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ABSTRAKSI 

Globalisasi mengakibatkan persaingan dalam dunia bisnis menjadi 
semakin ketat. Customer semakin kritis dan selektif dalam memilih produk untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu 
bersaing dengan perusahaan lainnya agar dapat bertahan dalam dunia bisnis. 
Untuk dapat unggul bersaing, maka perusahaan harus memproduksi barang yang 
berkualitas dunia. 

Pengaruh sistem penghargaan pada praktek pemanufakturan TQM lebih 
berorientasi pada pemberdayaan karyawan karena dapat mengurangi dan 
memperkuat perilaku yang diinginkan untuk keberhasilan penerapan praktik 
pemanufakturan TQM. Dengan demikian, karyawan yang mempunyai kontribusi 
atau memberikan informasi yang bermanfaat untuk peningkatan mutu seharusnya 
menerima penghargaan dari manajemen. Pengaruh interaktif antara TQM dengan 
pemberian insentif merupakan pemotivasi yang lebih kuat bagi karyawan untuk 
meningkatkan kualitas kinerjanya. TQM lebih menekankan pada peningkatan 
proses pemanufaktur-an secara berkelanjutan melalui eliminasi pemborosan, 
meningkatkan kualitas, pengembangan ketrampilan dan mengurangi biaya 
produksi. 

Perusahaan yang ingin mendapatkan Sumber Daya Profesional yang dapat 
menghasilkan produk dan jasa berkualitas dunia, maka perusahaan harus 
melakukan 3 langkah, yaitu: perusahaan harus melakukan pelatihan dan 
pengembangan karyawan berdasarkan peninjauan mind~et, setelah itu perusahaan 
juga harus mengembangkan kemampuan marketers, dan yang terakhir agar SDM 
tersebut dapat lebih termotivasi, maka perusahaan harus menerapkan reward 
.system bagi karyawan yang memberikan kontribusi dalam peningkatan mutu. 

Agar pelanggan semakin loyal kepada perusahaan, maka perusahaan harus 
memperhatikan kualitas produknya. Oleh karena itu, TQM perIu diterapkan dalam 
usaha peningkatan kualitas produk pada era lingkungan bisnis global sehingga 
customer merasa menjadi puas akan produk yang dikonsumsinya. 
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