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MOTTO 

 

Jangan pernah ukur jalanmu dengan penggaris orang lain. Setiap cerita mempunyai 

alur yang berbeda. Bahkan setiap orang mempunyai lembah dan bukitnya sendiri 

untuk dilalui. 

Jika keadaan semakin memberat, itu karena pribadimu tumbuh semakin kuat. Dan 

jika kau melihat sekelilingmu mempunyai senyum yang indah, itu adalah 

gambaranmu saat selesai melewati semua hal beratmu, bahkan mungkin senyummu 

akan lebih indah nantinya. 

“Berpikirlah positif, tak perduli seberapa keras hidupmu”. 

(Ali Bin Abi Tholib) 
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ABSTRAK 

 

 Febriyanti Kumalasari. 1722100024. Program Studi Akuntansi, Fakultas 

Ekonomi, Universitas Widya Dharma Klaten. Judul Skripsi: Analisis Pengaruh 

Balanced Scorecard, Total Quality Management (TQM), Kompensasi, dan 

Penghargaan (reward) terhadap Kinerja Manajerial (Studi Kasus PMI Klaten). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh balanced scorecard, total quality 

management (TQM), kompensasi, dan penghargaan (reward) terhadap kinerja 

manajerial pada PMI Kabupaten Klaten. Jenis data yang digunakan adalah data 

kuantitatif. Sumber data penelitian ini adalah data primer (kuesioner). Populasi dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 27. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode 

sampel jenuh, yaitu seluruh populasi dijadikan sampel. Metode analisis data yang 

digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa 

balanced scorecard, total quality management, kompensasi, dan penghargaan secara 

simultan berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada PMI Kabupaten Klaten. 

Secara parsial disimpulkan bahwa variabel balanced scorecard tidak berpengaruh 

terhadap kinerja manajerial, total quality management tidak berpengaruh terhadap 

kinerja manajerial, kompensasi tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial, 

penghargaan berpengaruh terhadap kinerja manajerial. 

Kata Kunci: balanced scorecard, total quality management , kompensasi, dan 

penghargaan (reward). 
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ABSTRACT 

 

Febriyanti Kumalasari. 1722100024. Program Studi Akuntansi, Fakultas 

Ekonomi, Universitas Widya Dharma Klaten. Judul Skripsi: Analisis Pengaruh 

Balanced Scorecard, Total Quality Management (TQM), Kompensasi, dan 

Penghargaan (reward) terhadap Kinerja Manajerial (Studi Kasus PMI Klaten). 

This study aims to determine the effect of the balanced scorecard, total quality 

management (TQM), compensation, and rewards on managerial performance at PMI 

Klaten. The type of data used is quantitative data. The data source of this research is 

primary data (questionnaire). The population in this study was 27. The sampling 

technique used total sampling method, namely the entire population was sampled. 

The data analysis method used is multiple linear regression analysis. The results of 

the analysis show that the balanced scorecard, total quality management, 

compensation, and rewards simultaneously affect managerial performance at PMI 

Klaten Regency. Partially concluded that the balanced scorecard variable has no 

effect on managerial performance, total quality management has no effect on 

managerial performance, compensation has no effect on managerial performance, 

and rewards affect managerial performance. 

Keywords: balanced scorecard, total quality management, compensation, and 

reward. 
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perubahan lingkungan global yang berdampak pada pertumbuhan pasar dan 

perdagangan internasional, mengharuskan setiap pelaku bisnis yang ingin 

memenangkan persaingan dalam dunia industri memberikan perhatian penuh 

terhadap kualitas agar organisasi dapat berjalan secara efektif. Untuk bisa 

mendapatkan produk dan jasa yang memiliki mutu dan kualitas yang baik, 

perusahaan sangat bergantung pada kinerja manajemen dalam melaksanakan 

fungsi-fungsi manajemen yaitu, perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan 

dan memecahkan masalah. 

