
BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Penelitian tentang  pengaruh penerapan total quality management (TQM), 

sistem akuntansi manajemen dan ketidakpastian lingkungan terhadap return on 

asset (ROA) pada rumah sakit swasta di purwokerto dan sekitarnya, 

membutuhkan beberapa teori yang mendasarinya, antara lain: 

 2.1. Total Quality Management (TQM) 

Menurut Mulyadi (2000) total quality management  merupakan suatu 

sistem manajemen yang berfokus kepada orang yang bertujuan untuk 

meningkatkan secara berkelanjutan kepuasan costumers pada biaya yang 

sesungguhnya secara berkelanjutan terus menerus. TQM merupakan suatu 

konsep perbaikan yang dilaksanakan secara terus-menerus melibatkan 

berbagai aspek yang berperan dalam perusahaan dalam rangka meningkatkan 

kualitas yang tebaik melalui sistem manajemen.  

Menurut Nasution dalam Yulliani dan Sunarni (2008) komponen  

TQM yang harus diperhatikan dalam menjalankan program pengelolaan 

kualitas dengan baik adalah sebagai berikut: 

1. Fokus pada pelanggan. Baik pelanggan internal maupun pelanggan 

eksternal. Pelanggan eksternal menentukan kualitas produk yang 

disampaikan, sedangkan pelanggan internal berperan besar dalam 

menentukan kualitas tenaga kerja, proses, dan lingkungan yang 

berhubungan dengan produk atau jasa. 
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2. Obsesi terhadap kualitas. Dengan kualitas yang ditetapkan organisasi 

terobsesi untuk memenuhi atau melebihi apa yang telah ditentukan. Hal 

ini berarti bahwa semua karyawan pada setiap level harus berusaha 

melaksanakan setiap aspek pekerjaanya berdasarkan perspektif 

“Bagaimana kita dapat melakukannya dengan lebih baik?” bila suatu 

organisasi terobsesi dengan kualitas, maka berlaku prinsip “ good enough 

is never good enough”. 

3. Pendekatan Ilmiah. Pendekatan ilmiah sangat diperlukan dalam mendesain 

pekerjaan dan dalam proses pengambilan keputusan serta pemecahan 

masalah yang berkaitan dengan pekerjaan yang didesain tersebut. Dengan 

demikian, data diperlukan dan dipergunakan dalam menyusun patok 

(benchmark), memantau prestasi, dan melaksanakan perbaikan. 

4. Komitmen jangka panjang. TQM merupakan susatu paradigma baru dalam 

melaksanakan bisnis. Maka dibutuhkan budaya perusahaan yang baru 

pula. Oleh karena itu, komitmen jangka panjang sangat penting guna 

mengadakan perubahan budaya agar penerapan TQM dapat berjalan 

dengan sukses. 

5. Kerja sama tim (Teamwork). Dalam organisasi yang menerapkan TQM, 

kerja sama tim, kemitraan, hubungan dijalin dan dibina baik antar 

karyawan perusahaan maupun dengan pemasok, lembaga-lembaga 

pemerintah, dan masyarakat sekitarnya. 

6. Perbaikan sistem secara berkesinambungan. Setiap produk dan/atau jasa 

dihasilkan dengan memanfaatkan proses-proses  tertentu di dalam suatu 
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sistem/lingkungan. Oleh karena itu, sistem yang ada perlu diperbaiki 

secara terus menerus agar kualitas yang dihasilkan dapat makin 

meningkat. 

7. Pendidikan dan Pelatihan. Pendidikan dan pelatihan merupakan faktor 

yang fundamental. Setiap orang diharapkan dan didorong untuk terus 

belajar. Dalam hal ini berlaku prinsip bahwa belajar merupakan proses 

yang tidak ada akhirnya dan tidak mengenal batas usia. Dengan belajar 

setiap orang dalam perusahaan dapat meningkatkan ketrampilan teknis 

dan keahlian profesionalnya. 

