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ABSTRAKSI 
 
 

Dewasa ini Indonesia sebagai negara berkembang sedang mengalami berbagai 
macam bentuk perubahan dan perkembangan di berbagai sektor, dalam hal ini 
perkembangan yang cukup kentara adalah di lingkungan dunia usaha, sehingga timbul 
persaingan diantara perusahaan-perusahaan yang menghasilkan produk sejenis semakin 
bertambah banyak dan kuat, hal ini ditambah dengan perkembangan di bidang teknologi 
yang semakin pesat, tapi kurang mendapat dukungan yang menguntungkan di bidang 
ekonomi. Keadaan ini membawa pengaruh besar bagi dunia usaha. Perusahaan-
perusahaan harus benar-benar tanggap dan fleksibel untuk melihat perubahan selera 
konsumen yang semakin inovatif sehingga menciptakan peluang bagi perusahaan dalam 
merebut pangsa pasar dan unggul dalam persaingan. Hal tersebut dipengaruhi oleh 
beberapa faktor antara lain faktor fundamental. Tujuan penelitian ini yaitu apakah 
terdapat pengaruh reward sistem dalam penerapan teknik Total Quality Manajemen 
terhadap peningkatan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan secara simultan 
dan parsial terhadap kinerja manajerial pada PT. PAL Indonesia Surabaya.  
 Obyek penelitian ini adalah karyawan PT. PAL Indonesia Surabaya sebanyak 31 
orang. Dengan menggunakan teknik pengambilan sampel metode purposive sampling 
maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 31 orang karyawan 
karyawan PT. PAL Indonesia Surabaya. Model analisis yang digunakan untuk menguji 
hipotesis yang diajukan adalah regresi linier berganda serta menggunakan uji F dan uji t 
untuk menguji pengaruh simultan dan parsial. 

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa hipotesis pertama dan kedua yang 
diajukan yang menyatakan diduga terdapat pengaruh reward sistem dalam penerapan 
teknik Total Quality Manajemen terhadap peningkatan kinerja manajerial pada PT. PAL 
Indonesia Surabaya dapat terbukti kebenarannya. Hal tersebut dibuktikan dengan 
diperolehnya nilai R2 sebesar 0,258 atau sebesar 25,8% dengan nilai Fhitung sebesar 3,137 
dengan taraf signifikan 0,042 yang lebih besar dari Ftabel sebesar 3,34. Serta dari hasil uji t 
diketahui bahwa secara parsial Total Quality Manajemen dan reward sistem dapat 
terbukti kebenarannya dimana taraf signifikan lebih kecil dari 0,05. 
 
Katakunci : Total Quality Manajemen ; Kinerja Manajerial 
 

 
 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENGARUH TOTAL QUALITY  ..... Agung Wibawanto




