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Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui 
pentingnya penerapan sistem pelaporan biaya kualitas 
didalam perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan pro
duktivitas perusahaan dalam melakukan aktivitas manufak
turnya. 

Permasalahan utama dari perusahaan disebabkan karena 
perusahaan tidak mempunyai suatu alat /sarana sebagai 
suatu alat bantu akurat yang dapat mengetahui dan mengen
dalikan proporsi biaya yang telah terjadi sehubungan 
dengan aktivitas berproduksi sehingga menyebabkan perusa
haan berproduksi tidak' efisien.Selain itu tidak terdapat 
program pelatihan karyawan yang terarah dan konsisten 
terhadap pengembangan karyawan bagian produksi khususnya 
dalam usahanya meningkatkan produktivitas karyawan. se
hingga menyebabkan produktivitas karyawan tersebut rendah. 

Hasil analisis menunjukan bahwa penerapan sistem 
pelaporan biaya kualitas pada PT.FM. merupakan sesuatu 
yang sangat mendesak sebagai suatu alat pengendali terha
dap aktivitas-aktivitas berproduksi untuk meningkatkan 
efisiensi.Disamping itu perlu adanya suatu program pelati
han yang tepat.terarah dan konsisten bagi karyawan produk
si khususnya sehingga dapat meningkatkan kendali mutu dan 
produktivitas perusahaan. 
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