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ABSTRAK 

 

Astrin Monika Tampubolon (18 815 0106). Pengaruh Implementasi ISO 

9001:2015 Terhadap Kinerja Karyawan PT Technindo Contromatra di 

Kawasan Industri Modern II. Dibimbing oleh Ir. Hj. Ninny Siregar, M.Si. 

dan Yuana Delvika, S.T., M.T. 

 

Rendahnya kinerja karyawan disebabkan karena kurang maksimalnya 

implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001 di perusahaan. Hal-hal yang perlu 

diperhatikan oleh HRD antara lain kompetensi yang belum ditetapkan untuk setiap 

jenjang, pelatihan dan evaluasi personil setelah pelatihan, kepedulian, prasarana 

dan lingkungan kerja. Ini semua sudah tercakup dalam klausul-klausul yang ada 

pada ISO 9001:2015 yang membahas konteks perusahaan, kepemimpinan, 

perencanaan, pendukung, kegiatan operasional, evaluasi kinerja, serta peningkatan. 

Topik bahasan Laporan Tugas Akhir ini adalah Pengaruh Implementasi ISO 

9001:2015 Terhadap Kinerja Karyawan PT Technindo Contromatra di Kawasan 

Industri Modern II dengan menggunakan metode regresi linier dimana data yang 

diperoleh dengan membagikan kuesioner tertutup kepada seluruh karyawan serta 

dilakukan juga pengamatan dan wawancara langsung dengan karyawan PT 

Technindo Contromatra. Dari hasil perhitungan menggunakan SPSS diperoleh 

bahwa hanya klausul 7 mengenai pendukung yang memberikan pengaruh terhadap 

kinerja karyawan dengan hasil perhitungan uji t parsial lebih besar dari t tabel yaitu 

sebesar 2,029 (>1,99346).  

 

Kata Kunci : ISO 9001:2015, Kinerja Karyawan, Manajemen Mutu. 
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ABSTRACT 

 

Astrin Monika Tampubolon. 188150106. “The Effect of ISO 9001: 2015 Implementation on 

Employee Performance of PT. Technindo Contromatra in Modern Industrial Estate II.”. 

Supervised by Ir. Hj. Ninny Siregar, M.Si. and Yuana Delvika, S.T., M.T. 

 

The low performance of employees is due to less than optimal performance implementation of 

the ISO 9001 quality management system in the company. Things that HRD should pay attention 

to were, such as, the competencies that had not been determined for every level, training and 

evaluation of personnel after training, care, infrastructure, and work environment. This is all 

covered by the clauses in ISO 9001: 2015 which has considered the context of the company, 

leadership, planning, supporter, operational activities, performance evaluation, and improvement. 

Then, the topic of this Final Project Report was the Effect of ISO 9001: 2015 Implementation on 

Employee Performance of PT. Technindo Contromatra in Modern Industrial Estates II by using 

the linear regression method where data was obtained by distributing closed questionnaires to all 

employees and also conducted observations and interviewed directly to employees of PT.  

Technindo Contromatra. Thus, from the calculation using SPSS, it was found that only clause 7 

regarding the supporters that influenced employee performance with the calculation of the partial 

t-test greater than the t-table was 2.029 (> 1.99346). 

 

Keywords:  ISO 9001: 2015, Employee Performance, Quality Management. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Persaingan pasar global menuntut perusahaan untuk terus melakukan 

inovasi dalam upaya meningkatkan pelayanannya. Ada banyak aspek yang 

mempengaruhi perusahaan untuk meningkatkan pelayanan maupun produk yang 

ditawarkan. Setiap perusahaan tentu ingin mendapatkan keuntungan yang 

optimum, oleh karena itu perusahaan harus mampu memberdayakan seluruh 

sumber daya yang dimiliki secara optimum pula. Perkembangan era globalisasi 

saat ini telah menjadi tantangan global yang tidak dapat dihindari baik dalam 

sector pemerintahan maupun sector swasta. Perdagangan bebas semakin 

meningkat dalam sepuluh tahun terakhir ini. Di Indonesia sendiri telah berlaku 

perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA, ASEAN-China Free Trade Area) 

sejak 1 Januari 2010. Sejak diberlakukannya ACFTA ini, produk-produk dari Asia 

Tenggara dan Cina bebas masuk ke dalam suatu negara tanpa dikenai biaya 

tambahan. Masyarakat Indonesia sendiri cenderung memilih menggunakan 

produk impor yang dibuktikan dengan banyaknya barang buatan Cina yang 

beredar di pasaran. Hal ini menuntut perusahaan lokal untuk dapat bersaing 

dengan perusahaan asing.   

Realita di lapangan menunjukkan bahwa perusahaan yang maju dan 

mampu bertahan dalam ketatnya persaingan adalah perusahaan yang telah mampu 

menghasilkan produk dengan standar-standar tertentu yang tentunya dapat 

dihasilkan jika perusahaan memiliki karyawan yang handal dan diakui dalam 
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perindustrian. Salah satu standar yang mengkontrol kualitas produk yang diakui 

secara internasional ialah ISO 9001. 

ISO (International Standardization for Organization) adalah badan 

penetap standar internasional, yang terdiri dari wakil-wakil dari badan 

standardisasi nasional setiap negara, yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Meski 

ISO adalah organisasi non-pemerintah, kemampuannya untuk menerapkan standar 

nasional membuatnya menjadi lebih berpengaruh dibandingkan organisasi non-

pemerintahan lainnya. ISO 9001 berfokus dalam menerapkan Quality 

Management System (QMS) atau Sistem Manajemen Mutu ke dalam peraturan, 

petunjuk, atau definisi karakteristik internal perusahaan yang bertujuan menjamin 

bahwa organisasi atau perusahaan akan memberikan produk, baik barang ataupun 

jasa, yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. 

PT Technindo Contromatra merupakan salah satu perusahaan yang 

menerapkan ISO 9001 versi 2015. PT Technindo Contromatra yang berlokasi di 

Kawasan Industri Modern II (KIM II) Jl. Pulau Bawean No. 180, Kab. Deli 

Serdang, Medan, adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan total 

untuk pabrik kelapa sawit, mencakup distribusi dan jasa pekerjaan untuk boiler, 

hydraulic system, heavy equipment, dan generator set. 

Sumber daya manusia yang dimiliki PT Technindo Contromatra memiliki 

peranan sebagai penggerak utama seluruh kegiatan atau aktivitas perusahaan 

dalam mencapai tujuannya. Kepuasaan kerja mengarah untuk memperluas upaya 

untuk lebih meningkatkan prestasi kerja, kemudian bekerja lebih keras dan lebih 

baik (Puspakumari, 2008). Perusahaan melakukan implementasi dan evaluasi 

lanjut dari beberapa prosedur mutu yang belum diimplementasikan di dalam 
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perusahaan sehingga prosedur mutu yang telah direncanakan dapat berjalan 

dengan baik.  

Rendahnya kinerja karyawan disebabkan karena kurang maksimalnya 

implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001 di perusahaan. Hal-hal yang 

perlu diperhatikan oleh HRD antara lain kompetensi yang belum ditetapkan untuk 

setiap jenjang, pelatihan dan evaluasi personil setelah pelatihan, kepedulian, 

prasarana dan lingkungan kerja. Ini semua sudah tercakup dalam klausul-klausul 

yang ada pada ISO 9001:2015 yang membahas konteks perusahaan, 

kepemimpinan, perencanaan, pendukung, kegiatan operasional, evaluasi kinerja, 

serta peningkatan. 

Walaupun demikian, rendahnya kinerja karyawan mungkin juga 

disebabkan oleh faktor lain. Oleh karena itu dibutuhkan penelitian “Pengaruh 

Implementasi ISO 9001:2015 Terhadap Kinerja Karyawan PT Technindo 

Contromatra di Kawasan Industri Modern II”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Kinerja organisasi atau perusahaan sangat dipengaruhi dan bahkan 

tergantung kepada kualitas dan kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang 

dimilikinya. Quality Management System (QMS) adalah konsep yang tidak hanya 

menekankan pada aspek hasil, tetapi juga kualitas sumber daya manusia dan 

kualitas proses internal perusahaan. Perusahaan perlu untuk mengetahui pengaruh 

klausul ISO 9001:2015 terhadap kinerja karyawan secara nyata.  
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dari penelitian ini ialah untuk menentukan apakah sistem 

manajemen mutu ISO 9001:2015 mempengaruhi kinerja karyawan di PT 

Technindo Contromatra. 

Tujuan khusus dari penelitian ini ialah: 

1. Mengetahui keabsahan kuesioner yang diberikan kepada karyawan PT 

Technindo Contromatra. 