8. Kebebasan yang terkendali. Dalam TQM,  keterlibatan dan pemberdayaan 

karyawan dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah 

merupakan unsure yang sangat penting untuk dapat meningkatkan rasa 

memiliki dan tanggung jawab karyawan terhadap keputusan yang telah 

dibuat. Dalam hal ini, karyawanlah yang melakukan standarisasi proses 

dan mereka pula yang mencari cara untuk menyakinkan setiap orang agar 

bersedia mengikuti prosedur standar tersebut. 

9. Keselarasan tujuan. Supaya TQM dapat diterapkan dengan baik, maka 

perusahaan harus memililki keselarasan tujuan. Dengan demikian, setiap 

usaha dapat diarahkan pada tujuan yang sama. Akan tetapi, keselarasan 

tujuan ini tidak berarti bahwa harus selalu ada persetujuan/kesepakatan 

antara pihak manajemen dan karyawan, misalnya mengenai upah dan 

kondisi kerja. 
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10.  Adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Keterlibatan 

pemberdayaan karyawan merupakan hal yang penting dalam penerapan 

TQM. Usaha untuk melibatkan karyawan membawa dua manfaat utama, 

yaitu untuk meningkatkan perencanaan dan pengambilan keputusan, serta 

meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab atas keputusan dengan 

melibatkan orang-orang yang harus melaksanakanya.  

Dalam penelitian Mardiyah dan Listianingsih (2005) mengemukakan 

bahwa program peningkatan kualitas TQM secara individual dapat efektif 

jika perusahaan telah mengimplementasikan cara-cara untuk memperbaiki 

kualitas secara terus menerus dibandingkan dengan organisasi pesaing yang 

mengadakan improvement dengan tidak menggunakan TQM, meskipun 

menyebabkan suatu pengurangan  atau setidak-tidaknya tidak ada dalam 

kinerja.   

 Perbaikan kualitas yang dilaksanakan perusahaan tidak lain untuk 

meningkatkan laba agar perusahaan tetap berjalan dan mampu bertahan 

dalam persaingan perusahaan yang sama-sama bergerak pada pelayanan 

kesehatan. Total quality management  dipilih  salah satu sistem yang akan 

digunakan untuk memperbaiki sistem manajemen yang ada pada perusahaan 

untuk menghasilkan kinerja manajerial yang baik dan dapat meningkatkan 

pendapatan perusahaan. 

Total Quality Management  (TQM) dapat dipilih sebagai salah satu 

metode pengendalian mutu untuk memenuhi kebutuhan (needs) dan 

keinginan (wants) konsumen. TQM adalah suatu sistem manajemen yang 
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berorientasi pada pelanggan yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan 

pelanggan secara berkelanjutan melalui eliminasi pemborosan, meningkatkan 

kualitas, pengembangan keterampilan dan mengurangi biaya produksi. Dalam 

praktiknya salah satu tujuan dari TQM adalah memfokuskan terhadap 

pelanggan, sehingga menghitung besarnya TQM dapat diukur menggunakan 

rumus perspektif pelanggan yaitu dengan  Customer Acquisition  (akuisisi 

pelanggan) yaitu dimana pengukuran ini mengukur tingkat suatu bisnis dalam 

memperoleh pelanggan atau memenangkan bisnis baru. Sehingga nilai 

besarnya TQM dapat diketahui dengan rumus perspektif pelanggan tersebut. 

TQM sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan suatu perusahaan. 

Semakin meningkatnya TQM maka akan berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan karena TQM ini berfokus terhadap meningkatkan kualitas dan 

pelanggan dengan menekan pula biaya produksi agar harga jual dapat 

bersaing. Apabila kualitas semakin baik maka pelanggan akan meningkat dan 

hal itu akan meningkatkan penjualan sehingga meningkatkan laba pula yang 

akhirnya menggambarkan kinerja keuangan yang baik (Permana, 2009). 