Kinerja manajerial adalah hasil secara periodik operasional suatu 

unit/bidang berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapakan 

sebelumnya. Selain itu kinerja manajerial merupakan keluaran (output) yang 

menggunakan masukan (input) selama periode tertentu yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Menurut Juniarti dan Evelin (2003) kinerja adalah hasil kerja yang 

dapat dicapai oleh seorang kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai 

dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam rangka mencapai 

tujuan organisasi. Kinerja manajerial adalah kinerja individu anggota organisasi 

dalam kegiatan-kegiatan manajerial antara lain perencanaan, investigasi, 
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pengkoordinasian, pengaturan staf, negosiasi, perwakilan dan kinerja secara 

keseluruhan.  

Menurut Mulyadi dalam Mutmainah (2009) seseorang yang memegang 

posisi manajerial diharapkan mampu menghasilkan suatu kinerja manajerial, 

berbeda dengan kinerja karyawan umumnya bersifat konkrit, sedangkan kinerja 

manajerial bersifat abstrak dan kompleks. Kepala unit/bidang dalam organisasi 

menghasilkan kinerja dengan mengerahkan bakat dan kemampuan serta usaha 

beberapa orang lain yang berada didalam wewenangnya. Kinerja manajerial 

merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan keefektifan organisasi. 

Untuk mengetahui kualitas dari kinerja manajerial, dibutuhkan suatu alat untuk 

menilai kinerja. 

Balanced scorecard terdiri dari dua kata, yaitu kartu skor (scorecard), dan 

berimbang (balanced). Pada tahap eksperimen awal, balanced scorecard 

merupakan kartu skor yang dimanfaatkan untuk mencatat hasil kinerja kepala 

unit/bidang. Melalui scorecard, skor atau tujuan yang hendak diwujudkan kepala 

unit/bidang di masa depan dibandingkan dengan hasil kinerja sesungguhnya. 

Hasil perbandingan ini dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi atas kinerja 

kepala unit/bidang. Kata berimbang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa 

kinerja kepala unit/bidang diukur secara berimbang dari dua persepektif, yaitu 

keuangan dan non-keuangan. Untuk mengukur kinerja kepala unit/bidang di 

masa depan, diperlukan ukuran komprehensif yang mencakup empat perspektif, 

yaitu keuangan, customer, proses, pembelajaran dan pertumbuhan. 
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Perusahaan yang berusaha melakukan perbaikan terus menerus biasanya 

menggunakan teknik-teknik total quality management (TQM) atau just in time 

(JIT). Beberapa perusahaan yang telah menerapkan total quality management 

ada yang telah berhasil meningkatkan kinerjanya, tetapi ada juga yang belum 

mampu meningkatkan kinerja mereka. Untuk dapat membuat produk atau jasa 

yang memiliki mutu dan kualitas yang baik, perusahaan sangat bergantung pada 

kemampuan manajemen dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yaitu 

perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan dan memecahkan masalah. 

Menurut Tjiptono (2002) dalam Melia (2011) total quality management 

merupakan paradigma baru dalam menjalankan bisnis yang berupaya 

memaksimumkan daya saing organisasi melalui: fokus pada kepuasan konsumen, 

keterlibatan seluruh karyawan, dan perbaikan secara berkesinambungan atas 

kualitas produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan organisasi. Menurut 

Garrison (2006) ada dua karakteristik utama total quality management, yaitu 

fokus pada pelayanan konsumen dan pemecahan masalah secara sistematis 

dengan menggunakan tim yang ada di gardu depan. Salah satu cara untuk 

melayani keinginan konsumen adalah dengan menciptakan produk atau jasa 

yang berkualitas. Penerapan total quality management yang tinggi akan 

meningkatkan kinerja manajerial, begitu juga sebaliknya. Kepala bagian/unit 

lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerja, jika pengukuran kinerja yang 

tinggi dalam bentuk informasi yang diperlukan yang memberikan umpan balik 

untuk perbaikan dan pembelajaran. 
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Begitu juga dengan kompensasi dan sistem penghargaan (reward) yang 

