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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan Total quality management
terhadap produktivitas kerja karyawan bagian produksi pada PT Eastern Pearl Flour Mills
Makassar. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh karyawan bagian produksi PT Eastern
Pearl Flour Mills Makassar yang berjumlah 143 karyawan. Sampel dalam penelitian ini
sebanyak 58 karyawan dari total keseluruhan karyawan bagian produksi. Teknik pengumpulan
data yang digunakan adalah kuisioner/angket. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis
regresi linear sederhana, analisis koefisien determinasi, analisis korelasi product moment, dan
Uji-t. Hasil penelitian ini menunjukkan pada persamaan analisis regresi linear sederhana
diperoleh persamaan Y= 4,024 + 0,378X, dimana setiap penambahan satu nilai Total quality
management maka nilai produktivitas kerja bertambah sebesar 0,378. Nilai signifikan sebesar
0,000<0,05 maka dapat dikatakan bahwa Total quality management berpengaruh signifikan
terhadap produktivitas kerja karyawan bagian produksi pada PT Eastern Pearl Flour Mills
Makassar. Dari hasil analisis koefisien determinasi (R Square) diperoleh nilai koefisien
determinasi (R2) sebesar 0,531 = 53,1 persen. Hal ini dapat ditafsirkan Total quality management
memiliki kontribusi sebesar 53,1 persen terhadap produktivitas kerja dan 46,9 persen sisanya
dipengaruhi oleh faktor-faktor selain Total quality management. Dengan demikian hipotesis
dinyatakan diterima.
Kata kunci : Total Quality Management dan Produktivitas Kerja
ABSTRACT
This research aimed at finding out the effect of application of Total Quality Management on the work
productivity of production staff at PT Eastern Pearl Flour Mi lls Makassar. The variable of this research
was Total quality management (X) and work productivity (Y). The population was all staff in the
production department amount to 143 person. The sample of this research was 58 staff from all the
production staff. The data were collected through questionnaire and documentation. The data were then
analyzed using simple linear regression analysis, coefficient of determination analysis, product moment
correlation analysis, and T-table test. The result of this research showed that on the equation of
simple Linear regression analysis the equation Y = 4,024 + 0,378X was obtained, in which every
addition to one total quality management value, the work prod uctivity value increases by 0.378. The
significant value was 0,000<0,05 therefore it can be concluded that the Total quality management
significantly affected the productivity work of the production staff at PT Eastern Pearl Flour Mills
Makassar. From result of the coefficient of determination analysis (R Square) it was obtained a
coefficient of detennination analysis in the amount of 0,531=53,1 percent. This can be interpreted that
total quality management had acontribution of 53.1 percent to work productivity; while 46,9
percent were influenced by the other factors other than Total quality management. lherefore the
hypothesis was accepted.
Keywords: Total Qua lity Management and Work Productivity
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