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ABSTRAK

Biaya kualitas semakin mendapat perhatian dari industri manapun seiring
dengan meningkatnya persaingan pasar. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya
kesadaran pelanggan dalam memilih produk-produk yang menunjukkan kualitas
tinggi, alih-alih yang berharga murah namun dengan kualitas yang tidak terjamin.
Beberapa teori telah menyatakan bahwa kualitas akan menciptakan hubungan
yang lebih kuat antara perusahan dengan pelanggan, sehingga dapat menciptakan
loyalitas terhadap perusahaan tersebut. Dengan kata lain, kualitas dan usaha-usaha
yang dilakukan oleh perusahaan dalam penciptaan kualitas akan turut berperan
dalam peningkatan produktivitas perusahaan tersebut, baik sekarang maupun di
masa depan.
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah teori-teori tersebut
terbukti dalam pasar di Indonesia. Dengan menggunakan PT BELLA AGUNG
CITRA MANDIRI di Sidoarjo sebagai subjek penelitian, biaya-biaya kualitas
yang merupakan objek analisis terdiri atas biaya pencegahan, biaya penilaian,
biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Dalam penelitian ini,
digunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus sebagai rancangan
penelitiannya untuk mencari korelasi biaya-biaya kualitas tersebut terhadap
produktivitas perusahaan.
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaporan biaya kualitas terbukti bermanfaat dalam upaya meningkatkan produktivitas pada PT BELLA
AGUNG CITRA MANDIRI di Sidoarjo. Hal tersebut dapat disebabkan karena
perusahaan telah berhasil melakukan penghematan bahan baku serta mengendalikan tenaga kerja periode tahun 2007-2009.

Kata-kata kunci: Biaya Kualitas, Biaya Pencegahan, Biaya Pengendalian, Biaya
Kegagalan Internal, Biaya Kegagalan Eksternal, Produktivitas.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Dalam era industrialisasi yang semakin kompetitif sekarang ini, setiap
perusahaan dituntut untuk dapat ikut dalam persaingan. Salah satu usaha yang
dilakukan perusahaan agar dapat bersaing adalah meningkatkan kualitas hasil
produksinya. Dengan hasil produksi yang berkualitas, diharapkan para pelanggan
akan tertarik dan membeli hasil produksi yang ditawarkan. Jadi untuk memenangkan kompetisi dalam pasar bebas, harga murah tidaklah cukup melainkan
harus didukung oleh kualitas produk yang sesuai dengan harapan konsumen.
Konsep kualitas sangat luas sekali cakupannya. Berbagai ahli memberikan
definisi dan membentuknya dalam dimensi-dimensi yang berbeda. Secara umum
kualitas didefinisikan sebagai tingkat atau nilai keunggulan; dalam arti; kualitas
merupakan tolak ukur relatif terhadap kebaikan. Kualitas juga didefinisikan secara
operasional yang berarti sesuatu yang memenuhi atau melebihi harapan
pelanggan.
Untuk mencapai hasil yang berkualitas, perusahaan harus selalu melakukan pengawasan dan peningkatan terhadap kualitas produknya, sehingga akan
diperoleh hasil akhir yang optimal. Pengawasan yang meningkat akan mengurangi
terjadinya produk yang rusak sehingga mengakibatkan biaya-biaya yang terus
menurun dan pada akhirnya meningkatkan laba. Biaya yang dikeluarkan kaitannya dengan usaha peningkatan kualitas produk disebut biaya kualitas.
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Menurut Hansen dan Mowen (2009:272), “biaya kualitas (cost of quality)
adalah biaya-biaya yang timbul karena mungkin atau telah terdapat produk yang
kualitasnya buruk”. Definisi ini sama dengan yang dikemukakan oleh Blocher,
Chen, dan Lin (2000:220) bahwa “biaya kualitas adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan pencegahan, pengindentifikasian, perbaikan dan pembetulan produk yang berkualitas rendah, dan dengan opportunity cost dari hilangnya waktu
produksi dan penjualan sebagai akibat rendahnya kualitas”.
Biaya kualitas dapat dikelompokkan menjadi empat golongan yaitu biaya
pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan
eksternal. Golongan biaya kualitas yang dikeluarkan untuk mencegah produk dari
kerusakan adalah biaya pencegahan dan biaya penilaian, sedangkan biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal tidak dikeluarkan untuk mencegah
produk dari kerusakan karena biaya kegagalan dikeluarkan setelah produk itu jadi
dan untuk memperbaharui produk yang rusak.
Selanjutnya, biaya kualitas dapat dipakai sebagai pengukur keberhasilan
program perbaikan kualitas. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan perusahaan yang
harus selalu memantau dan melaporkan kemajuan dari program perbaikan tersebut. Untuk itu perusahaan perlu membuat laporan biaya kualitas yang secara garis
besar mem-berikan manfaat (1) sebagai alat untuk mengukur kinerja (2) sebagai
alat analisis mutu proses (3) sebagai alat pemrograman (4) sebagai alat penganggaran yaitu membuat anggaran pengeluaran dalam mencapai program kendali
mutu, dan (5) sebagai alat peramal yaitu untuk mengevaluasi dan menjamin
prestasi produk dalam memenuhi persaingan pasar.
PT BELLA AGUNG CITRA MANDIRI di Sidoarjo merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur memproduksi kasur spring bed yang
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ingin meningkatkan produktivitasnya. Perusahaan harus mampu menghasilkan
produk yang berkualitas. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan bagian quality
control yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Dengan upaya pengendalian biaya kualitas, produktivitas total perusahaan secara keseluruhan akan meningkat karena pemborosan (waste) dan inefisiensi akan berkurang. Pelanggan memperoleh produk atau jasa yang berkualitas tinggi pada tingkat biaya per unit yang rendah. Hal ini pada akhirnya berpengaruh juga pada tingkat Laba sebelum bunga dan pajak (Earning Before
Interest and Tax/EBIT).
Dalam proses produksinya, PT BELLA AGUNG CITRA MANDIRI di
Sidoarjo masih memiliki penyimpangan yaitu berupa produk rusak. Jika produk
rusak tersebut jumlahnya terus meningkat maka dapat berdampak pada peningkatan harga pokok produksi per unit barang. Hal ini akan berdampak buruk pada persaingan dunia usaha. Untuk mengatasi masalah tersebut, perusahaan dituntut
untuk meningkatkan kinerjanya dengan cara menghasilkan suatu produk yang
berkualitas dan memberikan pelayanan yang berkualitas di samping harga jual
yang kompetitif.
Program perbaikan kualitas dapat meningkatkan produktivitas perusahaan
demikian pula sebaliknya, karena sebagian besar kualitas dapat mengurangi
sumber daya atau input yang digunakan untuk memproduksi produk (output),
maka kebanyakan perbaikan kualitas akan meningkatkan produktivitas perusahaan. Menurut Han (1999:131), produktivitas menyangkut efisiensi dan efektivitas produksi. Efektifitas berarti memberikan hasil yang diharapkan. Efesiensi
berarti berkenaan dengan seberapa baik hasil yang dicapai.
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Menurut Hansen dan Mowen (2009:290), produktivitas berkaitan dengan
memproduksi output secara efisien, dan secara spesifik mengacu pada hubungan
antara output dan input yang digunakan untuk memproduksi output. Hansen dan
Mowen (2009:299) juga menyebutkan bahwa peningkatan kualitas akan meningkatkan produktivitas dan juga sebaliknya, Dalam arti lain peningkatan kualitas
secara umum akan tercermin pada ukuran-ukuran produktivitas. Peningkatan
produktivitas ini merupakan tahapan yang terpenting yang harus dilalui perusahaan dalam usahanya untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan yang mana
menjadi tujuan utama perusahaan. Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas adalah dengan menggunakan laporan biaya kualitas sebagai alat bantunya.
Agar suatu perusahaan dapat menerapkan kualitas dan produktivitas
sebagai senjata dalam menghadapi persaingan yang semakin tajam tersebut maka
pihak manajemen perusahaan dituntut untuk dapat melakukan perencanaan,
pengukuran dan pengendalian biaya-biaya secara tepat.
Pada PT BELLA AGUNG CITRA MANDIRI ini biaya-biaya yang
berkaitan dengan peningkatan kualitas tersebut berasal dari anggaran total yang
masih tersebar dalam laporan biaya produksi, biaya pemasaran dan biaya
administrasi dan umum. Diharapkan melalui program perbaikan kualitas yang
dilakukan perusahaan baik terhadap tenaga kerja, bahan baku maupun mesinmesin produksi maka perusahaan dapat memenuhi mutu yang telah ditetapkan dan
meningkatkan produktivitas. Penyajian informasi biaya kualitas dapat digunakan
oleh manajemen untuk mengevaluasi keefektifan pelaksanaan upaya perbaikan
kualitas, mengendalikan pengeluaran terhadap biaya kualitas, dan mengambil
keputusan yang tepat untuk meningkatkan kualitas di masa depan.
1.2 Rumusan Masalah
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Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan
masalah yang dapat dikemukakan adalah apakah pelaporan biaya kualitas bermanfaat dalam upaya meningkatkan produktivitas pada PT BELLA AGUNG
CITRA MANDIRI di Sidoarjo?
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui pelaporan
biaya kualitas bermanfaat dalam upaya meningkatkan produktivitas pada PT
BELLA AGUNG CITRA MANDIRI di Sidoarjo.
1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :
1. menambah wawasan mengenai pengaruh biaya kualitas yang terdiri dari
biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal dan biaya
kegagalan eksternal terhadap produktivitas perusahaan.
2. sebagai bahan masukan dalam menyusun perencanaan dan pengendalian
biaya kualitas, mengetahui tingkat penyimpangan produk yang terjadi,
mengetahui pengaruh biaya kualitas yang terdiri dari biaya pencegahan,
biaya penilaian, biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal
terhadap produktivitas perusahaan
3. sebagai masukan bagi pihak lain yang akan mengadakan penelitian yang
sejenis atau akan mengadakan penelitian lanjutan.
1.5 Sistematika Penulisan
Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB 1 PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi.
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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu dan model
analisis
BAB 3 METODE PENELITIAN
Bab ini berisi tentang jenis penelitian, identifikasi variabel, definisi
operasional variabel, prosedur penentuan sampel, jenis dan sumber data,
dan teknik analisis.
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisi tentang gambaran umum perusahaan, deskripsi dan pembahasan hasil penelitian.
BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN
Bab ini berisi tentang simpulan dan saran yang didasarkan pada pembahasan bab-bab terdahulu sehingga dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perusahaan pada khususnya dan pembaca serta perkembangan ilmu
pengetahuan pada umumnya.
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BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori
Banyak pandangan teoritis mengenai kualitas, biaya kualitas, pelaporan
dan pengendalian biaya kualitas. Tujuan dari semua itu tidak lain adalah untuk
efisiensi biaya dan pada akhirnya meningkatkan kepuasan pelanggan dan akan
meningkatkan pangsa pasar dari produk.
2.1.1 Biaya
Pada hakekatnya setiap perusahaan mengeluarkan biaya dalam melakukan
kegiatan produksinya untuk mencapai tujuan memperoleh laba. Oleh karena
kebutuhan, kondisi, dan tujuan dalam lingkungan perusahaan yang berbeda-beda,
hal ini menimbulkan keanekaragaman dalam pemakaian istilah dan konsep di
dalam perhitungan biaya maupun definisi yang berbeda
Menurut Mulyadi (1999:8) biaya adalah pengorbanan sumber okonomi
yang diukur dalam bentuk satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan
akan terjadi untuk tujuan tertentu. Dalam arti sempit biaya dapat diartikan sebagai
pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva. Ada empat unsur pokok
dalam definisi biaya tersebut, yaitu:
1. biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi
2. diukur dalam satuan uang
3. yang telah terjadi atau potensial yang telah terjadi
4. pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu.
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2.1.2 Kualitas
Kualitas sangat penting bagi sebuah produk, baik berupa produk barang
maupun jasa. Hal-hal yang sangat penting bagi produsen berkaitan dengan produk
adalah kualitas, biaya, dan produktivitas; sedangkan bagi konsumen adalah kualitas, harga, dan pelayanan purna jual. Dengan demikian kualitas merupakan salah
satu hal yang paling penting bagi kedua belah pihak.
2.1.2.1 Definisi kualitas
Berbagai ahli memberikan definisi dan membentuknya dalam dimensidimensi yang berbeda. Menurut Hansen dan Mowen (2009:269), secara umum
kualitas didefinisikan sebagai “derajat atau tingkat kesempurnaan”; dalam hal ini
kualitas adalah ukuran relatif dari kebaikan (goodness). Namun pengertian di sini
sangatlah umum tidak memiliki makna operasional. Kualitas secara operasional
berarti sesuatu yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Misalnya produk atau jasa yang berkualitas adalah yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Jadi kualitas adalah kepuasan pelanggan.
Menurut Suardi (2003:2), beberapa pakar mendefinisikan kualitas sebagai
berikut:
1. Crosby berpendapat bahwa kualitas berarti kesesuaian terhadap persyaratan
2. Deming berpendapat bahwa kualitas berarti pemecahan masalah untuk
mencapai penyempurnaan terus-menerus
3. Juran berpendapat bahwa kualitas berarti kesesuain dengan penggunaan
4. Ishikawa berpendapat bahwa kualitas berarti kepuasan pelanggan.
Kualitas menurut ISO 9000:2000 dalam Suardi (2003:3) adalah derajat
atau tingkat karakteristik yang melekat produk yang mencukupi persyaratan/keinginan. Maksud derajat atau tingkat adalah selalu ada peningkatan setiap saat.
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Karakteristik berarti hal-hal yang dimiliki produk, yaitu karakteristik fisik (elektrikal, mekanikal, biologikal), karakteristik perilaku (kejujuran, kesopanan), karakteristik sensori (bau, rasa).
2.1.2.2 Dimensi kualitas
Menurut Hansen dan Mowen (2009:269) produk atau jasa yang berkualitas
adalah yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan dalam delapan dimensi
yaitu:
1. Kinerja (performance)
Merupakan tingkat konsistensi atau kebaikan fungsi-fungsi produk
2. Estetika (aesthetic)
Berhubungan dengan produk serta jasa
3. Kemudahan perawatan dan perbaikan (serviceability)
Berhubungan dengan tingkat kemudahan merawat dan memperbaiki
produk
4. Fitur (features)
Merupakan karateristik produk yang berbeda secara fungsional dari
produk-produk sejenis
5. Keandalan (reliability)
Merupakan probabilitas produk atau jasa menjalankan fungsi yang
dimaksudkan dalam jangka waktu tertentu
6. Tahan lama (durability)
Merupakan umur manfaat dari fungsi produk
7. Kualitas kesesuaian (quality of conformance)
merupakan ukuran mengenai apakah sebuah produk atau jasa telah
memenuhi spesifikasinya
8. Kecocokan penggunaan (fitness for use)
Merupakan kecocokan dari sebuah produk menjalankan fungsi-fungsi sebagaimana yang diiklankan
2.1.3 Biaya kualitas
Kegiatan yang berhubungan dengan kualitas adalah kegiatan yang dilakukan karena mungkin atau telah terdapat kualitas yang buruk. Biaya-biaya untuk
melakukan kegiatan-kegiatan tersebut disebut biaya kualitas.
2.1.3.1 Definisi biaya kualitas
Menurut Hansen dan Mowen (2009:272), “biaya kualitas (cost of quality)
adalah biaya-biaya yang timbul karena mungkin atau telah terdapat produk yang
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kualitasnya buruk”. Maksudnya di sini adalah biaya kualitas berhubungan dengan
dua sub kategori dari kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kualitas yaitu kegiatan pengendalian dan kegiatan karena kegagalan. Pengertian ini sama dengan
definisi yang dikemukakan oleh Blocher, Chen, Lin (2000:220) bahwa “biaya
kualitas adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan pencegahan, pengindentifikasian, perbaikan dan pembetulan produk yang berkualitas rendah, dan dengan
opportunity cost dari hilangnya waktu produksi dan penjualan sebagai akibat
rendahnya kualitas”.
Menurut Adnan (2000:119), ada beberapa definisi mengenai biaya kualitas
yang lain, yaitu:
1. Biaya kualitas didefinisikan sebagai biaya-biaya yang terjadi karena adanya kualitas yang rendah
2. Biaya kualitas adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan karena melakukan pekerjaan secara salah (doing things wrong)
3. Biaya kualitas adalah biaya yang dikeluarkan karena adanya aktivitasaktivitas yang tidak diperluka secara langsung untuk mendukung tujuan
departemen
4. Biaya kualitas adalah biaya-biaya yang diperlukan untuk mencapai suatu
kualitas.
Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa biaya
kualitas adalah biaya yang diperlukan untuk memperbaiki kualitas produk. Pada
dasarnya biaya kualitas dapat dikategorikan ke dalam empat jenis, yaitu :
1. Biaya pencegahan adalah pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya cacat kualitas. Biaya pencegahan ini terdiri atas:
1) Biaya pelatihan kualitas
Biaya pelatihan kualitas adalah pengeluaran-pengeluaran untuk
program-program pelatihan internal dan eksternal, yang meliputi upah
dan gaji yang dibayarkan dalam pelatihan, biaya instruksi, biaya staf
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klerikal dan macam-macam biaya dan bahan habis pakai untuk
menyiapkan pegangan dan manual instruksi.
2) Biaya perencanaan kualitas
Biaya perencanaan kualitas adalah upah dan overhead untuk perencanaan kualitas, lingkaran kualitas, desain prosedur baru, dan desain peralatan baru untuk meningkatkan kualitas, kehandalan, dan evaluasi
supplier.
3) Biaya pemeliharaan peralatan
Biaya pemeliharaan peralatan adalah biaya yang dikeluarkan untuk
memasang, menyesuaikan, mempertahankan, memperbaiki dan menginspeksi peralatan produksi, proses dan sistem.
4) Biaya penjaminan supplier
Biaya penjaminan adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengembangkan kebutuhan dan pengukuran data, auditing, dan pelaporan
kualitas.
2. Biaya penilaian (deteksi) dikeluarkan dalam rangka pengukuran dan analisis data untuk menentukan apakah produk atau jasa sesuai dengan spesifikasinya. Biaya-biaya ini terjadi setelah produksi tetapi sebelum penjualan. Biaya penilaian ini terdiri atas:
1) Biaya pengujian dan inspeksi
Biaya pengujian dan inspeks adalah biaya yang dikeluarkan untuk
menguji dan menginspeksi bahan yang datang, produk dalam proses
dan produk selesai atau jasa.
2) Perlatan pengujian