berbasis kinerja mendorong karyawan mengubah kecendrungan mereka dari 

semangat untuk memenuhi kepentingan diri sendiri ke semangat memenuhi 

kepentingan organisasi. Reward yang berbasis kinerja memberikan dua manfaat, 

yaitu memberi motivasi dan memberi informasi  

 Menurut Wibowo (2012) kompensasi merupakan jumlah paket yang 

ditawarkan organisasi kepada manajer atau pekerja sebagai imbalan atas 

penggunaan tenaga kerjanya. Dengan adanya kompensasi, kepala unit/bidang 

akan cenderung merasa dihargai kinerjanya. Besarnya kompensasi 

mencerminkan status, pengakuan dan tingkat pemenuhan kebutuhan yang 

dinikmati oleh pegawai bersama keluarga. Semakin besar balas jasa yang 

diterima oleh karyawan berarti jabatannya semakin tinggi, statusnya semakin 

baik dan pemenuhan kebutuhan–kebutuhan yang dinikmatinya semakin banyak. 

Menurut Sastrohardiwiryo (2003) penghargaan adalah imbalan jasa yang 

diberikan perusahaan kepada tenaga kerja karena telah memberikan sumbangan 

tenaga dan fikiran demi kemajuan dan kontinuitas perusahaan dalam rangka 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan baik dalam jangka pendek maupun 

jangka panjang. Menurut Wibowo (2007) penghargaan yang diterima oleh 

kepala bagian/unit dapat berupa penghargaan finansial dan non finansial. 

Penghargaan finansial merupakan penghargaan eksternal yang diberikan 

terhadap kinerja yang telah diberikan terhadap perusahaan dalam bentuk gaji, 

upah, bonus, komisi, dan lain-lain. 
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Sedangkan penghargaan non finansial merupakan bagian dari pekerjaan itu 

sendiri seperti penyelesaian tugas, prestasi, pengembangan pribadi dan lain 

sebagaianya. 

Peneliti memilih Palang Merah Indonesia (PMI) sebagai objek penelitian 

karena PMI adalah sebuah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang 

bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan. PMI selalu mempunyai tujuh prinsip 

dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan sabit merah yaitu 

kemanusiaan, kesamaan, kesukarelaan, kemandirian, kesatuan, kenetralan, dan 

kesemestaan. PMI tidak memihak golongan politik, ras, suku ataupun agama 

tertentu. PMI dalam pelaksanaannya juga tidak melakukan pembedaan tetapi 

mengutamakan korban yang paling membutuhkan pertolongan segera untuk 

keselamatan jiwanya. Penelitian mengenai kinerja manajerial di PMI Kabupaten 

Klaten belum pernah dilakukan. Penelitian terdahulu yang ada lebih didominasi 

oleh penelitian tentang pelayanan kesehatan. Maka dari itu, peneliti tertarik 

untuk mengambil judul penelitian tentang kinerja manajerial di PMI Kabupaten 

Klaten. 

Penelitian yang dilakukan Arasy Alimudin (2017) mengungkapkan bahwa 

analisis pencapaian strategi menggunakan balanced scorecard oleh Dinas 

Pendidikan Kota Surabaya dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kota 

Surabaya telah tercapai dengan baik. Hal ini ditunjukan dengan pencapaian Nilai 

Kinerja Unit sebesar 102,31% yang berarti telah memenuhi target yang telah 

ditetapkan 100%. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Rosfariana Marbun (2017) mengungkapkan 

bahwa variabel total quality management dan sistem penghargaan berpengaruh 

positif terhadap kinerja manajerial. Hal ini dibuktikan dengan nilai t dari hasil 

penelitian yang ditujukkan dengan nilai t hitung > t tabel (2.620 > 1.993), dan 

tingkat signifikansi sebesar 0,011 lebih kecil dari (α = 0,05). 

Penelitian mengenai kompensasi memiliki hubungan positif dengan kinerja 

telah dilakukan oleh Syahrul Maulidi, Hasan Basri, dan Nurdasila (2017). 

Sementara penelitian yang menghasilkan kesimpulan bahwa kompensasi tidak 

memiliki hubungan dengan kinerja telah dilakukan oleh Desy Lesmana (2018), 

dan Iswahyudi (2019). 

