tujuan umum perusahaan. 



 

30 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian assosiatif dengan bentuk 

hubungan kausal. Menurut Sugiyono (2012), rumusan masalah assosiatif 

adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan 

antara dua variabel atau lebih. Terdapat tiga bentuk hubungan yaitu: hubungan 

simetris, hubungan kausal, dan interaktif/resiprocal/timbal balik. Sedangkan 

hubungan kausal, yang merupakan bentuk hubungan pada penelitian ini adalah 

hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi di sini ada variabel independen 

(variabel yang mempengaruhi) dan dependen (dipengaruhi) (Sugiyono, 2012). 

Jenis penelitian ini merupakan jenis data kuantitatif yaitu kumpulan 

angka-angka hasil observasi atau pengukuran (Soeratno dan Arsyad, 2008). 

Sedangkan Sugiyono (2012) mengartikan bahwa metode penelitian kuantitatif 

sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan 

data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan. 

Penelitian ini akan dilakukan pada Rumah Warna Creative Kingdom 

Yogyakarta yang berlokasi di Jalan Kemuning 17, Condongcatur, Depok, 

Sleman, Yogyakarta. Seluruh karyawan Rumah Warna Creative Kingdom 

Yogyakarta merupakan populasi dalam penelitian ini. Jumlah populasi pada 

yang ada di Rumah Warna berjumlah 150 orang, sedangkan sampel yang 

diambil adalah 75 orang. Sedangkan teknik sampling yang digunakan adalah 

simple random sampling, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi 

dilakukan secara acak tanpa memerhatikan strata yang ada dalam populasi itu 

(Sugiyono 2012, 82). 

 PEMBAHASAN 

1. Uji Regresi Berganda 
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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 

 

 

 

 

 

  Pengujian hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

1) Hipotesis 

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

signifikan mempengaruhi variabel terikat)     
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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)     

H1 : β0≠0 (Variabel bebas signifikan) 

2) Tingkat signifikasi 

α = 5% 

3) Daerah kritis 

Sig. < α : tolak H0 
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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). 

2. Penetapan Model 

Setelah faktor yang mempengaruhi Kinerja Manajerial diketahui, maka 

langkah selanjutnya dapat dirumuskan model regresi seperti berikut: 

 

 

Tabel 4.11 Model Regresi 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.467 .355   
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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. 

A. 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) 

TQM .495 .114 .529 

Sistem Penghargaan 
.014 .096 .017 

a. Dependent Variable: Kinerja Manajerial 
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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 ٱلُۡمۡخِِسِيَن َ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: 

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

ۚۥْ َوَما  ُ بَِقۡومّٖ ُسوٗٓءا َفََل َمَردَّ ََلُ َراَد ٱَّللَّ
َ
نُفِسِهۡمِۗ ِإَوَذآ أ

َ
واْ َما بِأ ُ ِ َٰ ُيَغري  َما بَِقۡوٍم َحَّتَّ
ِ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. 

 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 
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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. 

 

 

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 
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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 

dan bersungguh-sungguh maka reward atau pahala yang kita terima akan 

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