Skripsi

Hubungan Pelaporan Biaya Kualitas Dengan Produktivitas
PT Bella Agung Citra Mandiri Di Sidoarjo

Muhamad Iqbal Randy

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

22

Perlatan pengujian adalah pengeluaran yang terjadi untuk memperoleh,
mengoperasikan atau mempertahankan fasilitas, software, mesin dan
peralatan-peralatan pengujian atau penilaian kualitas produk, jasa atau
proses.
3) Audit kualitas
Audit kualitas adalah gaji dan upah semua orang yang terlibat dalam
penilaian kualitas produk atau jasa dan pengeluaran lain yang dikeluarkan selama penilaian kualitas.
4) Pengujian secara laborat
Pengujian secara laborat adalah menguji bahan-bahan dan formula
yang akan digunakan dalam proses produksi.
5) Pengujian dan evaluasi lapangan
Pengujian dan evaluasi lapangan adalah pengujian hasil produksi dan
penilainnya sebelum produk tersebut dipasarkan.
6) Biaya informasi
Biaya informasi adalah biaya untuk menyiapkan dan membuktikan
laporan kualitas.
3. Biaya kegagalan internal adalah biaya-biaya yang dikeluarkan karena rendahnya kualitas yang ditemukan sejak awal penilaian awal sampai dengan
pengiriman kepada pelanggan. Biaya kegagalan internal ini terdiri atas:
1) Biaya tindakan koreksi
Biaya tindakan koreksi adalah biaya untuk waktu yang dihabiskan untuk menemukan penyebab kegagalan dan untuk mengkoreksi masalah.
2) Biaya pengerjaan kembali (rework) dan biaya sisa produksi
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Biaya pengerjaan kembali dan biaya sisa produksi adalah bahan, tenaga kerja langsung dan overhead untuk sisa produksi, pengerjaan
kembali dan inspeksi ulang.
3) Biaya proses
Biaya proses adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendesain ulang
produk atau proses, pemberhentian mesin yang tidak direncanakan,
dan gagalnya produksi karena ada penyelaan proses untuk perbaikan
dan pengerjaan kembali.
4) Biaya ekspedisi
Biaya ekspedisi adalah biaya yang dikeluarkan untuk mempercepat
operasi pengolahan karena adanya waktu yang dihabiskan untuk perbaikan atau pengerjaaan kembali.
5) Biaya inspeksi dan pengujian ulang
Biaya inspeksi dan pengujian ulang adalah gaji, upah, dan biaya yang
dikeluarkan selama inspeksi ulang atau pengujan ulang produk-produk
yang telah diperbaiki.
4. Biaya kegagalan eksternal merupakan biaya yang terjadi dalam rangka
meralat cacat kualitas setelah produk sampai pada pelanggan dan laba
yang gagal diperoleh karena hilangnya peluang sebagai akibat adanya
produk atau jasa yang tidak dapat diterima pelanggan. Biaya kegagalan
eksternal antara lain :
1) Biaya untuk menangani kebutuhan dan pengambilan dari pelanggan.
Biaya ini adalah gaji dan overhead administrasi untuk departemen pelayanan kepada pelanggan (departemen layanan pelanggan) memper-
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baiki produk yang dikembalikan, cadangan atau potongan untuk kualitas yang rendah, dan biaya angkut
2) Biaya penarikan kembali dan pertanggung jawaban produk
Biaya ini adalah biaya administrasi dan menangani pengembalian produk
3) Penjualan yang hilang karena produk yang tidak memuaskan
Merupakan margin konstribusi yang hilang karena pesanan yang tertunda, penjualan yang hilang dan menurunnya pangsa pasar (Blocher
dkk, 2000:220)
Biaya kualitas juga dikelompokkan sebagai biaya yang dapat diamati atau
tersembunyi. Biaya kualitas yang dapat diamati adalah biaya-biaya yang tersedia
atau dapat diperoleh dari catatan akuntansi perusahaan, misalnya biaya perencanaan kualitas, biaya pemeriksaan distribusi dan biaya pengerjaan ulang. Biaya
kualitas yang tersembunyi adalah biaya kesempatanya yang terjadi karena kualitas
produk yang buruk dan biasanya biaya ini tidak disajikan dalam catatan akuntansi,
misalnya biaya kehilangan penjualan, biaya ketidakpuasan pelanggan dan biaya
kehilangan pangsa pasar (Hansen dan Mowen, 2009:273).
2.1.3.2 Perilaku biaya kualitas
Suatu perusahaan dengan program pengelolaan kualitas yang dapat berjalan dengan baik, menurut pakar kualitas biayanya tidak lebih dari 2,5% dari penjualan. Standar 2,5% tersebut mencakup biaya kualitas secara total sedangkan biaya untuk setiap elemen individual lebih kecil dari jumlah tersebut. Setiap organisasi harus menentukan standar yang tepat untuk setiap elemen secara individual.
Anggaran dapat digunakan untuk menentukan besarnya standar biaya kualitas se-
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tiap elemen secara individual sehingga biaya kualitas total yang dianggarkan tidak
lebih dari 2,5% dari penjualan. Agar standar biaya kualitas dapat digunakan
dengan baik, perlu dipahami perilaku biaya kualitas yaitu “perusahaan harus dapat
mengidentifikasi perilaku setiap elemen biaya kualitas secara individual. Sebagian
biaya kualitas bervariasi dengan penjualan, namun sebagian lainnya tidak”. Agar
laporan kinerja kualitas dapat bermanfaat, maka:
1. Biaya kualitas harus digolongkan ke dalam biaya variabel dan biaya tetap
dihubungkan dengan penjualan
2. Untuk biaya variabel, penyempurnaan kualitas dicerminkan oleh pengurangan rasio biaya variabel. Pengukuran kinerja dapat menggunakan salah
satu dari dua cara berikut :
1). Rasio biaya variabel pada awal dan akhir periode tertenti dapat digunakan untuk menghitung penghematan biaya sesungguhnya, atau kenaikan biaya sesungguhnya.
2). Rasio biaya dianggarkan dan rasio sesungguhnya dapat juga digunakan
untuk mengukur kemajuan ke arah pencapaian sasaran periodik.
3. Untuk biaya tetap, penyempurnaan biaya kualitas dicerminkan oleh perubahan absolut jumlah biaya tetap.
Biaya kualitas dievaluasi dengan menbandingkan biaya sesungguhnya
dengan biaya yang dianggarkan. Pembandingan biaya kualitas tetap menggunakan
jumlah absolute biaya yang sesungguhnya dibelanjakan dengan yang dianggarkan.
Biaya kualitas variabel dapat dibandingkan dengan menggunakan persentase dari
penjualan, atau jumlah rupiah biaya, atau kedua-duanya. Apabila manajer terbiasa
berhadapan dengan jumlah absolut atau jumlah rupiah, maka pendekatan yang
terbaik adalah dengan membandingkan jumlah rupiah biaya dengan dilengkapi
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ukuran persentase. Perhitungan persentase ini dapat memberikan informasi pada
manajemen mengenai seberapa baik standar biaya kualitas sebesar 2,5% dapat tercapai (Tjiptono dan Diana, 2003:42).