 

  2.2. Sistem Akuntansi Manajemen 

Menurut Mulyadi (1997) akuntansi manajemen dipandang dari dua 

sudut yaitu akuntansi manajemen sebagai salah satu tipe akuntansi dan 

akuntansi manajemen sebagai salah satu tipe informasi. Sebagai salah satu 

tipe akuntansi yaitu akuntansi manajemen merupakan suatu sistem 

pengolahan informasi keuangan yang digunakan untuk menghasilkan 
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informasi keuangan bagi kepentingan pemakai intern organisasi. Akuntansi 

manajemen merupakan salah satu tipe akuntansi diantara dua tipe akuntansi 

yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Sedangkan sebagai 

salah satu tipe informasi, akuntansi manajemen merupakan tipe informasi 

kuantitatif yang menggunakan uang sebagai satuan ukuran, yang digunakan 

untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan pengelolaan perusahaan. 

Akuntansi manajemen adalah informasi keuangan yang merupakan keluaran 

yang dihasilkan oleh tipe akuntansi manajemen yang dimanfaatkan terutama 

oleh pemakai intern organisasi. 

 Salah satu fungsi dari sistem akuntansi manajemen adalah 

menyediakan sumber informasi penting untuk membantu manajer 

mengendalikan aktivitasnya serta mengurangi ketidakpastian lingkungan. 

Informasi akuntansi manajemen sebagai salah satu produk sistem akuntansi 

manajemen dapat memberikan kontribusi langsung terhadap berbagai 

alternatif tindakan manajer yang bisa dijadikan pertimbangan didalam 

perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan (Soesilawati, 2008). 

Sistem akuntansi manajemen sering digunakan sebagai mekanisme 

untuk memotivasi dan mempengaruhi  perilaku karyawan dalam berbagai 

cara yang akan memaksimalkan kesejahteraan organisasi dan karyawan. 

Sistem akuntansi manajemen sebagai alat kotrol organisasi dan alat yang 

efektif menyediakan informasi yang bermanfaat guna memprediksi 

konsekuensi yang mungkin terjadi sebagai aktivitas yang dilakukan 

(Listianingsih, 2005) 
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Tujuan umum pengembangan sistem akuntansi salah satunya adalah 

untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada. 

Ada kalanya sistem akuntansi yang berlaku tidak dapat memenuhi kebutuhan 

manajemen, baik dalam hal mutu, ketepatan penyajian maupun struktur 

informasi yang terdapat dalam laporan. Hal ini memungkinkan disebabkan 

oleh perkembangan usaha perusahaan, sehingga menurut sistem akuntansi 

untuk dapat menghasilkan laporan dengan mutu informasi yang lebih baik 

dan tepat penyajiannya, dengan struktur informasi yang sesuai dengan 

tuntutan kebutuhan manajemen (Mulyadi,1993).  

Dalam penelitian Solechan dan Setiawati (2009)  karakteristik 

informasi yang bermanfaat menurut persepsi para manajerial yaitu terdiri 

dari:  

1. Broad Scope, merupakan informasi yang memiliki cakupan luas dan 

lengkap, yang biasanya meliputi aspek ekonomi (pangsa pasar, produk 

domestik bruto, total penjualan) dan aspek non ekonomi misalnya: kemajuan 

teknologi, perubahan sosiologis dan demografi. 

2. Timeliness, menunjukkan ketepatan waktu dalam memperoleh informasi 

mengenai kejadian. 

3. Agregasi, informasi yang disampaikan pada karakteristik informasi 

agregasi ini dalam bentuk lebih ringkas, tetapi tetap mencakup hal-hal 

penting sehingga tidak mengurangi nilai informasi itu sendiri. 

4. Integrasi, mencerminkan kompleksitas dan saling keterkaitan antara bagian 

satu dengan bagian yang lain. 

