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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan pembahasan dan analisis data pada bab sebelumnya, maka dapat 

diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perusahaan belum menggunakan laporan biaya kualitas sebagai informasi untuk 

mengendalikan kualitas. 

2. Dengan membuat laporan biaya kualitas, perusahaan akan dapat mengevaluasi 

dan mengendalikan kualitas perusahaan dengan ukuran finansial. Laporan biaya 

kualitas menunjukkan upaya pengendalian kualitas perusahaan setiap periode. 

Upaya pengendalian dilakukan dengan menambah biaya pencegahan dan biaya 

penilaian dengan tujuan mengurangi biaya kegagalan internal dan eksternal. 

3. Pelaporan biaya kualitas pada perusahaan menunjukkan adanya peningkatan 

biaya pencegahan setiap tahunnya dan diikuti penurunan biaya kegagalan secara 

umum. Kecuali yang terjadi pada tahun 2005 yang terjadi kenaikan biaya 

pencegahan secara signifikan karena terdapat kegiatan overhaul yang hanya 

dilakukan dalam beberapa tahun sekali. Biaya penilaian menunjukkan perubahan 

yang tidak signifikan pada setiap tahunnya. Ini menunjukkan adanya kesamaan 

teori dengan yang terjadi pada perusahaan dimana peningkatan biaya pencegahan 

akan mengurangi biaya kegagalan. 
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4. Peningkatan efisiensi perusahaan dapat didapatkan dengan penurunan biaya 

kegagalan. Peningkatan biaya pencegahan akan menurunkan biaya kegagalan, hal 

ini akan meningkatkan efisiensi jika dilihat dari penurunan biaya kegagalan yang 

seharusnya diminimalisir oleh perusahaan. Penurunan biaya kegagalan juga 

diikuti dengan peningkatan penjualan karena meningkatnya keandalan mesin  

sehingga produksi dapat sesuai target produksi dan waktu sehingga penjualan 

dapat ditingkatkan. Dan pada akhirnya efisiensi dapat ditingkatkan.  

5. Selama ini program pengendalian kualitas hanya didasarkan pada laporan yang 

dibuat berdasarkan ukuran ukuran teknis serta informasi-informasi non finansial 

lainnya. Informasi yang bersifat finansial akan melengkapi informasi non 

finansial dalam menganalisis perkembangan program pengendalian kualitas untuk 

meningkatkan produktivitas usaha, selain itu dapat diketahui kecenderungan yang 

terjadi atas besarnya biaya kualitas yang timbul sejalan dengan perbaikan kualitas. 

Laporan ini juga memudahkan pihak manajemen dalam merencanakan dan 

mengendalikan besarnya biaya kualitas menjadi tingkat yang optimal sambil tetap 

terus melaksanakan program perbaikan kualitasnya.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kondisi yang ada pada PT Pembangkitan Jawa bali, berikut ini 

beberapa saran yang dapat dikemukakan sebagai bahan pertimbangan bagi para 

pengelola perusahaan dalam menerapkan pengendalian biaya kualitas sebagai upaya 

meningkatkan efisiensi perusahaan: 
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1. Perusahaan sebaiknya membuat laporan biaya kualitas secara khusus sehingga 

dapat mengetahui jumlah biaya kualitas yang telah dikeluarkan perusahaan dan 

sejauh mana tingkat kualitas jasa yang telah dicapai perusahaan setiap tahunnya. 

Dengan adanya laporan biaya kualitas ini, pihak manajemen akan dapat membuat 

perencanaan dan melakukan pengendalian biaya kualitas. 

2. Sebaiknya dalam melakukan pengendalian kualitas, perusahaan membuat 

anggaran atas besarnya biaya kualitas dengan menetapkan besarnya biaya 

pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan 

eksternal secara optimal agar penambahan biaya pencegahan dapat secara efektif 

dan efisien mengurangi biaya kegagalan sehingga total biaya kualitas dapat 

diturunkan secara optimal dan dapat terus mendekati angka 2,5 % dari penjualan. 

Hal ini dapat dilakukan dengan mencari pola pemeliharaan yang tepat sehingga 

penambahan biaya pencegahan dapat dengan tepat mengurangi biaya kegagalan. 

3. Pengendalian atas biaya kualitas sebaiknya juga disertai dengan peningkatan 

penjualan.  

4. Analisis terhadap besarnya biaya kualitas sebaiknya dilakukan agar pengendalian 

atas biaya kualitas dapat meningkatkan efisiensi biaya dan penjualan. 

5. Perlu adanya kesadaran yang tinggi bahwa peningkatan kualitas merupakan 

tanggung jawab semua lapisan karyawan yang ada di dalam perusahaan sehingga 

diperlukan adanya kerjasama yang baik dari berbagai pihak agar program 

perbaikan dapat berjalan baik. 
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6.  Perusahaan dapat menggunakan laporan biaya kualitas sebagai informasi untuk 

mengendalikan kualitas. Peningkatan biaya pencegahan akan menurunkan biaya 

kegagalan. Efisiensi perusahaan dapat ditingkatkan dengan mengurangi biaya 

kegagalan. Informasi biaya kualitas dapat menunjukkan jumlah biaya 

pengendalian dan biaya kegagalan setiap tahunnya dan dapat dijadikan informasi 

atau alat untuk mengevaluasi dan mengendalikan biaya kualitas. 
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