2.1.3.3 Pandangan atas standar kualitas
Menurut Hansen dan Mowen (2009:277), ada dua pandangan atas standar
kualitas, yaitu:
1. Pandangan Tradisional
Pandangan tradisional mengasumsikan bahwa terdapat trade off antara biaya pengendalian dan biaya produk gagal. Ketika biaya pengendalian meningkat, biaya produk gagal harus turun. Selama penurunan biaya produk
gagal lebih besar daripada kenaikan biaya pengendalian, perusahaan harus
terus meningkatkan usahanya untuk mencegah atau mendekati unit-unit
yang cacat. Pada akhirnya akan dicapai suatu titik di mana setiap kenaikan tambahan biaya dalam usaha tersebut menimbulkan biaya yang lebih
besar dari pengurangan biaya produk gagal. Titik ini menggambarkan tingkat minimum total biaya kualitas, dan merupakan saldo optimal antara biaya pengendalian dan biaya produk gagal. Titik ini juga yang disebut sebagai tingkat kualitas yang dapat diterima (acceptable quality level – AQL)
2. Pandangan Kontemporer
Dalam pandangan komtemporer, sudut pandang AQL yaitu adanya tingkat
kualitas yang dapat diterima atau sebuah produk dikatakan cacat jika karakteristik kualitasnya berada di luar batas toleransi tidak berlaku lagi. Da-
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lam pandangan ini digunakan model toleransi. Dalam pandangan ini digunakan model cacat nol (zero defect). Model ini menyatakan bahwa dengan
mengurangi unit cacat hingga nol maka akan diperoleh keunggulan biaya.
Perusahaan yang menghasilkan semakin sedikit produk cacat akan lebih
kompetitif daripada perusahaan yang menggunakan model AQL. Model
cacat nol kemudian disempurnakan lagi dengan model mutu kaku (robust
quality model). Menurut model ini, kerugian terjadi karena diproduksinya
yang menyimpang dari nilai target, dan semakin jauh penyimpangan semakin besar kerugian. Selain itu kerugian masih mengkin terjadi meskipun
deviasi masih dalam batas toleransi spesifikasi. Dengan kata lain, variasi
spesifikasi ideal adalah merugikan dan bata toleransi tidak menawarkan
manfaat apapun. Model cacat nol menekan biaya kualitas dan dengan demikian menawarkan penghematan baik dalam biaya maupun pekerjaan
mutu yang berlebihan.
2.1.3.4 Pengukuran dan pengendalian biaya kualitas
Pengukuran terhadap biaya kualitas menurut Hansen dan Mowen
(2009:273) apabila dilihat dari segi akuntansi terdapat dua tipe biaya kualitas,
yaitu:
1. Biaya kualitas yang dapat diamati (oservable quality costs) adalah biayabiaya yang tersedia atau dapat diperoleh dari catatan akuntansi perusahaan.
2. Biaya kualitas yang tersembunyi (hidden quality costs) adalah biaya
kesempatan atau oportunitas yang terjadi karena kualitas yang buruk
(biaya oportunitas biasanya tidak disajikan dalam catatan akuntansi)
Menurut Hansen dan Mowen (2009:273) terdapat tiga cara untuk mengukur biaya kualitas, yaitu:
1. Metode pengali
Metode pengali mengasumsikan bahwa total biaya kegagalan adalah
pengalian dari biaya-biaya kegagalan yang terukur:
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Total biaya kegagalan eksternal = k (biaya kegagalan eksternal yang terukur)
2. Metode penelitian
Metode penelitian pasar formal digunakan untuk mengukur dampak kualitas yang buruk terhadap penjualan dan pangsa pasar. Survei pelanggan
dan wawancara dengan anggota tim penjualan perusahaan dapat memberikan pemahaman terhadap besarnya biaya tersembunyi perusahaan. Hasil
penelitian pasar dapat digunakan untuk memproyeksikan hilangnya laba di
masa depan akibat kualitas yang buruk.
3. Fungsi kerugian kualitas Taguchi
Definisi tanpa cacat tradisional mengasumsikan bahwa biaya kualitas yang
tersembunyi hanya terjadi atas unit-unit yang menyimpang dari batas-batas
spesifikasi atas dan bawah. Fungsi kerugian Taguchi mengasumsikan bahwa setiap penyimpangan dari nilai target suatu karakteristik kualitas yang
dapat menimbulkan biaya kualitas yang tersembunyi. Biaya kualitas yang
tersembunyi meningkat secara kuadrat pada saat nilai aktual menyimpang
dari nilai target. Fungsi ini dijelaskan dalam persamaan sebagai berikut:
L(y) = k(y-T)2
Di mana:
K=
Y=
T=
L=

konstanta proposionalitas yang besarnya bergantung pada
struktur biaya kegagalan eksternal perusahaan
Nilai aktual dari karakteristik kualitas
Nilai target dari karakteristik kualitas
Kerugian kualitas

Abiydah (2006:20) menyebutkan adanya ukuran-ukuran keberhasilan
program perbaikan kualitas, yaitu:
1. Biaya kualitas dibandingkan dengan nilai penjualan (persentase total biaya
kualitas terhadap nilai penjualan), semakin rendah nilai ini menunjukan
program perbaikan biaya kualitas semakin sukses.
2. Biaya kualitas dibandingkan terhadap keuntungan (persentase total biaya
kualitas terhadap nilai keuntungan), semakin rendah nilai ini menunjukan
program perbaikan biaya kualitas semakin sukses.
3. Biaya kualitas dibandingkan dengan harga pokok penjualan, diukur berdasarkan persentase total biaya kualitas terhadap nilai harga pokok penjualan, di mana semakin rendah nilai ini menunjukan program perbaikan
biaya yang semakin sukses.
Pengendalian terhadap biaya kualitas merupakan hal yang penting dan
mutlak dilaksanakan secara terus menerus agar biaya kualitas yang terjadi sesuai
dengan yang diharapkan.
Menurut Hansen dan Mowen (2005:28), pengendalian memungkinkan
manajer membandingkan keluaran aktual dengan standarnya untuk mengukur
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kinerja dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Selanjutnya, menurut
Hansen dan Mowen (2005:30) analisis aktivitas-aktivitas untuk tujuan pengendalian biaya dapat dilakukan dalam empat cara, yaitu:
1. Activity clamination
Memusatkan perhatian pada aktivitas yang tidak bernilai tambah kemudian
mengeliminasi aktivitas tersebut.
2. Activity selection
Melibatkan pemilihan seperangkat aktivitas yang diselesaikan dengan
strategi bersaing. Strategi bersaing yang berbeda menyebabkan aktivitas
yang berbeda.
3. Reduction
Mengurangi aktivitas yang tidak bernilai tambah untuk meningkatkan efisiensi aktivitas-aktivitas yang penting, dengan kata lain hal ini merupakan
strategi jangka pendek untuk memperbaiki aktivitas yang tidak bernilai
tambah sampai aktivitas tersebut dapat dieliminasi.
4. Sharing
Pembagian aktivitas dapat meningkatkan efisiensi dari aktivitas-aktivitas
yang diperlukan dengan cara menggunakan skala ekonomi. Secara khusus
diungkapkan bahwa kuantitas dapat ditingkatkan tanpa harus meningkatkatkan biaya total dari aktivitas itu sendiri.
Dengan demikian, pengendalian biaya kualitas mensyaratkan adanya standar yang digunakan untuk membandingkan biaya kualitas aktual dengan standarnya, sehingga kualitas dapat diukur dan dapat diketahui apakah tindakan koreksi
perlu dilakukan atau tidak berdasarkan hasil analisis tersebut. Jadi aktivitas-aktivitas yang penting dalam pengendalian biaya kualitas umumnya meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1. Pengamatan kinerja produk dan proses
2. Membandingkan kinerja yang ditampilkan dengan standar yang berlaku
3. Mengambil tindakan apabila terdapat penyimpangan-penyimpangan yang
cukup signifikan dan apabila perlu dibuat tindakan koreksi.
Masih banyak pihak manajemen perusahaan yang khawatir adanya peningkatan biaya jika melakukan peningkatan kualitas, yang artinya akan mengurangi labanya. Memang untuk sementara waktu, biaya akan naik pada saat kualitas
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ditingkatkan. Tetapi selanjutnya, jika perhatian lebih besar diberikan terhadap peningkatan kualitas, maka akan terjadi penurunan jumlah produk cacat atau rusak,
pengerjaan ulang dan biaya pemeriksaan. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya
penghematan biaya yang besar, disertai dengan meningkatnya produktivitas, di
mana produktivitas ini merupakan ukuran efisiensi penggunaan sumber daya.
Oleh karena itu pengendalian terhadap biaya kualitas memang perlu dilakukan, karena dengan adanya pengendalian biaya kualitas maka akan dicapai
efisiensi dalam hal biaya dan kualitas produk yang dihasilkan oleh perusahan juga
akan semakin baik.
2.1.3.5 Pengumpulan dan pelaporan kualitas
2.1.3.5.1 Pengumpulan biaya kualitas
Abiydah (2006:22) menjabarkan langkah-langkah atau prosedur pengumpulan biaya kualitas sebagai berikut:
1. Identifying quality cost elements. Langkah pertama yang dilakukan adalah
mengidentifikasi semua elemen biaya yang mungkin timbul dari penerapan sistem pengendalian kualitas pada perusahaan
2. Correlating quality cost elements with accounting cost center. Langkah
kedua adalah menghubungkan elemen biaya kualitas dengan pusat-pusat
biaya. Data untuk suatu elemen biaya kualitas mungkin berasal lebih dari
satu pusat biaya.Oleh karena itu sangat penting untuk mengkomunikasikan dengan masing-masing pusat biaya
3. Quality and accounting operation. Dalam melakukan langkah ini memerlukan suatu kerja sama yang erat antara departemen kualitas dan akuntansi
dalam menyusun perhitungan akuntansi biaya untuk mempermudah pencatatan dan pengambilan data biaya kualitas
4. Involving cost center management. Pada langkah ini juga melibatkan
semua manajer pusat biaya dan supervisor dalam menerima komunikasi
serta penyesuaian mengenai pencatatan anggaran individual, jam kerja,
dan perubahan lain yang penting untuk mencatat dan mengolah data
akuntansi dalam rangka mengidentifikasikan elemen biaya kualitas yang
menjadi tanggung jawab tiap pusat-pusat biaya
5. Quality cost reporting. Pada langkah terakhir ini melibatkan implementasi
dari departemen akuntansi untuk melaporkan biaya kualitas secara periodik. Keberhasilan pada langkah ini bergantung pada kesuksesan program
pengenalan pencatatan biaya kualitas yang melibatkan supervisor dan
manajer di seluruh jajaran perusahaan.
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2.1.3.5.2 Pelaporan biaya kualitas
Hansen dan Mowen (2009:276), mengemukakan bahwa biaya kualitas memiliki arti penting bagi perusahaan yang menaruh perhatian serius terhadap perbaikan dan pengendalian biaya kualitas. Langkah pertama dan yang paling sederhana dalam menciptakan sistem semacam ini adalah menilai biaya kualitas aktual
saat ini. Pencatatan secara rinci biaya kualitas aktual berdasarkan kategorinya
dapat memberikan dua masukan pandangan penting. Pertama, catatan tersebut
mengungkapkan besarnya biaya kualitas dalam setiap kategori, yang memungkinkan para manajer menilai dampak keuangannya. Kedua, catatan tersebut menunjukan distribusi biaya kualitas menurut kategori, yang memungkinkan para
manajer menilai kepentingan relatif dari masing-masing kategori.
Pentingnya biaya kualitas terhadap segi keuangan perusahaan dapat lebih
mudah dinilai dengan menampilkan biaya-biaya kualitas sebagai persentase dari
penjualan aktual.
2.1.3.5.3 Manfaat pelaporan biaya kualitas
Tujuan utama pelaporan biaya kualitas adalah memperbaiki dan
mempermudah perencanaan , pengendalian, dan pengambilan keputusan
manajerial. Sebagai contoh, dalam memutuskan pengimplementasian progtam
seleksi pemasok guna memperbaiki kualitas bahan baku, seorang manajer
memerlukan penilaian terhadap biaya kualitas saat ini menurut bagian dan
kategori, penilaian biaya tambahan yang dibutuhkan berkaitan dengan program
tersebut, dan penilaian terhadap proyeksi penghematan menurut jenis dan kategori
(Hansen & Mowen, 2009:286).
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Informasi biaya kualitas dapat memberikan berbagai macam manfaat
(Tjiptono dan Diana, 2001:40), antara lain dapat digunakan untuk :
1.
2.
3.
4.