Hasil penelitian yang tidak konsisten mengenai pengaruh kompensasi 

terhadap peningkatan kinerja menyebabkan peneliti ingin melakukan riset lebih 

lanjut dengan menggabungkan beberapa komponen pengendalian manajemen 

seperti balanced scorecard, total quality management, kompensasi dan 

penghargaan (reward) sebagai variabel independen, dan kinerja manajerial 

sebagai variabel dependen. Selain itu, penelitian mengenai balanced scorecard, 

total quality management, kompensasi, dan penghargaan terhadap kinerja 

manajerial masih relevan untuk diteliti terutama pada organisasi yang bergerak 

di bidang sosial kemanusiaan, sebab penelitian yang ada lebih didominasi pada 

perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa yang profit motive. Perbedaan 

antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini 

menggabungkan beberapa variabel dari proses pengendalian manajemen yaitu 
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balanced scorecard, total quality management (TQM), kompensasi, dan 

penghargaan (reward) sebagai bagian dari sistem akuntansi manajemen, yang 

dijadikan variabel independen. Objek penelitian ini adalah perusahaan yang 

bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan, yaitu Palang Merah Indonesia. 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk 

mengangkat permasalahan dengan melakukan penelitian berjudul “Analisis 

Pengaruh Balanced Scorecard, Total Quality Management (TQM), 

Kompensasi, dan Penghargaan (Reward) terhadap Kinerja Manajerial 

(Studi Kasus PMI Klaten)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah disampaikan di atas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut ini. 

1. Apakah balanced scorecard berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada 

PMI Kabupaten Klaten? 

2. Apakah total quality management (TQM) berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial pada PMI Kabupaten Klaten? 

3. Apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada PMI 

Kabupaten Klaten? 

4. Apakah penghargaan (reward) berpengaruh terhadap kinerja manajerial 

pada PMI Kabupaten Klaten? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji pengaruh balanced scorecard terhadap kinerja manajerial di 

PMI Kabupaten Klaten. 

2. Untuk menguji pengaruh total quality management (TQM) terhadap kinerja 

manajerial di PMI Kabupaten Klaten. 

3. Untuk menguji pengaruh kompensasi terhadap kinerja manajerial di PMI  

Kabupaten Klaten. 

4. Untuk menguji pengaruh penghargaan (reward) terhadap kinerja manajerial 

di PMI Kabupaten Klaten. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat bermanfaat 

sebagai berikut ini. 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan 

mengenai pengaruh penerapan balanced scorecard, total quality 

management, kompensasi, dan penghargaan di organisasi yang bergerak di 

bidang sosial dan kemanusiaan. Karena penelitian terdahulu didominasi oleh 

organisasi yang profit motive. 
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2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi PMI Klaten 

untuk mengevaluasi kinerja manajerial. Serta dapat digunakan sebagai 

referensi pengambilan keputusan jangka pendek maupun jangka panjang. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian tersebut diharapkan memberikan kontribusi pada literatur dan 

sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dalam melakukan penelitian. 

Khususnya dalam masalah pengaruh penerapan balanced scorecard, total 

quality management, kompensasi, dan penghargaan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 Pada bagian ini terdiri dari dua sub bagian, yaitu simpulan dan saran. 

Simpulan menjelaskan hasil pengujian koefisien determinasi (R
2
) dan pengujian 

parsial (uji t). Bagian saran berisi saran-saran yang diberikan oleh penelitian ini, 

yang didasari oleh hasil analisis penelitian. 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diungkapkan di 

muka, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut ini. 