2. Mengetahui klausul ISO 9001:2015 yang tidak mempengaruhi kinerja 

karyawan PT Technindo Contromatra untuk dapat dijadikan bahan 

evaluasi dalam meningkatkan kinerja karyawan. 

3. Mengetahui klausul ISO 9001:2015 yang mempengaruhi kinerja 

karyawan PT Technindo Contromatra. 

4. Mengetahui keabsahan penerapan ISO 9001:2015 pada kegiatan 

operasional PT Technindo Contromatra. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yakni: 

1. Bagi Mahasiswa 

Mengembangkan kemampuan berpikir dan menganalisis serta menerapkan 

teori-teori yang diperoleh dari perkuliahan dalam bentuk karya ilmiah. 

2. Manfaat Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian dapat dijadikan masukan dan bahan evaluasi bagi PT 

Technindo Contromatra untuk mengetahui dampak implementasi ISO 

9001:2015. 
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3. Manfaat Bagi Universitas 

Menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai 

Manajemen Mutu. 

 

1.5 Batasan Masalah dan Asumsi 

Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Faktor yang diteliti hanya terdiri dari klausul 7 yang memiliki keterkaitan 

dengan analisis dan evaluasi proses, audit internal, sampai rapat tinjauan 

manajemen. 

2. Penelitian yang dilakukan hanya sampai pada tahap pengaruh penerapan 

ISO 9001:2015 terhadap kinerja karyawan PT Technindo Contromatra. 

 

Yang menjadi asumsi pada penelitian ini adalah : 

1. Tidak ada proses perubahan implementasi ISO 9001:2015 selama 

penelitian ini berlangsung. 

2. Tidak ada pergantian tenaga kerja selama penelitian ini berlangsung. 

 

1.6 Sistematika Penulisan Laporan 

Untuk memahami lebih jelas laporan Tugas Akhir ini, maka materi-materi 

yang akan dibahas dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika 

sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, kerangka konseptual serta 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA meliputi landasan teori yang berisikan hal-hal 

mengenai pengendalian mutu, statistik dan analisisnya. 

BAB III METODOLOGI Penelitian meliputi waktu dan lokasi penelitian,bahan 

dan alat penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan 

kerangka berpikir. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN meliputi metode pengumpulan data, 

pengolahan data, analisis serta evaluasi data. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN meliputi kesimpulan dari penelitian ini 

serta saran dan masukan yang dianggap perlu. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Organisasi dan Manajemen 

Secara kodrat manusia terbatas kemampuannya maka adakalanya dia 

tidak dapat melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuannya itu sendiri 

saja. Untuk itu dia harus menggunakan tenaga orang lain dalam arti bekerja 

sama dengan orang lain dalam mencapai tujuannya, atau berorganisasi. Dalam 

organisasi ini diperlukan pula manajemen yaitu usaha untuk mengkoordinasikan 

semua tugas yang dilakukan oleh orang-orang dan mengarahkannya kepada 

tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, organisasi dan manajemen 

adalah merupakan sarana dari administrasi. Bagaimana bentuk organisasi dan 

bagaimana pula manajemen yang akan dijalankan adalah sangat tergantung 

kepada tujuan yang hendak dicapai. 

2.1.1 Pengertian Organisasi 

Organisasi berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani yang berarti alat. 

Organisasi secara sistemik adalah sistem yang bersifat terbuka, seperti halnya 

sistem sosial. Sebab organisasi mencakup orang dan tujuan-tujuan yang 

bergantung atas usaha orang untuk mencapai kinerja, hasil, yang menjadi arah 

yang benar sebagai sistem sosial. Bahkan melalui perpaduan usaha orang maka 

organisasi lebih dari sekedar perkumpulan orang belaka. Organisasi juga 

merupakan usaha orang yang dinamis dengan memanfaatkan mesin, peralatan, 

bahan mentah, fasilitas dan uang yang memungkinkan orang-orang menghasilkan 

sejumlah barang dan pelayanan. Tegasnya dalam organisasi ada sejumlah sumber 
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daya manusia dan material yang terpadu untuk mencapai tujuan organisasi yang 

disepakati. 

1. Orang-orang merupakan sumberdaya manusia meliputi pekerja, pegawai, 

para manajer, merupakan masukan yang menjadi bagian dari proses 

transformasi. Mereka bekerja dengan memadukan masukan sumbe rdaya 

fisik untuk menciptakan hasil akhir. Sumber daya fisik dan sumber daya 

manusia diperoleh dari lingkungan eksternal. Secara bersamaan sumber daya 

ini ditransformasikan oleh organisasi ke dalam komponen bagian komputer 

yang dikonsumsi oleh warga masyarakat di lingkungan. Cara pandang seperti 

ini dalam memahami organisasi sebagai sistem terbuka bermakna 

transformasi sumberdaya masukan ke dalam keluaran/hasil. Kunci kontribusi 

sistem terbuka adalah perspektif kesadaran bahwa kelangsungan hidup 

organisasi bergantung pada kemampuan untuk memuaskan kebuituhan 

lingkungan. Saling ketergantungan masukan dengan keluaran sebagai sistem 

dan dengan lingkungan adalah suatu pengaruh penting atas organisasi dan 

orangorang yang bekerja di dalam organisasi sosial, pendidikan, kesehatan, 

perusahaan, atau bisnis lainnya. 

2.1.2 Pengertian Manajemen 

Kata Manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno ménagement, yang 

memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen belum memiliki 

definisi yang mapan dan diterima secara universal. Kata manajemen mungkin 

berasal dari bahasa Italia maneggiare yang berarti “mengendalikan,” terutamanya 

“mengendalikan kuda” yang berasal dari bahasa latin manus yang berati “tangan”. 

Kata ini mendapat pengaruh dari bahasa Perancis manège yang berarti 
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“kepemilikan kuda” (yang berasal dari Bahasa Inggris yang berarti seni 

mengendalikan kuda), dimana istilah Inggris ini juga berasal dari bahasa Italia. 

Bahasa Prancis lalu mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris menjadi ménagement, 

yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Mary Parker Follet, 

misalnya, mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan 

melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur 

dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Ricky W. Griffin 

mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (goals) 

secara efektif dan efesien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai 

dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan 

secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.  

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen lebih 

banyak berhubungan dengan pengambilan kebijaksanaan, koordinasi, dan 

kepemimpinan. Jadi dalam manajemen ini, koordinasi adalah salah satu faktor 

diutamakan pula. Koordinasi merupakan tugas dari pejabat-pejabat dalam 

organisasi mulai dari tingkat atas sampai ke tingkat bawah. 

2.1.3 Hubungan Manajemen dan Organisasi 

Hubungan antara organisasi dan manajemen sangat berkaitan karena 

dalam suatu organisasi dibutuhkan suatu manajemen untuk mencapai tujuan dari 

dibuatnya organisasi tersebut. Manajemen mengatur dari berjalannya atau 

terlaksananya tujuan dari organisasi tadi. Misalnya dalam organisasi biasanya 

dibuat tujuan mengapa organisasi ini dibuat. Kemudian dibuatlah struktur 

organisasinya atau bagian-bagian dari organisasi tersebut . Tugas manajemen 
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untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan para anggota sesuai bagiannya 

masing-masing, biasanya yang memberi perintah kepada bawahannya adalah 

ketua organisasi selain pertimbangan dengan anggota lain tentunya. Maka dari itu 

di dalam suatu organisasi yang baik terdapat manajemen yang baik pula agar 

tercapai tujuan yang lebih efektif dan efisien.  

Orang-orang merupakan sumber daya manusia meliputi pekerja, pegawai, 

para manajer, merupakan masukan yang menjadi bagian dari proses transformasi. 

Mereka bekerja dengan memadukan masukan sumber daya fisik untuk 

menciptakan hasil akhir. Sumber daya fisik dan sumber daya manusia diperoleh 

dari lingkungan eksternal. Cara pandang seperti ini dalam memahami organisasi 

sebagai sistem terbuka bermakna transformasi sumber daya masukan ke dalam 

keluaran/hasil. Kunci kontribusi sistem terbuka adalah perspektif kesadaran 

bahwa kelangsungan hidup organisasi bergantung pada kemampuan untuk 

memuaskan kebutuhan lingkungan. Saling ketergantungan masukan dengan 

keluaran sebagai sistem dan dengan lingkungan adalah suatu pengaruh penting 

atas organisasi dan orang-orang yang bekerja di dalam organisasi sosial, 

pendidikan, kesehatan, perusahaan, atau bisnis lainnya. 

 

2.2 Manajemen Sumber Daya Manusia 

Permasalahan  yang dihadapi oleh manajemen untuk mencapai tujuan 

perusahaan bukan hanya mengenai bahan produksi, alat-alat produksi, keuangan 

dan lingkungan saja tetapi menyangkut karyawan (sumber daya manusia). Sumber 

daya manusia merupakan sumber daya yang digunakan untuk menggerakkan dan 
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menyinergikan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi (Wirawan 

2012:1).  