Pengaruh Penerapan Total..., Arie Ernawati, FE UMP, 2013



  2.3. Ketidakpastian Lingkungan 

Ketidakpastian lingkungan adalah kondisi lingkungan eksternal yang 

dapat mempengaruhi operasionalisasi perusahaan. Ketidakpastian lingkungan 

ini merupakan teori kontijensi yang dipelopori oleh Burn dan Stalker. Dalam 

penelitian ini Burn dan Stalker mencoba mengidentifikasi tipe struktur dan 

praktek manajemen yang tepat untuk berbagai kondisi lingkungan yang stabil 

sedangkan organisasi yang organis (dengan ciri yang fleksibel) tepat untuk 

lingkungan yang tidak stabil. Ketidakpastian lingkungan didefinisikan 

sebagai variabel konstektual yang penting karena menyebabkan aktivitas 

perencanaan dan pengendalian menjadi lebih sulit dan banyak menghadapi 

masalah pada kejadian dimasa akan datang sulit untuk diperkirakan (Erviana, 

2010). 

Menurut Darlis dalam Rinarti dan Renyowijoyo (2007). 

Mengemukakan bahwa kemampuan prediksi keadaan di masa datang pada 

kondisi ketidakpastian lingkungan yang rendah juga terjadi pada individu 

yang terlibat dalam penyusunan anggaran. Pada kondisi ini bawahan dapat 

memberikan informasi pribadi yang dimiliki kepada atasan dalam 

penyusunan anggaran yang akurat.  

Organisasi yang beroperasi dalam lingkungan yang mempunyai ciri 

kelangkaan sumber daya, dinamis dan kompleks menghadapi tingkat 

ketidakpastian lingkungan yang tinggi. Setiap organisasi memiliki pandangan 

yang berbeda-beda mengenai kondisi lingkungannya. Sebagian organisasi 

menghadapi lingkungan yang relatif statis, hanya sedikit kekuatan dalam 

Pengaruh Penerapan Total..., Arie Ernawati, FE UMP, 2013



lingkungan khusus mereka yang berubah. Tidak ada pesaing yang baru, tidak 

ada dobrakan yang baru dibidang teknologi dari para pesaing, sedikit 

aktivitas dari kelompok-kelompok yang berpengaruh di masyarakat untuk 

mempengaruhi organisasi dan sebagainya. Organisasi lainnya menghadapi 

lingkungan yang dinamis, perubahan, peraturan pemerintah yang cepat dan 

yang mempengaruhi usaha mereka, pesaing baru, kesukaran dalam 

memperoleh bahan baku, preferensi  yang berubah-ubah dari masyarakat dan 

sebagainya. Lingkungan yang statis menciptakan ketidakpastian lebih sedikit 

bagi para manajer dari pada lingkungan yang dinamis. Dan karena 

ketidakpastian merupakan ancaman terhadap keefektifan organisasi, 

manajemen mencoba untuk meminimalkannya (Tituk, 2006).   

 

  2.4. Return On Asset (ROA) 

Return on asset (ROA) adalah kemampuan perusahaan dalam 

menggunakan asetnya untuk memperoleh laba. ROA merupakan 

perbandingan antara net income dengan total asset atau dapat dituliskan 

sebagai berikut (Sunarni, 2008): 

 
   ROA  =  Net income 
    Total asset 
 

Penggunaan ROA karena ROA mencerminkan efisiensi penggunaan 

seluruh aktiva prusahaan guna memperoleh laba. Dibandingkan dengan 

ukuran kinerja keuangan yang lain seperti return on equity (ROE), ROA lebih 

comprehensive karena ROE hanya mengukur kinerja aspek modal sendiri 
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bukan aktiva, sehingga kurang mencerminkan kinerja keuangan secara 

keseluruhan (Sunarni, 2008). 

ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. 

ROA juga sudah memperhitungkan hutang perusahaan dan pembayaran 

deviden, selain itu untuk mendapatkan ROA laba perusahaan yang digunakan 

adalah laba bersih artinya ROA juga sudah memperhitungkan biaya bunga 

dan pajak perusahaan (Azwir, 2006). 

