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A BSTRAI( 


Pcrsaingan yang semakin kompelilif mendorong perusahaan lIntuk 
melaksanakan kegiatan operasionalnya secara efisien agar tetap dapa! bertahan, 
Dewasa ini sebagian besar perusahaan telah menyadari akan per.tingnya kualitas 
produk sehingga perusahaan secara berkesinambungan berusaha untuk memperbaiki 
kualitas produk yang dihasilkannya, Kualitas ditentukan oleh konsumen dan Jlka 
perusahaan mampu menghasilkan prod uk yang berkualitas tinggi dengan harga yang 
terjangkau maka konsumen akan merasa puas dan semakin loyal kepada perusahaan, 

Biaya kualitas merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan yang 
disebabkan adanya produk gagaJ maupun biaya untuk mencegah terjadinya produk 
gaga!. Biaya kualitas ini terdiri dari biaya pence gahan, biaya penilaian, biaya 
kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal. Perencanaan dan pengendalian 
biaya kualitas merupakan salah satu samna yang dapat digunakan perusahaan untuk 
menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau, Dengan 
menyusun laporan biaya kualitas tersebut, perkembangan biaya kualitas yang terjadi 
dapat selalu diamati oleh pihak manajemen, Perencanaan dhn pengendalian biaya 
kualitas s<!cara berkesinambungan dapat meningkatkan efisiensi perusahaan yang 
pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas perusahaan, 

PT, "X" juga menyadari akan pentingnya kualitas produk agar perusahaan 
dapat tetap bertahan dalam persaingan. Komitmen pada kualitas ini mendorong 
perusahaan untuk melakukan kegiatan peningkatan kualitas, Akan tetapi perusahaan 
belum menerapkan sistem pencatatan dan pelaporan biaya kualitas secara khusus, 
Selama ini biaya yang timbul dianggap sebagai biaya produksi sehingga tidak dapat 
diketahui secara tepat biaya-biaya mana saja yang temlasuk datam elemen-elemen 
biaya kualitas. Oleh karena itu periu dllakukan perencanaan dan pengendalian biaya 
kualitas untuk membantu manaj~men perusahaan dalam mengendalikan besarnya 
biaya kualitas yang timbul. Dengan diterapkannya pelaporan biaya kualitas secam 
khusus, diharapkan kualitas produk maupun tingkat produktivitas perusahaan dapat 
ditingkatkan. Dengan menerapkan pelaporan biaya kualitas dapat diketahui secara 
pasli berapa biaya yang telah dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan produk 
yang sesuai dengan standar kualitas sehingga akan mudah untuk melakukan anali"is 
lebih lanjut mengenai program pengembangan kualitas yang teJah dilakukan, 
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