Menurut Dessler dalam Edy Sutrisno (2011:5) manajemen sumber daya 

manusia didefinisikan sebagai suatu kebijakan dan praktik yang dibutuhkan 

seseorang yang menjalankan aspek sumber daya manusia dari posisi seorang 

manajemen, meliputi perekrutan, penyaringan, pelatihan, pengimbalan dan 

penilaian. Terdapat berbagai perspektif yang berbeda dalam mendefinisikan 

maksud dari manajemen sumber daya manusia, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa manajemen sumber daya manusia adalah suatu rancangan sistem organisasi 

berupa kebijakan secara formal yang memanfaatkan kekuatan maupun bakat 

manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. 

Tujuan MSDM bagi perusahaan yaitu agar perusahaan mendapatkan laba 

yang lebih besar. Laba dapat didapatkan dari hasil penjualan suatu produk 

perusahaan. Untuk mendapatkan laba yang terus meningkat, perusahaan perlu 

selalu meningkatkan kinerja karyawannya. Meningkatnya kinerja karyawan 

selaras dengan tujuan MSDM berikutnya ialah untuk mendapatkan kepuasan 

kerja, apabila kepuasan karyawan diutamakan maka karyawan tersebut dengan 

suka rela mencurahkan kemampuan dan energi yang dimiliki hanya untuk 

perusahaan, sehingga akan berdampak kepada pencapaian tujuan perusahaan. 

 

2.3 Pengertian Mutu 

Pengertian mutu sangat beraneka ragam. Tidak ada definisi yang pasti 

mengenai mutu karena setiap orang/organisasi memiliki kriteria masing-masing 

dalam mendefinisikan mutu. Di Indonesia, salah satu pengertian mutu yang ada 
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yaitu mutu adalah derajat yang dicapai oleh karakteristik inheren dalam 

memenuhi persyaratan.  

Evans and Lindsay (2007) menyatakan, terdapat lima (5) sudut pandang 

dalam mendefinisikan mutu : 

a. Sudut pandang penilaian (judgemental perspective). Shewhart dalam 

Evans and Lindsay (2007) yang menyatakan mutu adalah kegunaan 

dari produk. 

b. Sudut pandang berdasarkan produk (product-based perspective). Mutu 

merupakan fungsi dari peubah yang spesifik dan terukur, serta 

perbedaan dalam mutu mencerminkan perbedaan kuantitas pada 

beberapa atribut produk. 

c. Sudut pandang berdasarkan pengguna (user-based perspective). Sudut 

pandang ini beranggapan bahwa mutu ditentukan berdasarkan 

keinginan pelanggan, atau mutu didefinisikan sebagai kecocokan 

untuk digunakan, atau seberapa baik produk tersebut melakukan 

fungsinya. 

d. Sudut pandang berdasarkan nilai (value-based perspective). Pada 

sudut pandang ini, mutu dapat dilihat dari hubungan antara kegunaan 

atau kepuasan terhadap harga. 

e. Sudut pandang berdasarkan manufaktur (manufacture-based 

perspective). Mutu sebagai hasil praktek rekayasa dan manufaktur 

yang diinginkan atau kesesuaian dengan kepuasan. 

Menurut Herjanto (2017), mutu barang dapat dilihat dari empat (4) 

dimensi utama berikut ini : 
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a. Kinerja (performance atau operation). 

Dimensi utama yang banyak dipertimbangkan oleh konsumen ialah 

kinerja atau operasi dari produk. 

b. Keandalan (reliability/durability). 

Mencerminkan keandalan suatu produk, yaitu kepercayaan atas 

kemampuan atau ketahanannya. 

c. Kenampakan (appearance/features). 

Menunjukkan daya tarik suatu produk yang membedakannya dengan 

produk lain. Kenampakan sangat dipengaruhi oleh desain dan atribut 

lain yang ada dalam produk. 

d. Kesesuaian (conformance). 

Kesesuaian berhubungan dengan pemenuhan terhadap spesifikasi atau 

standar yang ditentukan. 

Herjanto (2017) juga menjelaskan bahwa dimensi mutu dalam jasa 

memiliki lima (5) dimesi utama, yaitu : 

a. Keandalan, yaitu kemampuan melaksanakan jasa secara akurat dan 

cepat. 

b. Responsif, yaitu kemauan untuk membantu pelanggan 

dan memberikan jasay ang sesuai dengan harapan pelanggan. 

c. Bentuk nyata, yaitu fasilitas fisik, peralatan dan penampilan personal. 

d. Jaminan, yaitu pengetahuan dan sikap pegawai serta kemampuan 

mereka untuk menunjukkan kepercayaan, keyakinan dan kesopanan 

e. Empati, yaitu perhatian individual yang diberikan kepada pelanggan. 
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2.4 Pengertian Pengaruh 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengaruh adalah daya 

yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak 

atau perbuatan seseorang. Menurut Badudu dan Zain, pengaruh adalah daya 

yang menyebabkan sesuatu yang terjadi, sesuatu yang dapat membentuk atau 

mengubah sesuatu yang lain dan tunduk atau mengikuti karena kuasa atau 

kekuatan orang lain. Pengaruh dibagi menjadi dua yaitu  pengaruh positif dan 

pengaruh negatif. Sedangkan menurut Norman Barry, pengaruh adalah suatu 

tipe kekuasaan yang jika seorang dipengaruhi agar bertindak dengan cara 

tertentu, dapat dikatakan terdorong untuk bertindak demikian, sekalipun 

ancaman sanksi yang terbuka tidak merupakan motivasi yang mendorongnya. 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, pengaruh adalah sesuatu yang 

ditimbulkan dari daya yang menyebabkan suatu variabel dapat mengubah atau 

membentuk variabel lainnya yang disebabkan oleh kekuatan yang dimilikinya. 

 

2.5 Sistem Manajemen Mutu 

Untuk dapat menciptakan mutu pelayanan maupun  mutu barang yang 

semata-mata hanya untuk kepuasan pelanggan, hal dasar yang harus dilakukan 

adalah mengarahkan seluruh karyawan untuk mengerti pentingnya sebuah mutu 

(kualitas) dan bertindak sesuai dengan harapan pelanggan karena kelangsungan 

perusahaan sangat besar ditentukan pelanggan. Fungsi pengarahan tersebut 

tidak lain untuk memotivasi karyawan (sumber daya manusia) agar dapat 

memberikan kinerja yang optimal bagi perusahaan. 
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Sistem Manajemen Mutu (SMM) merupakan sekumpulan prosedur 

terdokumentasi dan praktek-praktek standar untuk manajemen sistem yang 

bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk terhadap 

kebutuhan atau persyaratan tertentu. Kebutuhan atau persyaratan itu ditentukan 

atau dispesifikasikan oleh pelanggan dan organisasi. SMM mendefinisikan 

bagaimana organisasi menerapkan praktek-praktek manajemen mutu secara 

konsisten untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan pasar.  

Lembaga ISO yang berdiri sejak 23 Februari 1974 adalah organisasi 

yang merangkum sejumlah kepentingan dalam perumusan standar secara 

independen. Walaupun pada awalnya lembaga ISO tidak khusus merancang 

standar yang dipakai pada perdagangan, namun dalam perjalanannya. 

Keberhasilan ISO 9000 pada tahun 1987 menjadikan ISO sebagai standar 

yang dinilai paling fair dalam perdagangan dunia (Thaheer, 2005). 

International Organization for Standardization (ISO) adalah suatu 

badan yang menetapkan Standar Internasional yang terdiri dari wakil-wakil 

badan standar nasional setiap negara. Tujuan ISO adalah mengembangkan dan 

mempromosikan standar-standar untuk umum yang berlaku secara 

internasional. ISO 9001 adalah standar internasional yang menetapkan 

persyaratan untuk sistem manajemen mutu.  

ISO 9001 menetapkan persyaratan-persyaratan dan rekomendasi untuk 

desain dan penilaian SMM suatu organisasi yang bertujuan untuk menjamin 

organisasi yang bersangkutan mampu menyediakan produk yang memenuhi 

persyaratan-persyaratan yang ditetapkan (Gaspersz, 2001). ISO 9001 bukan 

merupakan standar produk, tetapi merupakan standar dari sistem manajemen 
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suatu organisasi yang apabila diterapkan dalam organisasi tersebut akan 

mempengaruhi bagaimana produk itu dihasilkan, mulai dari tingkat 

perencanaan, perancangan, pembuatan dan perakitan hingga penyerahan ke 

pelanggan. Sistem manajemen mutu ISO memiliki efek yang menguntungkan 

pada hasil proses, menurunnya tingkat ketidaksesuaian dan meningkatkan 

kontrol manajemen (Dale, 2007). 