Mengidentifikasi peluang laba
Mengambil keputusan capital budgeting dan keputusan investasi lainnya
Menekan biaya pembelian dan biaya yang berkaitan dengan pemasok
Mengidentifikasi pemborosan dalam aktivitas yang tidak dikehendaki
pelanggan
5. Mengidentifikasi system yang berlebihan
6. Menentukan apakah biaya-biaya kualitas telah didistribusikan secara tepat
7. Penentuan tujuan dalam anggaran dan perencenaan laba
8. Mengidentifikasi masalah-masalah kualitas
9. Dijadikan sebagai alat manajemen untuk ukuran perbandingan tentang
hubungan masukan-keluaran
10. Dijadikan sebagai alat manajamen strategic untuk mengalokasikan sumber
daya dalam perumusan dan pelaksanaan strategi
11. Dijadikan sebagai ukuran penilaian kinerja yang objektif
2.1.4 Pengertian produktivitas
Produktivitas menurut Hansen and Mowen (2009:290) adalah kemampuan
menghasilkan output secara efisien dan secara spesifik produktivitas merupakan
hubungan dari output dan input yang digunakan dalam menghasilkan output
tersebut. Kombinasi atau bauran dari input yang berbeda-beda biasanya dapat
digunakan untuk memproduksi suatu tingkat output tertentu
2.1.4.1 Pengukuran produktivitas
Bagian lain yang perlu diperhatikan dalam produktivitas adalah cara pengukurannya. Menurut Hansen dan Mowen (2009:292) pengukuran produktivitas
(productivity

measurement)

adalah

penilaian

kuantitatif

atas

perubahan

produktivitas. Tujuan pengukuran ini adalah menilai apakah efisiensi produktif
telah meningkat atau menurun.
Menurut Hansen dan Mowen (2009:292) ada tiga cara pengukuran produktivitas yaitu:
1. Parsial
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Pengukuran produktivitas secara parsial merupakan ratio (perbandingan)
antara output dengan satu input. Pengukuran secara parsial dapat dibagi
menjadi dua, yaitu:
1). Operational productivity dimana output dan input yang diukur kuantitas fisiknya.
2). Financial productivity dimana output dan input yang diukur dinyatakan
dalam rupiah atau dolar
Keunggulan pengukuran secara parsial adalah pengukuran ini memungkinkan para manajer untuk memusatkan perhatiannya pada penggunaan input
tertentu. Selain itu, pengkuran parsial ini mudah diinterpretasikan oleh seluruh karyawan perusahaan, sehingga ukuran tersebut mudah untuk menilai kinerja produktivitas personil operasi.
2. Total productivity measurement
Total productivity measurement menurut Hansen dan Mowen (2009:294)
adalah pemfokusan perhatian pada beberapa input yang secara total menunjukkan keberhasilan perusahaan. Dalam praktik mengukur pengaruh
seluruh input mungkin tidak diperlukan. Banyak perusahaan hanya mengukur produktivitas faktor-faktor yang dianggap sebagai indikator relevan
bagi keberhasilan dan kinerja perusahaan. ……..pengukuran total produktivitas bisa didefinsikan sebagai pemusatan perhatian pada beberapa input
yang secara total dapat mencerminkan keberhasilan perusahaan.
3. Profit linked productivity measurement
Pengukuran produktivitas yang berkait dengan laba menurut Hansen dan
Mowen (2009:296) adalah menilai pengaruh perubahan produktivitas terhadap laba berjalan. Dalam arti lain, menghitung atau menetapkan jumlah
perubahan laba berkaitan dengan perubahan produktivitas. Laba berubah
dari periode dasar ke periode berjalan. Beberapa dari perubahan laba tersebut disebabkan oleh perubahan produktivitas. Dengan menilai pengaruh
perubahan produktivitas terhadap laba periode berjalan, manajer akan terbantu dalam mengetahui manfaat ekonomis dari perubahan produktivitas.
2.1.4.2 Hubungan kualitas dengan produktivitas
Menurut Hansen dan Mowen (2009:299) perbaikan kualitas dapat meningkatkan produktivitas maupun sebaliknya. Sebagai contoh, apabila pengulangan
kerja (rework) berkurang karena menurunnya unit produk cacat, maka sedikit
tenaga kerja dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan output yang sama.
Penurunan jumlah unit cacat memperbaiki kualitas dan pengurangan jumlah input
yang digunakan meningkatkan produktivitas, karena sebagian besar perbaikan
kualitas mengurangi jumlah sumber daya yang digunakan untuk memproduksi dan
menjual output perusahaan, maka kebanyakan perbaikan kualitas akan me-
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ningkatkan produktivitas. Jadi perbaikan kualitas secara umum akan tercermin
pada ukuran produktivitas.

2.2 Penelitian Terdahulu
Dalam skripsi Ikromi (2006) dengan judul “Penyusunan dan Penggunaan
Laporan Biaya kualitas dalam Upaya Meningkatkan Produktivitas pada PT “X” di
Bekasi” disebutkan bahwa penurunan biaya kualitas dalam persentasenya terhadap penjualan yang disertai peningkatan dalam penjualan menunjukkan bahwa
program pengembangan dan pengendalian kualitas yang dilaksanakan oleh manajemen dapat dikatakan cukup berhasil. Hal ini dikarenakan manajemen di dalam
mengorganisasikan biaya kualitas memusatkan perhatian kualitas sejak awal yang
ditentukan oleh persentase biaya pencegahan dan penilaian yang memiliki porsi
lebih besar bila dibandingkan kegagalan internal dan eksternal sejak tahun 2003.
Herlina Agustini (2006) mengadakan penelitian mengenai “Analisis Hubungan Biaya Kualitas Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja di PT Coca Cola
Bottling Indonesia”. Herlina Agustini menyimpulkan bahwa dengan menerapkan
biaya kualitas maka perusahaan dapat mengevaluasi besarnya biaya yang ditimbulkan oleh program peningkatan kualitas yang telah dilaksanakan selama ini.
Evaluasi biaya dari program peningkatan kualitas tersebut mempunyai dampak
bagi produktivitas tenaga kerja. Secara parsial biaya pencegahan, biaya penilaian,
biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal berpengaruh signifikan
terhadap produktivitas tenaga kerja.
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pembahasan bagaimana program biaya kualitas berlaku dan bagaimana biaya kualitas
dapat mempengaruhi produkutivitas, namun yang berbeda adalah obyek penelitian, tahun pengamatan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
Peneliti
(tahun)

Penelitian yang
sedang dilakukan
(2012)
Judul Pe- Analisis Hubungan Biaya
Penyusunan dan Penggunaan
Hubungan Biaya
nelitian
Kualitas terhadap ProduktiLaporan Biaya Kualitas dalam Kualitas dengan
vitas Tenaga Kerja di PT Co- Upaya Meningkatkan Produk- Produktivitas PT
ca Cola Bottling Indonesia
tivitas pada PT “X” di Bekasi BELLA AGUNG
CITRA MANDIRI di
Sidoarjo
Rumusan Apakah ada hubungan bia-ya Bagaimana penyusunan dan
Apakah pelaporan
Masalah
kualitas terhadap produktivi- penggunaan laporan biaya
biaya kualitas bertas tenaga kerja di PT Coca
kualitas dalam upaya mening- manfaat dalam upaya
Cola Bottling Indonesia?
katkan produktivitas pada PT meningkatkan
“X” di Bekasi?
produktivitas pada PT
BELLA AGUNG
CITRA MANDIRI di
Sidoarjo?