1. Hasil uji koefisien determinasi (R
2
) menunjukkan bahwa nilai adjusted R 

square adalah sebesar 0,407 atau 40,7%. Ini berarti bahwa kontribusi 

pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap kinerja manajerial 

adalah sebesar 40,7%, sedangkan sisanya 59,3% dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

2. Balanced scorecard tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Tinggi 

rendahnya penerapan balanced scorecard pada PMI Kabupaten Klaten tidak 

berpengaruh terhadap peningkatan maupun penurunan kinerja manajerial. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya 

oleh Mery Ratna Sari (2017) yang menyatakan bahwa balanced scorecard 

tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial. 
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3. Total quality management (TQM) tidak berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial pada PMI Kabupaten Klaten. Tinggi rendahnya penerapan total 

quality management pada PMI Kabupaten Klaten tidak berpengaruh 

terhadap peningkatan maupun penurunan kinerja manajerial. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh 

Intan Ratna Dewi (2013) yang menyatakan bahwa total quality management 

tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial. 

4. Kompensasi tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada PMI 

Kabupaten Klaten. Tinggi rendahnya nilai kompensasi pada PMI Kabupaten 

Klaten tidak berpengaruh terhadap peningkatan maupun penurunan kinerja 

manajerial. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

sebelumnya oleh Desy Lesmana (2018) dan Iswahyudi (2019) yang 

menyatakan bahwa kompensasi tidak berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial. 

5. Penghargaan (reward) berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada PMI 

Kabupaten Klaten. Meningkatnya sistem penghargaan mengakibatkan 

meningkatnya kinerja manajerial. Meningkatnya pemberian penghargaan 

dengan tepat sasaran sebagai bentuk balas jasa perusahaan terhadap pegawai 

yang bersangkutan, maka akan meningkatkan kinerja manajerial pada 

perusahaan tersebut. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan sebelumnya oleh Helmy Febri Yudhistira (2015) dan Rosfariana 
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Marbun (2017) yang menyatakan bahwa sistem penghargaan (reward), 

berpengaruh terhadap kinerja manajer unit. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan simpulan di atas, maka peneliti 

memberikan saran-saran sebagai berikut ini. 

1. Bagi Peneliti 

Meskipun peneliti menginginkan ketepatan dalam penyusunan penelitian 

ini, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak kekurangan yang perlu 

diperbaiki oleh peneliti. Hal semacam ini terjadi dikarenakan masih 

minimnya pengetahuan peneliti. Oleh karena itu kritik dan saran yang 

membangun dari para pembaca sangat peneliti harapkan untuk dijadikan 

bahan evaluasi untuk kedepannya. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penilitian ini dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan 

dan memperbaiki masalah yang ada dalam menciptakan kinerja manajerial 

yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Perusahaan diharapkan mampu 

mempertahankan dan meningkatkan sistem penghargaan, agar pencapaian 

tujuan perusahaan melalui peningkatan kinerja manajerial dapat dilakukan. 

Kinerja manajerial yang baik dapat mencerminkan kualitas kinerja 

perusahaan yang baik pula, sehingga konsumen merasa puas atas pelayanan 

yang diberikan oleh perusahaan. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan empat variabel bebas 

(balanced scorecard, total quality management, kompensasi, dan 

penghargaan) untuk menguji pengaruhnya terhadap kinerja manajerial. Hasil 

analisis regresi pada PMI Kabupaten Klaten diperoleh nilai R-Square 40,7%, 

artinya masih terdapat 59,3% kinerja manajerial yang dapat dijelaskan oleh 

variabel lain, selain yang dipakai dalam penelitian ini. Sehingga bagi peneliti 

selanjutnya diharapkan untuk dapat menambah variabel independen lain, 

yang dapat memberikan pengaruh yang lebih signifikan dalam melakukan 

penelitian terhadap kinerja manajerial. Contohnya variabel partisipasi 

anggaran. Anggaran memaksa manajemen untuk merencanakan masa depan. 

Menurut  Cindy Carolina (2019) anggaran mendorong manajemen untuk 

mengembangkan arah umum bagi organisasi, mengantisipasi masalah dan 

mengembangkan kebijakan untuk masa depan. Peneliti selanjutnya juga dapat 

menambah teknik pengumpulan data seperti wawancara, sehingga hasil dari 

penelitian lebih memungkinkan untuk disimpulkan secara umum. 
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