Lebih dari 900.000 perusahaan di 170 negara telah mengadopsi 

standar sistem manajemen mutu ISO 9001. Penerapan sistem manajemen mutu 

ISO 9001 di sebuah perusahaan membutuhkan pelatihan, audit internal, dan 

prosedur tindakan perbaikan (Levine & Toffel, 2010). Rata-rata perusahaan 

yang menggunakan sistem manajemen mutu ISO justru lebih menguntungkan, 

karena banyak pelanggan yang merasa lebih nyaman dengan perusahaan yang 

sudah mempunyai akreditasi nasional maupun internasional. Pelanggan bersedia 

untuk membayar lebih mahal demi mendapatkan kualitas produk atau jasa yang 

baik.  

ISO 9000 disusun berdasarkan pada delapan (8) prinsip manajemen 

mutu. Delapan (8) prinsip manajemen mutu yang menjadi landasan 

penyusunan ISO 9000 adalah : 

a. Fokus pada pelanggan 

Organisasi tergantung pada pelanggannya, maka manajemen organisasi 

harus memahami kebutuhan pelanggan sekarang dan akan datang, harus 

memenuhi kebutuhan pelanggan dan giat berusaha melebihi harapan 

pelanggan. 
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b. Kepemimpinan 

Pimpinan puncak organisasi menetapkan kesatuan tujuan dan arah dari 

organisasi. Mereka harus menciptakan dan memelihara lingkungan 

internal agar orang-orang dapat menjadi terlibat secara penuh dalam 

mencapai tujuan-tujuan organisasi. 

c. Pelibatan orang 

Orang pada semua tingkat merupakan faktor yang sangat penting dari 

suatu organisasi dan keterlibatannya secara penuh akan memungkinkan 

kemampuan digunakan untuk manfaat organisasi. 

d. Pendekatan proses 

Suatu hasil yang diinginkan akan tercapai secara lebih efisien, apabila 

aktivitas dan sumber-sumber daya yang berkaitan dikelola sebagai suatu 

proses. 

e. Pendekatan sistem pada manajemen 

Pengidentifikasian, pemahaman dan pengelolaan dari proses-proses yang 

saling berkaitan sebagai suatu sistem akan memberikan kontribusi pada 

efektivitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuannya. 

f. Perbaikan berkesinambung 

Perbaikan berkesinambung didefinisikan sebagai suatu proses yang 

berfokus pada upaya terus-menerus meningkatkan efektivitas dan/atau 

efisiensi organisasi untuk memenuhi kebijakan dan tujuan dari organisasi 

itu. 

g. Pendekatan fakta pada pengambilan keputusan 

Keputusan yang efektif adalah yang berdasarkan pada analisis data dan 
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informasi untuk menghilangkan akar penyebab masalah, sehingga 

masalah-masalah mutu dapat terselesaikan secara efektif dan efisien. 

h. Hubungan yang saling menguntungkan dengan pemasok 

Suatu organisasi dan pemasoknya adalah saling tergantung, dan suatu 

hubungan yang saling menguntungkan akan meningkatkan kemampuan 

bersama dalam menciptakan nilai tambah. 

Sistem manajemen mutu ISO 9001 menyediakan lima parameter yang 

bisa digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan, yaitu: 

1. Survey Kepuasan Pelanggan 

Banyaknya pesaing yang bermunculan menuntut perusahaan untuk bisa 

memberikan produk atau pelayanan yang memiliki nilai tambah dibanding 

perusahaan pesaing. Oleh karena itu, ISO 9001 mewajibkan perusahaan 

untuk melakukan survey kepuasan pelanggan secara berkala demi 

mengetahui kualitas produk atau pelayanan di mata pelanggan. Dengan 

mengadakan survey, perusahaan bisa mengetahui strength dan weakness 

poin perusahaan sehingga perusahaan bisa berbenah. Dengan 

membandingkan hasil survey tiap tahunnya, tentu perusahaan dapat 

membandingkan kinerja dari tahun ke tahun. 

2. Keluhan Pelanggan 

ISO 9001 mewajibkan perusahaan untuk mencatat, menindaklanjuti, dan 

memonitor keluhan pelanggan. Dengan begitu, perusahaan dapat dengan 

mudah mengevaluasi kinerja perusahaannya dan memberikan perbaikan 

yang memuaskan bagi pelanggan. 
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3. Audit Internal 

ISO 9001 mewajibkan perusahaan melakukan kegiatan audit internal 

sebagai bentuk pelaksanaan “Check” dari konsep PDCA (Plan-Do-Check-

Action). PDCA yang terdiri atas tahapan perencana, pelaksanaan rencana, 

pemeriksaan hasil perencanaan, dan tindakan perbaikan terhadap hasil 

yang diperoleh. Dengan melakukan audit internal, akan diketahui masalah 

apa yang sering dialami oleh masing-masing divisi termasuk divisi mana 

yang paling banyak bermasalah. 

4. Pengendalian Produk Tidak Sesuai 

ISO 9001 mewajibkan perusahaan membuat standar mutu produk untuk 

kemudian dibuatkan standar pemeriksaan produk. Ini harus dilakukan 

untuk memastikan produk yang dihasilkan telah sesuai dengan spesifikasi 

yang dipersyaratkan baik oleh perusahaan, regulasi, maupun pelanggan. 

Dengan menetapkan standar ini, pelaksana di lapangan dapat dengan 

mudah menetapkan mana produk yang lulus pemeriksaan dan yang 

ditolak. Selain itu, ISO 9001 juga mewajibkan untuk mencatat dan 

melaporkan semua jenis ketidaksesuaian produk untuk kemudian 

direkapitulasi dan dianalisis agar bisa diketahui berapa persen efesiensi 

produksi. 

5. Pencapaian Sasaran Mutu 

 

ISO 9001 mewajibkan pimpinan puncak untuk menetapkan target untuk 

seluruh divisi, karena perusahaan wajib memandang seluruh divisi yang 

ada sebagai satu kesatuan yang semuanya memiliki sumbangsih dalam 

memajukan perusahaan. 
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2.6  Perkembangan ISO 9001:2015 

Sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 1987, ISO 9001 telah 

mengalami revisi sebanyak tiga kali, yaitu di tahun 1994, 2000, dan 2008. Lalu 

pada pertengahan tahun 2013 di bawah komite teknis ISO, ISO/TC 176 untuk 

manajemen mutu dan jaminan mutu, telah menerbitkan draft revisi standar 

manajemen mutu untuk versi 2015. Revisi terakhir ini diterbitkan dan disahkan 

pada bulan September tahun 2015 yang lalu dan diharapkan dapat menjadi standar 

yang stabil, minimal untuk 10 tahun ke depan. Beberapa persyaratan ditambahkan 

pada versi 2015 oleh semua stakeholder, hal ini semakin menyempurnakan ISO 

9001: 2015 yang telah dipublikasikan oleh ISO (International Organization for 

Standardization) dalam bentuk FDIS (Final Draft International Standard) untuk 

mengganti versi sebelumnya. Persyaratan yang ditambahkan pada versi 2015 

semakin menyempurnakan sistem yang dimiliki oleh ISO 9001 versi 2008. 

Perbedaan utama dalam terminologi antara ISO 9001:2008 dan ISO 

9001:2015, antara lain: 

Tabel 2.1 Perbedaan Utama ISO 9001:2008 dan ISO 9001:2015 

ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 

Produk Produk dan layanan 

Pengecualian Tidak digunakan 

Wakil manajemen 

Tidak digunakan (tanggung jawab dan wewenang 

yang sama ditugaskan tetapi tidak ada persyaratan 

untuk perwakilan manajemen tunggal) 

Dokumentasi, manual mutu, prosedur 

terdokumentasi, Catatan 
Informasi terdokumentasi 

Lingkungan kerja Lingkungan untuk proses operasional 

Alat pantau dan ukur Pemantauan dan pengukuran sumber daya 

Pembelian produk 
Produk dan layanan yang disediakan oleh pihak 

eksternal 

Supplier Penyedia eksternal 
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Sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 merupakan tool bagi perusahaan 

dalam meningkatkan kinerja operasional secara signifikan. ISO 9001:2015 

memuat persyaratan-persyaratan yang telah disepakati melalui konsensus 

internasional sebagai praktik bisnis yang baik dalam menerapkan sistem 

manajemen mutu. Sistem ISO 9001:2015 diharapkan membantu manajemen 

dalam menjalankan bisnis lebih sistematik sehingga produk dan kualitas layanan 

dapat memuaskan semua stakeholder perusahaan.  