Sampel
PenelitiAn

Herlina Agustini (2006)

Ikromi
(2006)

Data bulanan antara Januari
2002 sampai dengan Desember 2004 yang berhubungan
dengan biaya kualitas dan
produktivitas

Data tahunan antara 2003 sampai dengan 2004 yang berhubungan dengan biaya kualitas
dan produktivitas

Variabel
Independen:
Penelitian Produktivitas tenaga kerja.
Dependen:
Biaya Kualitas
Metode
Deskriptif observatif, regPenelitian resi linier berganda
Hasil Pe- Ada hubungan (korelasi)
nelitian
yang nyata antara biaya
pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan. Semakin besar biaya pencegahan
dan biaya penilaian, produktivitas tenaga kerja semakin meningkat. Semakin
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Independen: produktivitas
Dependen: biaya kualitas

Kualitatif
Program pengembangan dan
pengendalian kualitas yang
dilaksanakan oleh manajemen
dapat dikatakan cukup
berhasil. Hal ini dikarenakan
manajemen di dalam
mengorganisasikan biaya
kualitas memusatkan perhatian
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Data tahunan antara
2007 sampai
dengan 2009 yang
berhubungan
dengan biaya
kualitas dan
produktivitas
Independen:
produktivitas
Dependen : biaya
kualitas
Kualitatif studi
kasus
Pelaporan biaya
kualitas bermanfaat
dalam peningkatan
produktivitas
perusahaan karena
pada periode 2007
sampai dengan
2009 terjadi
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besar biaya kegagalan, produktivitas tenaga kerja semakin menurun

kualitas sejak awal yang
ditentukan oleh persen-tase
biaya pencegahan dan penilaian yang memiliki porsi
lebih besar bila dibandingkan
kegagalan internal dan eksternal

efisiensi biaya
terutama di biaya
kegagalan baik
internal maupun
eksternal

BAB 3
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian
Penelitian ini meneliti tentang biaya kualitas untuk membantu manajemen
dalam usaha peningkatan produktivitas

pada PT BELLA AGUNG CITRA

MANDIRI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode
studi kasus sebagai rancangan penelitiannya, sehingga penelitian ini berusaha
untuk mengetahui bagaimana laporan biaya kualitas itu berperan sebagai alat
bantu untuk meningkatkan produktivitas perusahaan, serta melihat apakah
perusahaan telah melakukan perencanaan dan pengendalian kualitas secara benar
menurut dasar yang ada, karena perusahaan belum melakukan pengukuran dan
pelaporan biaiya kualitas secara terpisah sehingga pengendalian biaya kualitas
belum diterapkan dengan semestinya.
Menurut Yin (1997:1), studi kasus merupakan strategi yang cocok bila
pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan “how” atau “why”, bila peneliti
hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan
diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata.
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3.2 Prosedur Penentuan Sampel
Penelitian ini menggunakan data pada PT BELLA AGUNG CITRA
MANDIRI sebagai sampel yaitu data tahun 2007, tahun 2008 dan tahun 2009.

3.3 Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder.
Data primer yang berkaitan langsung denga penelitian ini, seperti struktur
oganisasi, format laporan biaya kualitas, data keuangan yang diperlukan serta
uraian-uraian lain yang berhubungan denga topik bahasan diperoleh langsung dari
sumber intern perusahaan, dari referensi, dan tinjauan di lapangan atau melalui
wawancara yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait di dalam perusahaan yang
diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi pada PT BELLA AGUNG
CITRA MANDIRI
Data sekunder berasal dari hasil penelitian kepustakaan, dari literatur
kuliah dan literatur penunjang lain, seperti landasan teori dan beberpa data
pelengkap, digunakan untuk mengolah data primer menjadi keluaran yang
diharapkan.

3.4 Prosedur Pengumpulan Data
Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Survei pendahuluan, dengan cara mendatangi perusahaan dengan tujuan
untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran umum perusahaan yang
merupakan obyek penelitian dan mengetahui permasalahan yang ada
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2. Studi

keputaskaan,

dilakukan

dengan

cara

mempelajari

dan

mengumpulkan literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang
akan dibahas dan digunakan sebagai landasan teori serta digunakan
sebagai dasar pemecahan masalah yang ada
3. Survei lapangan, dilakukan dengan meneliti perusahaan secara langsung
yang merupakan obyek penelitian guna memperoleh data yang diperlukan.
Pengumpulan data dilakukan secara langsung dari perusahaan dengan
wawancara, dokumentasi, dan obervasi mengenai hal-hal yang terkait
dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

3.7 Teknik Analisis
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut:
apakah pelaporan biaya kualitas bermanfaat dalam upaya meningkatkan
produktivitas pada PT BELLA AGUNG CITRA MANDIRI di Sidoarjo? Untuk
menjawab pertanyaan penelitian tersebut maka akan digunakan tek-nik-teknik
analisis sebagai berikut:
1. mengevaluasi system pengendalian kualitas PT BELLA AGUNG CITRA
MANDIRI di Sidoarjo
2. mengidentifikasikan data biaya kualitas ke dalam empat kategori biaya
kualitas yakni biaya pencegahan/appraisal cost,biaya penilaian/prevention
cost, biaya kegagalan internal/internal failure cost, dan biaya kegegalan
eksternal/eksternal failure cost
3. menyusun laporan kinerja kualitas multiple period, dan pola distribusi
relative biaya kualitas.
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4. menganalisis perkembangan laporan biaya kualitas menurut laporan
kinerja kualitas perusahaan dan pola distribusi relative biaya kualitas yang
telah disusun
5. menyusun laporan kinerja kualitas trend jangka panjang guna mendukung
peningkatan produktivitas
6. menganalisis manfaat pelaporan biaya kualitas dalam upaya peningkatan
produktivitas pada PT BELLA AGUNG CITRA MANDIRI

BAB 4
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian
4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan
PT. BELLA AGUNG CITRA MANDIRI didirikan pada tahun 2003 dan
berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur. PT. BELLA AGUNG CITRA MANDIRI
merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, yaitu produksi Kasur
Sping Bed. Sebagai perusahaan manufaktur kasur Spring Bed, sampai dengan saat
ini, PT. BELLA AGUNG CITRA MANDIRI berhasil memasarkan produkproduk berbagai tipe Spring Bed, antara lain :
1. Boxy Bed
2. Divan Box
3. Divan Full
4. Kasur Busa
5. Kasur Latex
6. Matress Single Bella

Skripsi

Hubungan Pelaporan Biaya Kualitas Dengan Produktivitas
PT Bella Agung Citra Mandiri Di Sidoarjo

Muhamad Iqbal Randy

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

40

7. Sandaran List
8. Twin Atas Sorong
Pada usia ke 7 tahun, PT. BELLA AGUNG CITRA MANDIRI telah banyak dikenal oleh masyarakat umum karena produk-produknya memiliki kualitas
bahan yang bermutu tinggi, di samping itu harga yang ditawarkannya dapat
bersaing dengan produk-produk yang sejenis. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya
jumlah pelanggan yang membeli produk-produk mulai dari Kasur Spring Bed
sampai dengan perlengkapannya. Sampai dengan sekarang, PT. BELLA AGUNG
CITRA MANDIRI menjual produk-produknya bukan hanya di kawasan Surabaya
dan Sidoarjo, tetapi perusahaan ini telah berhasil menjual produk-produknya sampai ke luar pulau. Hal ini merupakan prestasi yang sangat mengesankan di mana
hanya dalam kurun waktu 7 tahun telah mampu mengenalkan merk produknya
sampai ke luar pulau.
Beberapa faktor yang membuat PT. BELLA AGUNG CITRA MANDIRI
dapat mencatat prestasi yang mengesankan, antara lain:
1. Direksi dan manajernya memiliki banyak pengalaman di bidang manufaktur.
2. Merk yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat umum.
3. Dukungan mitra kerja yang mensupport penuh.
Kegiatan awal dari PT. BELLA AGUNG CITRA MANDIRI adalah
melakukan promosi kepada toko-toko yang menjual barang-barang perlengkapan
tidur, khususnya kasur Spring Bed. Selain itu, perusahaan ini juga selalu ikut serta
dalam pameran-pameran guna untuk lebih efektif dalam mempromosikan merk
produknya.
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MANDIRI telah berhasil memperkenalkan merk produk mereka kepada masyarakat umum. Informasi tersebut diperoleh dengan melakukan survey kepada masyarakat, khususnya di daerah Surabaya dan Sidoarjo, dan hasilnya sudah banyak
masyarakat umum mengenal merk produk dari PT. BELLA AGUNG CITRA
MANDIRI.
Keberhasilan yang dicapai oleh PT. BELLA AGUNG CITRA MANDIRI
tidak lepas dari pandangan hidup manajemennya yang menekankan rasa kebersamaan, ketekunan, dan pemberian bonus dan komisi kepada karyawan, serta
bekerja dengan jujur. Oleh karena itu, perusahaan ini memberikan fasilitas kepada karyawannya sebagai berikut :
1. Tunjangan pengobatan bagi seluruh karyawan
2. Tunjangan Hari Raya
3. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)
4. Memberikan biaya perjalanan dinas
5. Tersedianya tempat ibadah

4.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan
Struktur organisasi merupakan hal yang penting bagi perusahaan, dimana
struktur organisasi mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai fungsi,
wewenang, dan tanggung jawab setiap bagian dalam organisasi sehingga pelaksanaan operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik. PT. BELLA AGUNG
CITRA MANDIRI mempunyai struktur organisasi yang berbentuk garis lini. Dalam struktur organisasi yang berbentuk garis lini menggambarkan arus kekuasaan
dan tanggung jawab dari tingkat manajemen pusat sampai ke karyawan level bawah. Fungsi garis lini berkaitan langsung denga tujuan perusahaan, dimana arus
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mengalir dari manajemen tingkat atas ke karyawan tingkat bawah dan tanggung
jawab dari karyawan tingkat bawah ke manajemen tingkat atas. Hal ini ditujukan
agar hubungan antara manjemen tingkat atas sampai karyawan tingkat bawah
dapat terbina dengan baik dan lancar dan setiap keputusan dapat diambil dengan
cepat. Bentuk skematis struktur organisasi dari PT. BELLA AGUNG CITRA
MANDIRI, sebagai berikut :

Gambar 4.1 Bagan Organisasi
Direktur Utama

Direktur Operasional

Bag.
Penjualan

Bag.
Produksi

Bag.Akuntansi
dan Administrasi

Bag.
Personalia

Bag.
Gudang

Kasir
Sumber : Internal Perusahaan
Secara garis besar uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari
masing-masing bagian adalah sebagai berikut :
1. Direktur Utama
1) Menetapkan tujuan serta kebijaksanaan umum perusahaan dan menentukan strategi perusahaan dalam mencapai tujuan.
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2) Merumuskan perencanaan-perencanaan jangka panjang perusahaan.
3) Melakukan evaluasi atas anggaran yang disusun.
4) Mengambil keputusan-keputusan strategis.
2. Direktur Operasional
1) Memimpin dan mengawasi penyelenggaraan operasional perusahaan sehari-hari.
2) Mengusahakan pemecahan masalah operasional.
3) Merencanakan dan menyusun pelaksanaan pembelian.
4) Mengumpulkan informasi pasar yang berguna untuk pengambilan keputusan.
5) Bertanggung jawab kepada direktur utama.
3. Bagian Penjualan
1) Melakukan kegiatan penjualan, mencari pelanggan baru dan menjaga
hubungan baik dengan pelanggan.
2) Membantu direktur operasional dalam mengumpulkan informasi pasar
yang berguna untuk pengambilan keputusan.
3) Melaksanakan penagihan piutang.
4) Bertanggung jawab kepada Direktur Operasional.
4. Bagian Produksi
1) Memproduksi barang.
2) Merencanakan berapa jumlah barang yang akan diproduksi dan jumlah
bahan baku yang diperlukan.
3) Mengawasi kualitas barang yang diproduksi.
4) Bertanggung jawab kepada Direktur Operasional.
5. Bagian Akuntansi dan Administrasi
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1) Menyelenggarakan dan melaksanakan seluruh pembukuan perusahaan.
2) Melaksanakan administrasi perusahaan.
3) Menyelenggarakan pencatatan pembayaran utang dan penerimaan piutang perusahaan.
4) Melaksanakan administrasi perpajakan.
5) Bertanggung jawab kepada Direktur Operasional.
6. Bagian Personalia
1). Melaksanakan seleksi penerimaan karyawan baru.
2). Sebagai penghubung antara karyawan tingkat bawah dan manajemen
tingkat atas.
3). Bertanggung jawab kepada Direktur Operasional.
7. Bagian Gudang
1) Bertanggung jawab atas pelaksanaan proses penerimaan, penyimpaan,
dan keluarnya barang serta pelaksanaan administrasi barang yang ada di
gudang.
2) Melakukan dokumentasi yang benar dan lengkap untuk mencatat semua
kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan, pengadaan, dan penyaluran barang.
3) Berhak untuk memeriksa dokumen-dokumen pengadaan dan penyaluran barang.
8. Kasir
1) Bertanggung jawab atas penerimaan kas dari piutang yang telah ditagih
dari pelanggan.
2) Melaksanakan pembayaran utang kepada supplier.
3) Bertanggung jawab kepada Bagian Akuntansi dan Administrasi.
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4.1.3