Pengukuran kinerja keuangan biasanya menjabarkan tentang kinerja 

dari semua produk ataupun aktivitas jasa yang dihasilkan oleh suatu 

perusahaan dalam satuan mata uang. Dasar yang digunakan merupakan 

kinerja sebelumnya sehingga pencapaian kinerja dan keunggulan bersaing 

sangat sulit. Keputusan yang diambil perusahaan yang telah dirumuskan 

sebelumnya membawa dampak terhadap hasil akhir pengukuran kinerja 

keuangan.  

 

  2.5. Kerangka Pemikiran  

Setiap perusahaan akan berusaha untuk selalu meningkatkan kinerja 

karyawannya demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

Berbagai cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan 

kualitas perusahaan yaitu dengan menerapkan suatu sistem  manajemen yang 

baik dan manajer yang sangat berperan dalam pelaksanaan sistem tersebut. 
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Total quality management  merupakan perpaduan semua fungsi dari 

sebuah perusahaan yang disusun berdasarkan kualitas,  teamwork,  

produktivitas, dan pengertian serta kepuasan pelanggan. Komponen-

komponen yang ada pada sistem TQM diantaranya a.) pelaporan data-data 

yang berkualitas, b.) peran manajemen puncak, c.) hubungan karyawan, d.) 

manajemen kualitas bagi pemasok, e.) pelatihan karyawan, f.) Kebijakan 

dibidang kualitas, dan g.) manajemen proses. Dengan menerapkan setiap 

komponen pada perusahaan diharapkan terciptanya suatu produk atau jasa 

yang berkualitas dan dapat meningkatkan ROA perusahaan. 

Menurut Mulyadi (1997) akuntansi manajemen dipandang dari dua 

sudut yaitu akuntansi manajemen sebagai salah satu tipe akuntansi dan 

akuntansi manajemen sebagai salah satu tipe informasi. Ketidakpastian 

lingkungan adalah kondisi lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi 

operasionalisasi perusahaan. Ketidakpastian lingkungan didefinisikan sebagai 

variabel konstektual yang penting karena menyebabkan aktivitas perencanaan 

dan pengendalian menjadi lebih sulit dan banyak menghadapi masalah pada 

kejadian dimasa akan datang sulit untuk diperkirakan (Sutapa dan Erviana, 

2010). Return on asset (ROA) adalah kemampuan perusahaan dalam 

menggunakan asetnya untuk memperoleh laba (Yuliani dan Sunarni, 2008). 

Hubungan TQM dengan laba adalah apabila perusahaan menerapkan 

prinsip TQM dengan baik maka menciptakan keunggulan relatif dibidang 

harga, pangsa pasar dan biaya yang dapat digunakan untuk menciptakan 

profitabilitas dan keunggulan perusahaan (Yuliani dan Sunarni, 2008). 
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Adapun hubungan sistem akuntansi manajemen dengan laba adalah apabila 

perusahaan menerapkan sistem akuntansi manajemen yang baik maka 

perusahaan akan lebih efisien sehingga profitabilitas akan meningkat. 

Sedangkan hubungan antara ketidakpastian lingkungan dengan laba adalah 

kondisi lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi operasionalisasi 

perusahaan, sehingga perubahan yang terjadi akan menurunkan profitabilitas 

perusahaan (Sutapa dan Erviana, 2010). 

Hasil penelitian Yuliani dan Sunarni (2008) yang meneliti tentang 

pengaruh penerapan total quality management (TQM) terhadap return on 

assets pada perusahaan manufaktur di Surakarta dan sekitarnya. 

Membuktikan bahwa Total Quality management (TQM) berpengaruh positif 

terhadap (ROA). Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disusun model 

penelitian sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model Penelitian 
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 2.6. Hipotesis 

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah :  

H1   =  Penerapan total quality management, sistem akuntansi manajemen dan 

ketidakpastian lingkungan secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap return on assets. 

H2  =   Penerapan total quality management berpengaruh signifikan 

terhadap return on assets. 

H3   =  Sistem akuntansi manajemen berpengaruh signifikan terhadap 

return on assets. 

H4  =  Ketidakpastian lingkungan berpengaruh signifikan terhadap return 

on assets. 
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