Ada beberapa perubahan yang signifikan pada ISO versi 9001: 2015 

dengan ISO 9001: 2008, yakni sebagi berikut: 

a. Klausul bertambah 

Tabel 2.2 Perbedaan Klausul ISO 9001:2008 dengan ISO 9001:2015 

ISO 9001:2008 ISO 9001: 2015 

1. Scope 1. Scope 

2. Normative References 2. Normative References 

3. Terms and Definitions 3. Terms and Definitions 

4.   Quality Management 

System 

4.  Context of the 

organization 

5. Management 

Responsibility 

5. Leadership 

6. Resource management 6. Planning 

7. Product Realization 7. Support 

8. Measurement, analysis, 

and improvement 

8. Operation 

 9. Performance 

evaluation 

 10. Improvement 

 

b. Prinsip ISO 9001 berkurang, dimana ISO 9001: 2008 memiliki 8 

prinsip, sedangkan ISO 9001: 2015 memiliki 7 prinsip. 
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Tabel 2.3 Perbedaan Prinsip ISO 9001:2008 dengan ISO 9001:2015 

ISO 9001: 2008 ISO 9001: 2015 

1. Customer focus 1. Customer focus 

2. Leadership 2. Leadership 

3. Involment of people 3.Engagement and 

competence of people 

4. Process approach 4. Process approach 

5.  System approach to 

management 
5. Improvement 

6. Continual improvement 6.  Informed decision 

making 

7.  Factual approach to 

decision making 

7. Relationships mangement 

8.  Mutually beneficial 

supplier relationships 

 

 

Prinsip-prinsip manajemen mutu adalah seperangkat keyakinan yang 

mendasar, norma, aturan, dan nilai-nilai yang diterima sebagai kebenaran dan 

dapat digunakan sebagai dasar untuk penerapan manajemen mutu yang baik. 

Prinsip manajemen mutu dapat digunakan sebagai dasar untuk memandu 

peningkatan kerja organisasi. Prinsip-prinsip sistem manajemen mutu ISO 

9001:2015 antara lain: 

1. Fokus Pelanggan (Customer Focus) 

Fokus utama dari manajemen mutu adalah untuk memenuhi kebutuhan 

pelanggan dan berusaha untuk melebihi harapan pelanggan. Sukses 

berkelanjutan dapat dicapai jika sebuah organisasi dapat menarik dan 

mempertahankan kepercayaan pelanggan dan  pihak berkepentingan 

lainnya. Setiap  aspek dari interaksi pelanggan memberikan kesempatan 

untuk menciptakan nilai lebih bagi pelanggan. Memahami kebutuhan 
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pelanggan dan pihak berkepentingan lainnya  saat ini dan masa depan 

akan memberikan konstribusi bagi keberhasilan lanjutan dari organisasi. 

2. Kepemimpinan (Leadership) 

Para pimpinan di semua tingkatan menetapkan kesatuan tujuan dan arah 

serta menciptakan kondisi di mana orang-orang yang terlibat dalam 

mencapai sasaran-sasaran mutu organisasi. Alasannya karena 

menciptakan kesatuan tujuan dan arah serta keterlibatan orang 

mengaktifkan sebuah organisasi untuk menyelaraskan strategi, 

kebijakan, proses dan sumber daya untuk mencapai tujuannya. 

3. Keterlibatan Orang (Engagement and Competence of People) 

Karyawan yang kompeten, diberdayakan dan terlibat di semua tingkatan 

di seluruh organisasi sangat penting untuk meningkatkan kemampuan 

untuk menciptakan dan memberikan nilai. Alasannya untuk mengelola 

organisasi secara efektif dan efesien, penting untuk melibatkan semua 

orang di semua tingkatan dan mengormati mereka sebagai individu. 

Pengakuan, pemberdayaan dan peningkatan kompetensi memfasilitasi 

keterlibatan orang dalam mencapai sasaran mutu organisasi. 

4. Pendekatan Proses (Process Approach) 

Hasil yang konsisten dan dapat diprediksi tercapai lebih efektif dan 

efisien jika kegiatan dipahami dan dikelola sebagai proses yang saling 

terkait yang berfungsi sebagai sistem yang koheren. Sistem manajemen 

mutu terdiri dari proses yang saling berkaitan. Memahami bagaimana 

hasil yang dihasilkan oleh sistem ini memungkinkan suatu organisasi 

untuk mengoptimalkan sistem dan kinerjanya. 
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5. Peningkatan (Improvement) 

Organisasi yang sukses memiliki fokus yang berkelanjutan pada 

perbaikan. Perbaikan merupakan hal penting bagi suatu organisasi untuk 

mempertahankan tingkat kinerja saat ini, untuk bereaksi terhadap 

perubahan kondisi internal dan eksternal dan untuk menciptakan peluang 

baru. 

6. Pengambilan Keputusan (Informed Decision Making) 

Keputusan berdasarkan analisis dan evaluasi data dan informasi lebih 

mungkin untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Pengambilan 

keputusan dapat menjadi proses yang kompleks, dan selalu melibatkan 

beberapa ketidakpastian. Ini sering melibatkan beberapa jenis dan 

sumber input, serta interpretasi mereka, yang dapat subjektif. Hal ini 

penting untuk memahami hubungan sebab akibat dan potensi 

konsekuensi yang tidak diinginkan. Fakta, bukti dan analisis data akan 

mengarahkan objektivitas yang lebih besar dan keyakinan dalam 

pengambilan keputusan. 

7. Manajemen Hubungan (Relationship Management) 

Untuk sukses berkelanjutan, sebuah organisasi harus mengelola 

hubungan dengan pihak yang berkepentingan, seperti pemasok. Pihak 

yang berkepentingan memengaruhi kinerja organisasi. Keberhasilan 

berkelanjutan lebih mungkin untuk dicapai ketika organisasi mengelola 

hubungan dengan semua pihak yang berkepentingan untuk 

mengoptimalkan  dampaknya terhadap kinerjanya. Manajemen 

hubungan dengan jaringan pemasok dan mitra adalah penting. 
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Berikut adalah penjelasan dari masing-masing 10 klausul ISO 9001: 

2015, antara lain: 

1. Scope (ruang lingkup) 

Scope atau lingkup sertifikasi harus tertulis jelas apa jenis usaha, produk 

atau jasanya. Termasuk juga di mana saja ISO 9001: 2015 ini akan 

diterapkan. Statement dari scope ini dapat dimasukkan dalam manual 

mutu ISO 9001: 2015. 

2. Normative references (rujukan normatif) 

Istilah dan definisi dalam standar ini mengacu pada ISO 9000: 2000 

sistem manajemen mutu-fundamental dan kosa kata. 

3. Terms and definitions (istilah dan definisi) 

Pada bagian ini menjelaskan definisi beberapa istilah yang sering 

digunakan dalam ISO 9001: 2015. 

4. Context of the orgnization (konteks organisasi) 

a. Memahami organisasi dan konteksnya, yakni dengan memahami 

produk dan jasa organisasi serta ruang lingkup sistem manajemen, 

memahami masalah internal dan eksternal yang menjadi perhatian 

organisasi dan pihak berkepentingan. 

b. Memahami kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan 

organisasi harus mengidentifikasi pihak yang berkepentingan 

(stakeholders) yang menerima layanan organisasi atau yang 

mungkin terkena dampak oleh mereka atau pihak-pihak yang 

dinyatakan mungkin memiliki kepentingan yang signifikan di 

perusahaan. 
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5. Leadership (kepemimpinan) 

Top manajemen harus memberikan bukti kepemimpinan dan komitmen 

untuk pengembangan dan pelaksanaan sistem manajemen mutu dan terus 

menerus meningkatkan efektivitas dengan cara: 

a. Mengambil akuntabilitas efektivitas sistem manajemen 

b. Memastikan bahwa kebijkan mutu dan sasaran mutu yang 

ditetapkan untuk sistem manajemen mutu kompatibel dengan 

arah strategis dan konteks organisasi. 

c. Memastikan bahwa kebijakan mutu dikomunikasikan, dipahami, 

dan diterapkan dalam organisasi. 

d. Memastikan integrasi persyaratan sistem manajemen di dalam 

proses bisnis organisasinya yang dianggap sesuai. 

e. Mempromosikan kesadaran pendekatan proses 

f. Memastikan bahwa sumber daya yang dibutuhkan untuk sistem 

manajemen tersedia. 

g. Mengkomunikasikan pentingnya manajemen mutu yang efektif 

dan sesuai dengan persyaratan sistem manajemen mutu. 

h. Memastikan bahwa sistem manajemen mutu mencapai hasil 

yang dimaksudkan. 

i. Terlibat mengarahkan dan mendukung semua orang untuk 

berkontribusi terhadap pengembangan sistem manajemen yang 

efektif. 

j. Mempromosikan perbaikan berkelanjutan 

k. Mendukung peran manajemen yag relevan lainnya untuk 

menunjukkan kepemimpinan mereka yang berlaku untuk area 
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yang menjadi tanggung jawabnya. 