Pengendalian Kualitas Dalam Perusahaan
Untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan, perusahaan

sangat memperhatikan pengendalian kualitas mulai dari bahan baku sampai pada
proses penanganan keluhan pelanggan. Adapun proses untuk pengendalian
kualitas pada PT BELLA AGUNG CITRA MANDIRI, antara lain :
1. Penerimaan dan penyediaan bahan baku
2. Proses pengecekan distribusi bahan baku
3. Proses pengecekan pada saat produksi
4. Proses pengecekan barang setengah jadi
5. Proses pengecekan barang jadi
6. Proses pengecekan sebelum pengiriman ke customer
7. Penanganan complain pelanggan dan pengukuruan tingkat kepuasan
pelanggan
4.2

Deskripsi Hasil Penelitian
Menurut penulis, proses program perbaikan kualitas yang ada di

perusahaan sebenarnya telah memiliki perhatian besat terhadap pentingnya
kualitas. Tetapi untuk pengendalian biaya kualitas dalam perusahaan, belum
dilakukan perhitungan secara khusus, sehingga perusahaan tidak bisa mengetahui
secara pasti posisi biaya kualitas dalam perusahaan tersebut yang dapat digunakan
sebagai alat perencanaan kualitas sertua untuk control kualitas pada perusahaan
tersebut
4.2.1 Hasil Produksi Perusahaan
Berikut ini akan disajikan laporan hasil produksi PT BELLA AGUNG
CITRA MANDIRI selama tahun 2007 sampai dengan tahun 2009. Data tersebut
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berasal dari data monitoring pengeluaran barang dari proses produksi yang
dimasukkan ke gudang.
Tabel 4.1.
Laporan hasil produksi PT. PT BELLA AGUNG CITRA MANDIRI selama tahun
2007 sampai dengan tahun 2009
Tahun
2007
2008
2009
Sumber : Data Intern Perusahaan

Jumlah Produksi
1.065.264
1.330.172
1.540.889

4.2.2 Klasifikasi Biaya Kualitas
Berdasarkan data-data untuk biaya kualitas yang diperoleh, maka dapat
disusun dan dibuat laporan biaya kualitas. Langkah yang dilakukan adalah
mengklasifikasikan elemen-elemen biaya kualitas yang terdapat di perusahaan ke
dalam empat kategoru sebagai berikut :
1)

Biaya pencegahan
Biaya pencegahan merupakan biaya-biaya yang terjadi yang berhubungan

dengan perencanaan, pendokumentasian, pengimplementasian dan pemeliharaan
system kualitas dalam rangka memenuhi standar. Biaya ini dikeluarkan oleh
perusahaan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian produk tersebut, sebelum
produk itu diproduksi. Total biaya pencegahan tahun 2007 adalah sebesar
Rp.115.733.563,00 atau sebesar 0,8688% dari penjualan tahun 2007 sebesar
Rp. 13.325.162.677,00. Total biaya pencegahan tahun 2008 adalah sebesar
Rp. 112.347.610,00 atau sebesar 0.6001% dari penjualan tahun 2008 sebesar
Rp. 18.720.627.019,00. Total biaya pencegahan tahun 2009 adalah sebesar
Rp. 127.078.763,00 atau sebesar 0,5008% dari penjualan tahun 2009 sebesar
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Rp. 25.862.464.146,00 . Adapun biaya-biaya yang dapat diidentifikasikan dan
dikelompokkan ke dalam biaya pencegahan adalah :
1) Biaya pelatihan
Keseluruhan biaya pelatihan kualitas tersebut dimasukkan sebagai biaya
kualitas karena dikeluarkan dalam rangka pengendalian kualitas. Biaya
pelatihan pada tahun 2007 adalah sebesar Rp. 29.480.000,00. Tahun 2008
adalah sebesar Rp. 23.793.000,00. Tahun 2009 adalah sebesar Rp.
36.715.000,00

2) Biaya pemeliharaan mesin
Keseluruhan biaya pemeliharaan mesin tersebut dimasukkan sebagai biaya
kualitas karne dikeluarkan dalam rangka pengendalian kualitas. Biaya
pemeliharaan mesin pada tahun 2007 adalah sebesar Rp. 55.792.900,00.
Tahun 2008 adalah sebesar Rp. 57.321.800,00. Tahun 2009 adalah sebesar
Rp. 59.803.100.
3) Biaya pemeriksaan dan pengujian proses produksi
Biaya ini dikeluarkan perusahaan termasuk biaya untuk penyiapan bahan
baku produksi, penginspeksian mesin-mesin produksi. Biaya pengujian
proses produksi pada tahun 2007 adalah sebesar Rp. 30.560.663,00. Tahun
2008 adalah sebesar Rp. 31.232.810,00. Tahun 2009 adalah sebesar
33.002.927,00
2) .Biaya penilaian
Biaya ini merupakan biaya yang terjadi dalam melakukan aktivitas
pengukuran dan pengujian bahan baku, produk, dan komponen dalam rangka
mencapai tingkat informasi kualitas yang diharapkan (sesuai spesifikasi yang
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telah disepakati). Total biaya penilaian tahun 2007 adalah sebesar Rp.
30.834.331,00 atau sebesar 0,2314% dari penjualan tahun 2007 sebesar Rp.
13.325.162.677,00. Total biaya penilaian tahun 2008 adalah sebesar Rp.
39.000.840,00 atau sebesar 0,2072% dari penjualan tahun 2008 sebesar Rp.
18.720.627.019,00. Total biaya penilaian tahun 2009 adalah sebesar Rp.
41.567.887,00 atau sebesar 0,1607% dari penjualan tahun 2009 sebesar Rp.
25.862.464.146,00 Adapun biaya yang dapat diidentifikasi menjadi biaya
penilaian adalah
1) Biaya pemeriksaan dan pengujian barang jadi
Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mengadakan
pemeriksaan dan pengujian setelah produk jadi sebelum dikirim ke
konsumen. Biaya pemeriksaan dan pengujian barang jadi pada tahun 2007
adalah sebesar Rp. 26.496.531,00. Tahun 2008 adalah sebesar Rp.
32.709.540,00. Tahun 2009 adalah sebesar Rp. 31.398.917,00.
2) Biaya evaluasi prototype
Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka
pemeriksaan secara kontinyu prototype yang telah dibuat untuk
dikembangkan sesuai dengan permintaan pasar. Biaya evaluasi prototype
pada tahun 2007 adalah sebesar Rp. 4.337.800,00. Tahun 2008 adalah
sebesar Rp. 6.291.300,00. Tahun 2009 adalah sebesar Rp. 7.525.500,00.
2) Biaya kegagalan internal
Biaya ini merupakan biaya yang harus dikeluarkan untuk memperbaiki
produk jadi yg tidak sesuai dengan spesifikasi pembeli atau standart yang
sudah ada sebelum produk tersebut sampai ke tangan pembeli atau kelur dari
lingkungan perusahaan. Total biaya kegagalan internal tahun 2007 adalah
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sebesar Rp. 39.884.400 atau sebesar 0,2993% dari penjualan tahun 2007
sebesar Rp. 13.325.162.677,00. Total biaya kegagalan internal tahun 2008
adalah sebesar Rp. 38.787.521,00 atau sebesar 0,2072% dari penjualan tahun
2008 sebesar Rp. 18.720.627.019,00. Total biaya kegagalan internal tahun
2009 adalah sebesar Rp. 35.450.900,00 atau sebesar 0,1371% dari penjualan
tahun 2009 sebesar Rp. 25.862.464.146,00

. Adapun biaya yang dapat

diidentifikasi sebagai biaya kegagalan internal adalah :

1) Biaya pengerjaan ulang
Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaandalam rangka
memproduksi kembali produk yang rusak atau tidak sesuai dengan standar.
Total biaya pengerjaan ulang pada tahun 2007 adalah sebesar Rp.
39.884.400,00. Tahun 2008 adalah sebesar Rp. 38.787.521,00. Tahun 2009
adalah sebesar Rp. 35.450.900,00.
4) Biaya kegagalan eksternal
Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan karne adanya
produk jadi yang tidak sesua dengan spesifikasi pelanggan setelah produk
tersebut sampai di tangan pelanggan atau telah keluar dari lingkungan
perusahaan. Total biaya kegagalan eksternal tahun 2007 adalah sebesar Rp.
2.646.000,00 atau sebesar 0,0199% dari penjualan tahun 2007 sebesar Rp.
13.325.162.677,00 Total biaya kegagalan eksternal tahun 2008 adalah sebesar
Rp. 3.253.500,00 atau sebesar 0,0174% dari penjualan tahun 2008 sebesar
Rp. 18.720.627.019,00 . Total biaya kegagalan eksternal tahun 2009 adalah
sebesar Rp. 3.505.000,00 atau sebesar 0,0136% dari penjualan tahun 2009
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sebesar Rp. 25.862.464.146,00 Adapun biaya yang dapat diidentifikasi
sebagai biaya kegagalan eksternal adalah :
1) Biaya penarikan produk
Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk
menarik kembali produk yang diretur oleh pelanggan. total biaya
penarikan produk tahun 2007 adalah sebesar Rp. 2.646.000,00. Tahun
2008 adalah sebesar Rp. 3 253.500,00. Tahun 2009 adalah sebesar Rp
3.505.000,00.

4.2.3 Laporan Biaya Kualitas Berdasarkan Penjualan
Laporan biaya kualitas berdasarkan penjualan dapat memberikan informasi
mengenai seberapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk meningkatkan
kualitas dan mengetahui seberapa besar pemborosan biaya yang terjadi sehingga
pihak manajemen dapat menekan pemborosan-pemborosan.
Penyusunan biaya kualitas berdasarkan penjualan bersih pada tahun 2007
sampai dengan 2009 dapat dilihat pada table 4.2 berikut ini :
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Tabel 4.2
Laporan Biaya Kualitas PT. BELLA AGUNG CITRA MANDIRI Berdasarkan Penjualan
Aktual Tahun 2007-2009
TAHUN 2007
BIAYA KUALITAS
Penjualan
Biaya Pencegahan :
Biaya Pelatihan
Biaya pemeliharaan mesin
Biaya pemeriksaan dan pengujian proses produksi
Total Biaya Pencegahan
Biaya Penilaian :
Biaya pemeriksaan dan pengujian barang jadi
Biaya evaluasi prototype
Total Biaya Penilaian
Biaya Kegagalan Internal:
Biaya pengerjaan ulang
Total Biaya Kegagalan Internal
Biaya kegagalan eksternal:
Biaya penarikan produk
Total Biaya Kegagalan eksternal
Total Biaya Kualitas