6. Planning (perencanaan) 

a. Tindakan untuk mengatasi resiko dan peluang organisasi, harus 

mengambil peluang yang ada, serta membuat identifikasi dan 

mitigasi terhadap resiko yang akan dihadapi oleh organisasi di 

masa yang akan datang. 

b. Sasaran mutu dan perencanaan untuk mencapainya, organisasi 

harus menetapkan sasaran mutu pada tingkat dan fungsi yang 

relevan pada tingkat dan proses yang dibutuhkan organisasi. 

c. Perubahan perencanaan ketika organisasi menentukan kebutuhan 

perubahan sistem manajemen atau proses. Perubahan ini 

direncanakan, dilaksanakan, kemudian diverifikasi untuk 

efektivitas perubahan akan membahas pada rapat tinjauan 

manajemen. 

7. Support (pendukung) 

a. Dalam klausul ini berisi mengenai informasi terdokumentasi, 

infrastruktur dan sumber daya manusia yang terangkum. 

b. Pengendalian informasi terdokumentasi sama seperti versi ISO 

9001: 2008 yang merupakan gabungan dari pengendalian 

dokumen dan pengendalian rekaman. 

c. Pengelolaan sumber daya manusia meliputi rekrutmen dan 

pelatihan masuk. 

8. Operation (operasi) 

Pada klausul ini membahas mengenai operasional dimulai dari 
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perencanaan realisasi produk sampai dengan pengiriman bahkan 

after sales. Ada juga penyedia eksternal termasuk di dalamnya 

supplier, serta pengendalian output yang tidak sesuai. 

9. Performance evaluation (evaluasi kinerja) 

a. Kepuasan pelanggan 

Sebagai salah satu pengukuran kinerja sistem manajemen, 

organisasi memonitor informasi yang berkaitan dengan persepsi 

pelanggan apakah organisasi telah memenuhi persyaratan 

pelanggan. 

b. Audit internal 

Organisasi harus melakukan audit internal pada kurun waktu 

terencana untuk menentukan apakah sistem manajemen sesuai 

dengan persyaratan kontrak dan peraturan. Audit juga berusaha 

untuk memastikan bahwa sistem manajemen telah diterapkan 

secara efektif dan terpelihara. 

c. Tinjauan manajemen 

Tinjauan manajemen dilaksanakan pada selang waktu terencana, 

untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan efektivitas. 

Tinjauan mencakup penilaian peluang perbaikan dan kebutuhan 

untuk perubahan pada sistem manajemen. 

10. Improvement (perbaikan) 

a. Ketidaksesuaian dan tindakan korektif 

Organisasi harus mengambil tindakan korektif untuk 

menghilangkan penyebab ketidaksesuaian untuk mencegah 
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terulangnya. 

b. Perbaikan terus menerus 

Organisasi menggunakan sistem manajemen untuk 

meningkatkan proses, produk dan jasa. Peningkatan tersebut 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan 

serta pihak lain yang berkepentingan. 

 

2.7 Kuesioner 

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang 

memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan 

karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa 

terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada.  

Kuesioner juga dikenal sebagai angket. Kuesioner merupakan 

sebuah daftar pertanyaan yangharus diisi atau dijawab oleh responden atau 

orang yang akan diukur. Hal yang didapatkan melalui kuesioner adalah kita 

dapat mengetahui keadaan atau data pribadi seseorang, pengalaman, 

pengetahuan, dan lain sebagainya yang kita peroleh dari responden. 

Kuesioner adalah suatu bentuk teknik alam pengumpulan data yang 

dilakukan pada metode penelitian dengan tidak perlu/wajib memerlukan 

kedatangan langsung dari sumber data. Kuesioner juga didefinisikan sebagai 

daftar pertanyaan dalam penelitian yang diharuskan untuk dijawab oleh 

responden atau informan. 

Penggunaan kuesioner tepat bila : 

1. Responden (orang yang merenpons atau menjawab pertanyaan) saling 
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berjauhan. 

2. Melibatkan sejumlah orang di dalam proyek sistem, dan berguna bila 

mengetahui berapa proporsi suatu kelompok tertentu yang menyetujui atau 

tidak menyetujui suatu fitur khusus dari sistem yang diajukan. 

3. Melakukan studi untuk mengetahui sesuatu dan ingin mencari seluruh 

pendapat sebelum proyek sistem diberi petunjuk-petunjuk tertentu. 

4. Ingin yakin bahwa masalah-masalah dalam sistem yang ada bisa 

diidentifikasi dan dibicarakan dalam wawancara tindak lanjut. 

Seperti dijelaskan Arikunto (2010) kuesioner dibedakan atas 

beberapa jenis, jika dilihat dari jenis pertanyaannya maka dapat dibagi 

menjadi:  

a. Kuesioner terbuka, yang memberi kesempatan kepada responden 

untuk menjawab dengan kalimatnya sendiri. 

b. Kuesioner tertutup, yang sudah disediakan jawabannya sehingga 

responden tinggal memilih.  

Dalam penelitian ini kuesioner akan di ukur dengan skala 

pengukuran Likert. Menurut (Sugiyono, 2009) skala likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat dan persepi seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena sosial. Skala penilaian Likert dapat dilihat pada Tabel 2.1 

di bawah ini: 

Tabel 2.4 Skala Penilaian Linkert 

Keterangan Skor 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Netral/Ragu-ragu 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 
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2.7.1 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin 

meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya 

merupakan penelitian populasi atau studi populasi atau study sensus (Sabar, 

2007). Sedangkan menurut Sugiyono pengertian populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2011:80). 

Jadi populasi bukan hanya orang tapi juga obyek dan benda-benda alam 

yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang 

dipelajari, tetapi meliputi karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek 

itu. Penelitian sample baru boleh di laksanakan apabila keadaan subyek di dalam 

populasi benar-benar homogen. 

Pengertian dari sampel adalah sebagian dari subyek dalam populasi yang 

diteliti, yang sudah tentu mampu secara representative dapat mewakili 

populasinya (Sabar,2007). Menurut Sugiyono sampel adalah bagian atau jumlah 

dan karakteritik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan 

peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misal karena 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti akan mengambil sampel dari 

populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan 

diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus 

betul-betul representatif (Sugiyono, 2011). 
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2.7.2 Uji Validitas 

Uji validitas adalah  ketepatan  atau  kecermatan  suatu  instrument  

dalam  pengukuran.   Dalam pengujian  instrument  pengumpulan  data,  

validitas  dibedakan  menjadi validitas faktor  dan  validitas item. Validitas 

faktor diukur bila  item  yang disusun menggunakan lebih dari satu faktor 

(antara faktor satu  dengan yang lain ada  kesamaan). Pengukuran validitas  

faktor  ini dengan cara mengkorelasikan antara skor faktor (penjumlahan 

item  dalam satu faktor)  dengan skor  total faktor (total  keseluruhan 

faktor). Pengukuran  validitas  item  dengan cara mengkorelasikan antara  

skor item dengan skor total item.  Validitas  item  ditunjukkan  dengan  

adanya  korelasi   atau dukungan   terhadap  item  total (skor total).  Bila  

kita  menggunakan  lebih  dari  satu  faktor,  berarti  pengujian  validitas  

item  dengan  cara  mengkorelasikan antara skor item dengan skor faktor, 

kemudian  dilanjutkan mengkorelasikan antara item  dengan skor  total  

faktor  (penjumlahan dari  beberapa  faktor).   

 

Keterangan: 

rxy = Koefisien relasi antara variabel X dan variabel Y 

∑XY = Jumlah perkalian antara variabel X dan Y 

∑X2 = Jumlah kuadrat variabel X 

∑Y2 = Jumlah kuadrat variabel Y 

(∑X)2 = Jumlah nilai X kemudian dikuadratkan  

(∑Y)2 = Jumlah nilai Y kemudian dikuadratkan 
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Dari hasil  perhitungan  korelasi  akan didapat suatu koefisien  

korelasi  yang digunakan  untuk mengukur  tingkat  validitas  suatu item dan  

menentukan  apakah  suatu  item  layak  digunakan  atau  tidak.   

Dalam  menentukan  layak  atau tidaknya  suatu  item  yang  

digunakan,  biasanya  digunakan  uji  signifikansi  valid  jika  berkorelasi 

signifikan  terhadap  skor  total.  Teknik  pe ngujian  SPSS  sering  

digunakan  untuk  uji  validitas  adalah menggunakan  korelasi Bivariate  

Pearson (Produk  Momen  Pearson)  dan Corrected  Item-Total Correlation. 

2.7.3 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, 

apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten 

jika pengukuran tersebut diulang. Ada beberapa metode pengujian 

reliabilitas  diantaranya metode tes ulang, formula Flanagan, Cronbach’s  

Alpha, metode formula KR (Kuder-Richardson) –20, KR–21, dan metode 

Anova Hoyt. Metode yang sering digunakan dalam penelitian adalah 

metode Cronbach’s Alpha. Reliabilitas berarti dapat dipercaya artinya 

instrument dapat memberikan hasil yang tepat. Alat ukur instrument 

dikategorikan reliabel jika menunjukkan konstanta hasil pengukuran dan 

mempunyai ketetapan hasil pengukuran sehingga terbukti bahwa alat ukur 

itu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

 

Keterangan: 

r11 = reliabilitas yang dicari 
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n = Jumlah item pertanyaan yang diuji 

∑Si = Jumlah varians skor tiap-tiap item 

St  = Varians total 

 

2.8 Analisa Regresi Berganda 

Analisis regresi mempelajari bentuk hubungan antara satu atau lebih 

peubah/variabel bebas (X) dengan satu peubah tak bebas (Y). Dalam 

penelitian peubah bebas ( X) biasanya peubah yang ditentukan oleh peneliti 

secara bebas misalnya dosis obat, lama penyimpanan, kadar zat pengawet, 

umur ternak dan sebagainya.  

Karena memiliki banyak manfaat, analisis regresi digunakan hampir 

pada semua bidang kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, industri dan 

ketenagakerjaan, sejarah, pemerintahan, ilmu lingkungan, dan lain 

sebagainya. Kegunaan analisis regresi adalah untuk mengetahui variabel-

variabel kunci yang memiliki pengaruh terhadap suatu variabel bergantung, 

pemodelan, serta pendugaan (estimation) atau peramalan (forecasting). 

Selain itu, masih ada beberapa kegunaan lainnya, yakni: 

1. Membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan 

didasarkan pada nilai variabel bebas. 

2. Untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi. 

3. Meramalkan nilai rata-rata variabel bebas yang didasari nilai 

variabel bebas diluar jangkauan sampel. 

Pada saat melakukan analisa regresi berganda, maka perlu dipenuhi 

beberapa asumsi, misalnya asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji 

multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. 
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1. Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2016) uji normalitas dilakukan untuk menguji 

apakah pada suatu model regresi, suatu variabel independen dan 

variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal 

atau tidak normal. Apabila suatu variabel tidak berdistribusi secara 

normal, maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan. Pada uji 

normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji One 

Sample Kolmogorov Smirnov yaitu dengan ketentuan apabila nilai 

signifikansi diatas 5% atau 0,05 maka data memiliki distribusi 

normal. Sedangkan jika hasil uji One Sample Kolmogorov Smirnov 

menghasilkan nilai signifikan dibawah 5% atau 0,05 maka data tidak 

memiliki distribusi normal. 

2. Uji Multikolinearitas 

Menurut Ghozali (2016) pada pengujian multikolinearitas bertujuan 

untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi 

antar variabel independent atau variable bebas. Efek dari 

multikolinearitas ini adalah menyebabkan tingginya variabel pada 

sampel. Hal tersebut berarti standar error besar, akibatnya ketika 

koefisien diuji, t-hitung akan bernilai kecil dari t-tabel. Hal ini 

menunjukkan tidak adanya hubungan linear antara variabel 

independen yang dipengaruhi dengan variabel dependen. Untuk 

menemukan terdapat atau tidaknya multikolinearitas pada model 

regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai variance 

inflation factor (VIF). Nilai Tolerance mengukur variabilitas dari 
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variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh 

variabel bebas lainnya. Jadi nilai tolerance rendah sama dengan nilai 

VIF tinggi, dikarenakan VIF = 1/tolerance, dan menunjukkan 

terdapat kolinearitas yang tinggi. Nilai cut off yang digunakan 

adalah untuk nilai tolerance 0,10 atau nilai VIF diatas angka 10. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk melakukan uji apakah pada sebuah model 

regresi terjadi ketidaknyamanan varian dari residual dalam satu 

pengamatan ke pengamatan lainnya. Apabila varian berbeda, disebut 

heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya 

heteroskedastisitas pada suatu model regresi linier berganda, yaitu 

dengan melihat grafik scatterplot atau dari nilai prediksi variabel 

terikat yaitu SRESID dengan residual error yaitu ZPRED. Apabila 

tidak terdapat pola tertentu dan tidak menyebar diatas maupun 

dibawah angka nol pada sumbu y, maka dapat disimpulkan tidak 

terjadi heteroskedastisitas. Untuk model penelitian yang baik adalah 

yang tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). 

4. Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2016) autokorelasi dapat muncul karena observasi 

yang berurutan sepanjang waktu yang berkaitan satu sama lainnya. 

Permasalahan ini muncul karena residual tidak bebas pada satu 

observasi ke observasi lainnya. Untuk model regresi yang baik 

adalah pada model regresi yang bebas dari autokolerasi. Untuk 

mendeteksi terdapat atau tidaknya autokorelasi adalah dengan 
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melakukan uji Durbin Watson.  

 

2.9. Uji Hipotesis 

Uji Hipotesis dipergunakan untuk menguji kebenaran suatu 

pernyataan secara statistik dan menarik kesimpulan apakah menerima atau 

menolak pernyataan tersebut. Pernyataan ataupun asumsi sementara  yang 

dibuat untuk diuji kebenarannya tersebut dinamakan dengan Hipotesis 

(Hypothesis) atau Hipotesa. Tujuan dari Uji Hipotesis adalah untuk 

menetapkan suatu dasar sehingga dapat mengumpulkan bukti yang berupa 

data-data dalam menentukan keputusan apakah menolak atau menerima 

kebenaran dari pernyataan atau asumsi yang telah dibuat. Uji Hipotesis juga 

dapat memberikan kepercayaan diri dalam pengambilan  keputusan  yang 

bersifat Objektif. 

2.9.1 Uji Parsial (Uji t) 

Uji Hipotesis yang pertama adalah uji t, digunakan untuk melihat 

pengaruh masing–masing variabel bebas (independen) secara parsial 

terhadap variabel terikat (dependen) dengan prosedur sebagai berikut: 

a. Menentukan hipotesis masing-masing kelompok:  

H0 = Variabel independen secara parsial atau individu tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen.  

H1 = Variabel independen secara parsial atau individu memiliki 

pengaruh terhadap variabel dependen. 

b. Membandingkan nilai t hitung dengan t tabel dengan kriteria sebagai 

berikut:  
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1. Jika t- hitung < t-tabel, maka variabel independen secara 

individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (H0 

diterima).  

2. Jika t- hitung > t-tabel, maka variabel independen secara 

individual berpengaruh terhadap variabel dependen (H0 

ditolak). 

 

Gambar 2.1 Daerah Penerimaan dan Penolakan Uji t 

c. Menentukan tingkat signifikansi yaitu α = 0,05 (5%).  

d. Dalam penelitian ini juga dilakukan dengan melihat nilai tingkat 

signifikansi 0,05 (α = 5%) dengan derajat bebas (n – k), dimana n = 

jumlah pengamatan dan k = jumlah variabel. Dengan kriteria 

pengujian : 

1. Apabila tingkat signifikansi > 0,05 maka H0 ditolak dan H1 

diterima, berarti tidak ada pengaruh antara variabel bebas dengan 

variabel terikat. 

2. Apabila tingkat signifikansi < 0,05 maka H0 diterima dan H1 

ditolak, berarti ada pengaruh antara variabel bebas dengan 

variabel terikat. 
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2.9.2 Uji Simultan (Uji F) 

Menurut Ghozali (2016;96) Uji F disini bertujuan untuk mengetahui 

apakah variabel bebas (independen) secara bersama–sama berpengaruh 

terhadap variabel terikat (dependen). Prosedur yang dapat digunakan adalah 

sebagai berikut :  

a. Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan 

derajat bebas (n - k), dimana n : jumlah pengamatan dan k : jumlah 

variabel. 

b. Kriteria keputusan : 

1. Uji Kecocokan model ditolak jika α > 0,05  

2. Uji Kecocokan model diterima jika α < 0,05 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Dalam penyusunan penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian pada 

PT Technindo Contromatra di Kawasan Industri Modern II. Sedangkan waktu 

penelitian yang digunakan dalam penulisan ini kurang lebih satu bulan dimulai 

pada bulan April 2020 hingga Juli 2020. 