Biaya Aktual (Rp)
13,325,162,677.00

29,480,000.00
55,732,900.00
30,560,663.00

TAHUN 2008
% Penjualan Biaya Aktual (Rp)
18,720,627,019

23,793,000.00
57,321,800.00
31,232,810.00

115,773,563.00

0.2212%
0.4183%
0.2293%
0.8688%

32,709,540.00
6,291,300.00

30,834,331.00

0.1988%
0.0326%
0.2314%
0.2993%
0.2993%

38,787,521.00

39,884,400.00

0.0199%
0.0199%

3,253,500.00

2,646,000.00
189,138,294

1.4194%

26,496,531.00
4,337,800.00

39,884,400.00

2,646,000.00

TAHUN 2009
% Penjualan

% Penjualan Biaya Aktual (Rp)
25,862,464,146

36,715,000.00
59,803,106.00
33,002,927.00

112,347,610.00

0.1271%
0.3062%
0.1668%
0.6001%

34,042,387.00
7,525,500.00

39,000,840.00

0.1747%
0.0336%
0.2083%
0.2072%
0.2072%

35,450,900.00

38,787,521.00

0.0174%
0.0174%

3,505,000.00

3,253,500.00
193,389,471

1.0330%

129,521,033.00

0.1420%
0.2312%
0.1276%
0.5008%

41,567,887.00

0.1316%
0.0291%
0.1607%

35,450,900.00

0.1371%
0.1371%

3,505,000.00

0.0136%
0.0136%

210,044,820

0.8122%

Sumber : data intern perusahaan yang telah diolah
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Persentase total biaya kualitas terhadap penjualan tahun 2007 adalah
sebesar 1,4194% sedangkan persentase total biaya kualitas terhadap penjualan
tahun 2008 adalah sebesar 1,0330%. Dapat disimpulkan bahwa biaya kualitas dari
tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 0.3864%.
Penjualan bersih pada tahun 2007 adalah sebesar Rp. 13.325.162.677,00,
sedangkan

penjualan

bersih

pada

tahun

2008

adalah

sebesar

Rp. 18.720.627.019,00. Dapat disimpulkan terdapat kenaikan penjualan dari tahun
2007 sampai dengan tahun 2008 sebesar 40,491%.
Persentase total biaya kualitas terhadap penjualan tahun 2008 adalah
sebesar 1,0330%, sedangkan persentase total biaya kualitas terhadap penjualan
tahun 2009 adalah sebesar 0,8122%. Dapat disimpulkan bahwa biaya kualitas dai
tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 0,2209%.
Penjualan bersih pada tahun 2008 adalah sebesar Rp 18.720.627.019,00
sedangkan

penjualan

bersih

pada

tahun

2009

adalah

sebesar

Rp 25.862.464.146,00. Dapat disimpulkan terdapat kenaikan penjualan bersih dari
tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 sebesar 38,150%
Tahun 2007 terlihat bahwa persentasi biaya pencegahan dan biaya
penilaian sebesar 0,8688% dan 0,2314%. Sedangkan persentase biaya kegagalan
internal dan persentase biaya kegagalan eksternal sebesar 0,2993% dan 0,0199%.
Biaya pencegahan terlihat tinggi yaitu 0,8688% dari penjualan, hal ini
menunjukkan bahwa perusahaan menginginkan produk yang dihasilkan sesuai
dengan spesifikasi yang ditetapkan sejak sebelum dimulainy proses produksi agar
resiko terjadinya produk cacat dapat diminimalisir bahan sampai di titik nol.
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Biaya kegagalan internal sebesar 0,2993% menunjukkan bahwa perusahaan
sangat memperhatikan barang jadi hasil produksi sebelum sampai di tangan
pelanggan. Hal ini bertujuan agar kepuasan dan kepercayaan pelanggan terhadap
produk perusahaan tetap terjaga dan pelanggan yang setia terhadap produk akan
semakin bertambah. Adapun biaya kegagalan eksternal sebesar 0,0199%
menunjukkan masih terdapat kelalaian dalam quality control barang jadi sehingga
masih ada produk yang diterima pelanggan yang kurang sesuai dengan spesifikasi
permintaan pelanggan.
Pada tahun 2008, persentase biaya pencegahan dan biaya penilaian
terhadap penjualan sebesar 0,6001% dan 0,2083%. Sedangkan biaya kegagalan
internal dan biaya kegagalan eksternal sebesar 0,2072% dan 0,0174%. Total biaya
kualitas tahun 2008 menunjukkan persentase terhadap penjualan sebesar 1,0330%
atau turun sebesar 0,3864% dibandingkan tahun 2007. Hal ini menunjukkan
bahwa di tahun 2008 perusahaan sudah semakin efisien dalam manajemen biaya
kualitas dalam rangka program perbaikan kualitas. Keberhasilan perusahaan
dalam program perbaikan kualitas di tahun 2008 ini juga ditunjukkan dengan
meningkatnya penjualan sebesar Rp 18.720.627.019 atau naik sebesar 40,491%
dibandingkan tahun 2007.
Pada tahun 2009, semua elemen biaya kualitas mengalami penurunan
dibandingkan tahun 2008. Persentase biaya pencegahan dan persentase biaya
penilaian terhadap penjualan tahun 2009 adalah sebesar 0,5008% dan 0,1607%.
Sedangkan persentase biaya kegagalan internal dan persentase biaya kegagalan
eksternal tahun 2009 adalah sebesar 0,1371% dan 0,0136%. Total biaya kualitas
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tahun 2009 menunjukkan persentase terhadap penjualan sebesar 0,8122% atau
turun sebesar 0,2209% dibandingkan tahun 2008. Penjualan produk tahun 2009
adalah sebesar Rp. 25.862.464.146,00 atau naik sebesar 38,150% dibandingkan
tahun 2008. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas produk yang dihasilkan semakin
baik dan semakin dapat diterima oleh pelanggan sehingga kepercayaan pelanggan
semakin meningkat karena add value produk dan pelayanan yang dihasilkan
perusahaan juga semakin meningkat di mata pelanggan. Penurunan persentase
dari total biaya kualitas di tahun 2009 ini juga mengindikasikan bahwa
manajemen telah melakukan penghematan biaya yang lebih baik dibandingkan
tahun 2008.
Tren penjualan yang terus meningkat mengindikasikan bahwa produkproduk yang dihasilkan oleh PT BELLA AGUNG CITRA MANDIRI dipercaya
oleh pelanggan serta telah memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan baik oleh
pelanggan maupun perusahaan. Untuk tahun-tahun berikutnya, perusahaan akan
terus memperhatikan program perbaikan kualitas agar tingkat resiko terjadinya
produk cacat semakin menurun hingga di tingkat 0% dan kepuasan pelanggan
tetap terjaga. Perusahaan juga memusatkan pengaturan biaya sejak awal. Hal ini
dapat dibuktikan oleh persentase biaya pencegahan dan penilaian yang memiliki
porsi lebih besar bila dibandingkan dengan biaya kegagalan internal dan biaya
kegagalan eksternal sejak tahun 2007 sampai dengan 2009
Perusahaan tidak boleh cepat puas atas keberhasilan program perbaikan
kualitas, karena masih dibutuhkan analisis lebih lanjut yang bertujuan untuk
menekan tingkat kegagalan internal dan eksternal dari produk-produk yang
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dihasilkan, serta untuk menilai apakah alokasi biaya kualitas tersebut merupakan
keputusan yang tepat dan dapat memberikan manfaat yang lebih besar
dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan sehingga dapat membantu
manajemen perusahaan dalam merencanakan pengembangan program perbaikan
kualitas ditahun-tahun yang akan datang.
4.2.4 Tren Laporan Biaya Kualitas Berdasarkan Beberapa Periode
Sebelumnya
Laporan biaya kualitas dapat menunjukkan besarnya biaya kualitas yang
terjadi serta pendistribusiannya terhadap keempat elemen biaya kualitas, namun
jika laporan biaya kualitas tersebut hanya satu periode saja, belum dapat
memberikan gambaran mengenai kemajuan yang dicapai serta peluang untuk
mengembangkannya lebih lanjut. Maka dari itu, perusahaan juga harus membuat
analisis berdasarkan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui seberapa jauh
program perbaikan kualitas yang dilaksanakan mencapai kemajuan dan peluang
yang dapat dilihat dari program tersebut.
Gambar 4.2
Grafik Tren Penjualan Bersih PT BELLA AGUNG CITRA MANDIRI tahun
2007-2009
(dalam %)

Sumber : Data Intern Perusahaan yang telah Diolah
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Gambar 4.3
Grafik Tren Biaya Kualitas PT BELLA AGUNG CITRA MANDIRI tahun 2007-2009
(Dalam Rupiah)

Sumber : Data Intern Perusahaan yang telah Diolah

Gambar 4.4
Grafik Tren Penjualan PT BELLA AGUNG CITRA MANDIRI tahun 2007-2009
(Dalam Rupiah)

Sumber : Data Intern Perusahaan yang telah Diolah
Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa penjualan dari tahun 2007
sampai dengan 2009 terjadi kenaikan terus-menerus. Kenaikan penjualan ini
ternyata juga diikuti oleh kenaikan biaya kualitas dari tahun 2007 sampai dengan
2009 sedangkan secara persentase biaya kualitas terhadap penjualan mengalami
penurunan terus- menerus dari tahun 2007 sampai dengan 2009. Menurunnya
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persentase biaya kualitas terhadap penjualan merupakan bukti bahwa program
perbaikan kualitas yang diterapkan oleh perusahaan dapat dikatakan cukup
berhasil.
Kenaikan yang terjadi pada biaya kualitas dari tahun 2007 sampai dengan
2009 dikarenakan bukan karena perusahaan tidak bisa mengotrol biaya
kualitasnya, tetapi hal ini lebih disebabkan di tahun 2008 dan 2009 perusahaan
banyak membuat prototype baru untuk varian produknya. Keputusan perusahaan
untuk membuat prototype-prototype baru banyak dipengaruhi dari permintaan
pelanggan yang menginginkan differensiasi produk.
Program perbaikan kualitas telah menunjukkan tren positif dari tahun ke
tahun. Kondisi ini perlu ditingkatkan agar biaya kualitas dapat lebih ditekan dan
meningkatkan penjualan. Penekanan biaya kualitas terjadi terutama pada
pencegahan dan penilaian. Perusahaan juga harus terus memperhatikan alokasi
biaya-biaya kualitas tersebut, terutama untuk biaya kegagalan internal dan biaya
kegagalan eksternal yang harus diupayakan agar semakin mendekati 0%. Untuk
dapat mengetahui perkembangan alokasi keempat biaya kualitas tahun 2007
sampai dengan 2009, maka dibuat laporan biaya kualitas per kategori yang
didasaran pada persentase terhadap penjualan seperti tampak pada gambar
berikut:
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Gambar 4.5
Grafik Biaya Kualitas per Kategori PT BELLA AGUNG CITRA MANDIRI tahun
2007-2009 (Dalam %)

Sumber : Data Intern Perusahaan yang telah Diolah
Berdasarkan gambar di atas bahwa terjadi penurunan di semua elemen
biaya kualitas dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009. Kondisi ini
mengindikasikan bahwa perusahaan telah cukup berhasil dalam mengatasi
masalah alokasi biaya kualitas di masing-masing kategori. Dengan alokasi biaya
kualitas yang cukup baik, perusahaan dapat meningkatkan kualitas produk dan
layanan agar kepuasan pelanggan juga ikut meningkat. Semakin banyak
pelanggan yang loyal, tentunya akan membawa dampak yang positif terhadap
perusahaan. Hal ini terlihat dengan menurunnya persentase kegagalan internal dan
kegagalan eksternal dari tahun 2007 sampai dengan 2009. Sedangkan tingginya
persentase biaya pencegahan dan biaya penilaian menunjukkan bahwa perusahaan
berupaya untuk mewujudkan perbaikan produk gagalnya menjadi 0% (nol persen)
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dan selalu menanggapi spesifikasi-spesifikasi yang diminta oleh pasar agar semua
produk yang dihasilkan oleh perusahaan dapat sepenuhnya diterima oleh pasar.
Pada tahun 2007, persentase biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan
eksternal sebesar 0,2993% dan 0,0199%. Angka ini mengindikasikan bahwa
masih terdapat cukup ruang untuk melakukan efisiesnsi melalui pengembangan
kualitas lebih lanjut dan semakin meningkatkan pengendalian atas biaya-biaya
kualitas yang terjadi. Peningkatan pengendalian atas biaya-biaya kualitas yang
semakin baik telah dibuktikan pada periode tahun 2007 sampai dengan 2009, hal
ini harusnya dapat dijadikan acuan oleh perusahaan untuk terus meningkatkan
program perbaikan kualitas sehingga penjualan dari tahun ke tahun juga akan
semakin meningkat yang disertai biaya biaya yang dikeluar juga akan semakin
efisien sehingga profit juga akan semakin meningkat dengan sendirinya, kepuasan
pelanggan tetap terjada dan pelanggan yang loyal juga akan semakin banyak.
4.2.5 Produktivitas
Produktivitas adalah ukuran efisiensi penggunaan sumber daya dalam
menghasilkan suatu produk, dimana sering dinyatakan dalam suatu rasio
produktivitas yang diperoleh dengan membandingkan output yang dihasilkan
dengan input yang digunakan. Pengukuran produktivitas adalah penilaian
kuantitatif atas perubahan produktivitas (Hansen dan Mowen, 2009:292). Tujuan
pengukuran ini adalah untuk menilai apakah efisiensi produk telah meningkat atau
menurun.
Dalam penelitian ini digunakan pengukuruan produktivitas parsial.
Pengukuran produktivitas parsial (Hansen dan Mowen, 2009:292) adalah
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produktivitas dari suatu input tunggal biasanya diukur dengan menghitung rasio
output terhadap input. Jika output dan input diukur dalam kuantitas fisik, maka
akan diperoleh ukuran produktivitas operasional, input yang digunakan dalam
produktivitas operasional ini adalah pemakaian bahan baku, sedangkan outputnya
adalah produk yang dihasilkan. Jika output dan input dinyatakan dalam rupiah,
maka akan diperoleh ukuran produktivitas keuangan. Input yang digunakan dalam
pengukuran produktivitas keuangan ini adalah biaya tenaga kerja langsung
sedangkan outputnya adalah produk yang dihasilkan (dalam Rp). Rasio
produktifitas PT. BELLA AGUNG CITRA MANDIRI pada tahun 2007 hingga tahun
2009 akan ditunjukkan dalam tabel 4.3 dan 4.4 berikut ini :
Tabel 4.3
Rasio Produktivitas Bahan Baku
PT. BELLA AGUNG CITRA MANDIRI Tahun 2007-2009
Pemakaian bahan baku
Tahun
Produksi (Kg)
Rasio
Pertumbuhan
(Kg)
2007
1.135.758,60
1.065.264,20
0,938
2008
1.398.325,48
1.330.172,48
0,951
0,013
2009
1.599.633,00
1.540.889,35
0,963
0,012
Sumber : Data Intern Perusahaan yang Telah Diolah
Tabel 4.4
Rasio Produktivitas Tenaga Kerja
PT. BELLA AGUNG CITRA MANDIRI Tahun 2007-2009
Biaya Tenaga Kerja
Tahun
Produksi (Rp)
Rasio
Langsung (Rp)
2007
525.000.000
27.544.000.000,00
52,46
2008
972.000.000
51.590.400.000,00
53,08
2009
1.364.000.000
74.703.750.000,00
54,77
Sumber : Data Intern Perusahaan yang Telah Diolah
Berdasarkan tabel 4.3

terlihat

bahwa

Pertumbuhan
0,62
1,69

terjadi peningkatan rasio

produktivitas bahan baku dari tahun 2007-2009. Rasio produktivitas bahan baku
untuk tahun 2007 adalah 0,938, sedangkan untuk tahun 2008 produktivitas
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meningkat menjadi 0,951, sehingga selama tahun 2007-2009 terjadi peningkatan
produktivitas bahan baku sebesar 0,013. Kenaikan rasio tersebut menunjukkan
bahwa pemakaian bahan baku untuk produksi yang efektif dan efisien serta
terdapat bahan baku yang berkualitas. Dibandingkan dengan tahun 2007, pada
tahun 2009 rasio produktifitas bahan baku adalah sebesar 0,963 mengalami
peningkatan sebesar 0,012. Peningkatan ini disebabkan oleh pemakaian bahan
baku yang efisien dan bahan baku yang memiliki kualitas yang baik. Trend rasio
produktivitas bahan baku dari tahun 2007 hingga tahun 2009 yang terus
meningkat ini menunjukkan bahwa perusahaan berkomitmen pada penyediaan
bahan baku yang baik dan sesuai dengan standar untuk produksi perusahaan
tersebut.
Tidak berbeda dengan rasio produktivitas bahan baku, rasio produktivitas
tenaga kerja tahun 2007-2009 terus mengalami peningkatan. Rasio produktivitas
tenaga kerja pada tahun 2007 adalah sebesar 52,46 mengalami peningkatan
sebesar 0,62 menjadi sebesar 53,08 pada tahun 2008. Hal ini menunjukkan bahwa
adanya peningkatan jumlah produksi tahun 2008. Pada tahun 2009 rasio
produktivitas juga mengalami peningkatan sebesar 1,69 menjadi sebesar 54,77.
Adanya peningkatan yang lebih besar dari tahun sebelumnya menunjukkan bahwa
perusahaan semakin efisien dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk
menghasilkan output yang sesuai dengan yang diharapkan. Perusahaan harus
dapat mempertahankan serta meningkatkan performanya untuk menjaga agar
pengelolaan sumber daya yang dimiliki perusahaan menjadi efisien dan sesuai
dengan spesidikasi yang telah ada.
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4.2.6 Kaitan antara Biaya Kualitas dan Peningkatan Produktivitas

Tahun
2007
2008
2009

Tabel 4.5
Laporan Biaya Kualitas dan Penjualan Bersih
PT. BELLA AGUNG CITRA MANDIRI Tahun 2007-2009
Biaya
Penjualan
%
Kualitas
Pertumbuhan
Bersih
Pertumbuhan Penjualan
189.138.294
13.325.162.677
1,419
193.389.471
2,25 %
18.720.627.019
40,49 %
1,033
210.044.820
8,61 %
25.862.464.146
27,61 %
0,812
Sumber : Data Intern Perusahaan yang Telah Diolah
Tabel 4.6
Laporan Biaya Kualitas Per Kategori Persentase
Terhadap Penjualan Tahun 2007-2009

Biaya
Tahun Pencegahan
2007
0,8688
2008
0,6001
2009
0,5008

Biaya
Penilaian
0,2314
0,2083
0,1607

Biaya Kegagalan
Internal
0,2993
0,2072
0,1371

Biaya Kegagalan
Eksternal
0,0199
0,0174
0,0136

Total

1,419
1,033
0,812

Sumber : Data Intern Perusahaan yang Telah Diolah
Berdasarkan susunan laporan biaya kualitas dan perhitungan produktivitas,
laporan biaya kualitas berdasarkan penjualan menunjukkan bahwa persentase total
biaya kualitas terhadap penjualan mengalami penurunan terus-menerus dari tahun
2007 sampai dengan 2009. Penurunan persentase biaya kualitas terhadap
penjualan diikuti dengan naiknya penjualan perusahaan dari tahun 2007 sampai
dengan 2009. Persentase biaya kualitas terhadap penjualan pada tahun 2007
adalah sebesar 0,014 atau 1,4194%, sedangkan pesentase total biaya kualitas pada
tahun 2008 adalah sebesar 0,103 atau 1,0330%. Dapat dilihat bahwa biaya
kualitas dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 mengalami penurunan sebesar
0,3864%.

Penjualan

bersih

pada

tahun

2007

adalah

sebesar

Rp.

13.325.162,677,00, sedangkan penjualan bersih pada tahun 2008 adalah sebesar
Rp. 18.720.627.019,00. Sehingga terlihat terdapat kenaikan penjualan bersih
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antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 sebesar Rp. 5.395.464.342,00 atau
sebesar 40,491%.
4.3 Pembahasan
Penjabaran pada sub bab sebelumnya mengindikasikan bahwa perusahaan
telah berhasil meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Hal ini ditunjukkan
dengan menunrunnya biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal.
Perusahaan juga telah berhasil melakukan penghematan bahan baku serta
mengendalikan tenaga kerja periode tahun 2007-2009. Kondisi ini juga
mengindikasikan bahwa perusahaan juga telah berhasil melakukan penghematan
biaya. Penghematan tersebut antara lain disebabkan oleh kurangnya biaya yang
harus dikeluarkan untuk mengatasi produk-produk yang mengalami kegagalan
baik dari faktor internal maupun eksternal. Perusahaan juga semakin efisien dalam
pengelolaan sumber daya yang dimilikinya. Apabila kondisi ini terus ditingkatkan
maka dimungkinkan perusahaan bisa menekan kegagalan menjadi 0%.
Satu hal lagi yang perlu ditekankan dalam konteks ini adalah bahwasannya
elemen biaya pencegahan dan biaya penilaian memiliki korelasi langsung dengan
elemen biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal. Hal ini bermakna
bahwa kenaikan biaya pencegahan dan biaya penilaian akan berdampak pada
penurunan biaya kegagalan, baik internal maupun eksternal. Dalam kaitannya
dengan laporan biaya kualitas pada PT. BELLA AGUNG CITRA MANDIRI,
elemen-elemen biaya yang perlu ditingkatkan untuk dapat menekan biaya kegagalan
internal dan eksternal, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas
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perusahaan, terdiri atas biaya pelatihan, biaya pemeliharaan mesin, biaya pemeriksaan
dan pengujian barang jadi serta biaya evaluasi protoype untuk biaya penilaian.
Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Hansen dan
Mowen (2009:299)

yang

menyatakan bahwa perbaikan kualitas dapat

meningkatkan produktivitas maupun sebaliknya. Sebagai contoh, apabila
pengulangan kerja (rework) berkurang karena menurunnya unit produk cacat,
maka sedikit tenaga kerja dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan output
yang sama. Penurunan jumlah unit cacat memperbaiki kualitas dan pengurangan
jumlah input yang digunakan meningkatkan produktivitas. Karena sebagian besar
perbaikan kualitas mengurangi jumlah sumber daya yang digunakan untuk
memproduksi dan menjual output perusahaan, maka kebanyakan perbaikan
kualitas akan meningkatkan produktivitas. Jadi perbaikan kualitas secara umum
akan tercermin pada ukuran produktivitas. Untuk itu diperlukan kesadaran semua
pihak dalam perusahaan untuk memahami pentingnya kualitas dan juga kesadaran
untuk senantiasa menghasilkan produk dengan kualitas baik yang bertujuan untuk
meningkatkan daya saing da8n keunggulan perusahaan dibandingkan kompetitor.

.
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BAB 5
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab
sebelumnya maka simpulan yang dapat dikemukakan adalah:
1. pelaporan biaya kualitas terbukti bermanfaat dalam upaya meningkatkan
produktivitas pada PT BELLA AGUNG CITRA MANDIRI di Sidoarjo
karena perusahaan telah berhasil melakukan penghematan bahan baku
serta mengendalikan tenaga kerja periode tahun 2007-2009.
2. perusahaan telah berhasil melakukan penghematan biaya. Penghematan
tersebut antara lain disebabkan oleh berkurangnya biaya yang harus
dikeluarkan untuk mengatasi produk-produk yang mengalami kegagalan
baik dari faktor internal maupun eksternal.

5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan dan simpulan yang
diperoleh maka beberapa saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:
1. sebaiknya perusahaan perlu melakukan pengukuran dan pelaporan biaya
kualitas secara khusus yang terpisah dari laporan biaya produksi agar
dapat diketahui besarnya biaya kualitas yang telah dikeluarkan dan tingkat
kualitas produk yang dihasilkan, mengendalikannya dengan menurunkan
komposisi biaya yang efisien tanpa berimbas pada kualitas dan layanan
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terhadap konsumen serta dapat memantau hasil yang telah dicapai dari
tahun ke tahun
2. Pada proses produksi diperlukan pencatatan tambahan untuk biaya produksi yang dikeluarkan bagi kegiatan pengerjaan ulang produk yang cacat,
maka sebaiknya catatan tambahan ini berupa formulir baru yang digunakan untuk mencatat biaya yang dikeluarkan bagi pengerjaan ulang produk.
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