 

3.2 Bahan dan Alat Penelitian 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa data dokumen 

ISO 9001:2015, pengamatan langsung implementasi ISO 9001:2015 pada PT. 

Technindo Contromatra, dan informasi hasil wawancara dengan karyawan. 

Alat penelitian berupa kuesioner serta computer/laptop yang digunakan 

untuk mengolah data yang diperoleh ke dalam bentuk angka.  

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 

adalah data kuantitatif atau data yang dapat dihitung/berupa angka-angka hasil 

dari kuesioner yang disebar ke responden serta data kualitatif yaitu data yang 

diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan berupa 

data lisan dengan penjelasan mengenai pembahasan. 
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3.3.1 Sumber data 

Untuk menunjang kelengkapan pembahasan dalam penulisan penelitian 

ini, Penulis memperoleh data yang bersumber dari: 

1. Data primer 

Data primer adalah merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 

perusahaan berupa hasil pengamatan terhadap implementasi ISO 9001:2015 PT 

Technindo Contromatra serta wawancara langsung pada karyawan. 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah merupakan data yang tidak langsung yang diperoleh 

dari dokumen-dokumen. Dalam hal ini bersumber dari penelitian yang meliputi 

buku-buku bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian dan data-data yang 

terkumpul. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode-metode 

sebagai berikut: 

1. Observasi 

Metode observasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

memperoleh data dengan cara mengamati langsung kegiatan serta 

penerapan ISO 9001:2015 pada PT Technindo Contromatra selama tahun 

2019-2020. 

2. Wawancara 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan mewawancarai 

para karyawan. Metode ini digunakan untuk mendukung akurasi data. 
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3. Kuesioner 

Teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analis mempelajari 

sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama 

di dalam PT Technindo Contromatra yang bisa terpengaruh oleh sistem 

yang sudah ada. 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah 

hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Dengan melihat kerangka 

pemikiran teoritis, maka teknik analisis data yang digunakan penelitian ini adalah 

metode deskriptif analitik, yaitu mengambil suatu objek tertentu untuk dianalisis 

secara mendalam dengan memfokuskan pada satu masalah. Dalam penelitian ini 

analisis yang digunakan untuk mengetahui apakah PT Technindo Contromatra 

benar-benar mengimplementasikan ISO 9001:2015 pada operasional sehari-hari. 

 

3.6 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

obyek, atau kegiatan yang mempunya variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

  Variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah: 

1. Variable independen (variabel bebas) merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variable 

dependen atau variabel terikat (Sugiyono, 2014). Yang menjadi variable 
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independen dalam penelitian ini adalah klausul 4 sampai klausul 10 ISO 

9001:2015. 

2. Variable dependen (variabel terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2014). 

Variable dependen dalam penelitian ini adalah kinerja karyawan. 

 

3.7. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir disebut juga dengan kerangka konseptual penelitian. 

Kerangka berpikir merupakan susunan langkah-langkah yang logis untuk 

menggambarkan keseluruhan variabel dalam penelitian. Adapun kerangka 

berpikir penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.1 : 

 

 
 

Gambar 3.1 Kerangka Berpikir Penelitian 
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Kerangka berpikir diatas menjelaskan bahwa kinerja karyawan dapat 

dipengaruhi dari penerapan seluruh klausul yang ada pada ISO 9001:2015 yang 

seharusnya menjadi job description divisi Manajemen Mutu. Oleh sebab itu, 

dilakukannya penelitian Pengaruh Implementasi ISO 9001:2015 Terhadap Kinerja 

Karyawan PT Technindo Contromatra di Kawasan Industri Modern II.  

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 22/2/22 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)22/2/22 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Astrin Monika Tampubolon - Pengaruh Implementasi ISO 9001:2015 Terhadap Kinerja Karyawan....



45 
 

3.8 Metode Penelitian 

 

Gambar 3.2 Metode Penelitian 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap Pengaruh 

Implementasi ISO 9001:2015 Terhadap Kinerja Karyawan PT Technindo 

Contromatra, maka dapat disimpulkan: 

1. Berdasarkan analisis statistik kuantitatif maka dapat disimpulkan bahwa: 

a. Uji validitas terhadap semua variabel dapat dinyatakan bahwa 

kuesioner valid karena semua r hitung > r tabel.  

b. Hasil uji reliabilitas pada variabel ISO 9001:2015 yaitu Konteks 

Perusahaan (X1), Kepemimpinan (X2), Perencanaan (X3), Pendukung 

(X4), Operasional (X5), Evaluasi Kinerja (X6), Peningkatan (X7), dan 

variabel Kinerja Karyawan (Y) nilai alpha cronbach > 0.60 sehingga 

dapat disimpulkan reliabel.  

c. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS diperoleh hasil 

Kolmogrov-Smirnov terbesar 0.089 > 0,05 dan signifikan 0.178, maka 

H0 diterima yang berarti data berdistribusi normal. 

d. Dari hasil perhitungan menggunakan SPSS pada seluruh item variabel 

diperoleh nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi tidak terdapat 

problem multikolineritas 

e. Dari hasil uji yang dilakukan menggunakan SPSS dapat diamati pada 

grafik scatterplot titik-titik tersebar secara acak dan tidak membentuk 
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pola tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas dan model regresi layak untuk digunakan. 

2. Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh implementasi ISO 

9001:2015 terhadap kinerja karyawan diperoleh hasil bahwa dari 7 klausul 

yang ada pada ISO 9001:2015 hanya klausul 7 mengenai Pendukung saja 

yang mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil perbandingan t tabel (1,99346) terhadap pengujian t 

parsial dengan menggunakan SPSS sebagai berikut: 

Tabel 5. 1 Hasil Pengujian t Parsial Menggunakan SPSS 

Variabel t Sig. 

 

Konteks Perusahaan -1.022 .310 

Kepemimpinan .077 .939 

Perencanaan -.965 .338 

Pendukung 2.029 .046 

Operasional .519 .606 

Evaluasi Kinerja -.191 .849 

Peningkatan -.759 .451 

3. Variabel yang mempengaruhi kinerja karyawan PT Technindo 

Contromatra berdasarkan penelitian yang telah dilakukan adalah variabel 

Pendukung (klausul 7) yang membahas mengenai sumber daya, 

kompetensi, kesadaran, dan komunikasi. 

4. Dari hasil pengujian F yang dilakukan diperoleh bahwa penerapan ISO 

9001:2015 pada PT Technindo Contromatra ternyata tidak begitu 

berpengaruh pada kinerja karyawan pada kegiatan operasional.  
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5.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan yang diperoleh dari penelitian ini, maka diajukan 

saran-saran sebagai pelengkap terhadap penerapan Sistem Manajemen Mutu 

berbasis ISO 9001:2015 yang diterapkan oleh PT Technindo Contromatra adalah 

sebagai berikut : 

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada 

perusahaan agar tetap mempertahankan penerapan Sistem Manajemen 

Mutu berbasis ISO 9001:2015 secara berkesinambungan, karena 

penerapan Sistem Manajemen Mutu berbasis ISO 9001:2015 secara 

berkelanjutan di dalam perusahaan akan bermanfaat terhadap perusahaan 

untuk menghadapi persaingan global saat ini dan di masa yang akan 

datang. 

2. Pada beberapa item pernyataan yang diberikan penulis masih terdapat 

karyawan yang menjawab tidak setuju Untuk itu perusahaan harus 

mengevaluasi penyelenggaraan pelatihan kepada karyawan agar seluruh 

karyawan mendapatkan pelatihan dan benar-benar mengerti ruang lingkup  

yang sesuai dengan bidang pekerjaan mereka masing-masing untuk 

meningkatkan kinerja karyawan. 
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LAMPIRAN 

 

1. Uji Validitas 

a. Uji Validitas Variabel X1 
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b. Uji Validitas Variabel X2 

 

 

c. Uji Validitas Variabel X3 
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d. Uji Validitas Variabel X4 
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e. Uji Validitas Variabel X5 

 

 

f. Uji Validitas Variabel X6 
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g. Uji Validitas Variabel X7 
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h. Uji Validitas Variabel Y 
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2. Uji Reliabilitas 

a. Uji Reliabilitas Variabel X1 

 

b. Uji Reliabilitas Variabel X2 

 

c. Uji Reliabilitas Variabel X3 

 

d. Uji Reliabilitas Variabel X4 

 

e. Uji Reliabilitas Variabel X5 
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f. Uji Reliabilitas Variabel X6 

 

g. Uji Reliabilitas Variabel X7 

 

h. Uji Reliabilitas Variabel Y 
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3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

 

b. Uji Multikolineritas 
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c. Uji Hipotesis Durbin Watson  

 

4. Hasil Uji Parsial t 
 

 

5. Uji F Simultan 
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