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BAB 3 

PENUTUP 

3.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pada perhitungan laporan biaya kualitas yang telah 

dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Perusahaan belum memiliki perhitungan biaya kualitas sehingga

biaya – biaya produksi tidak bisa dikendalikan dengan baik.

2. Pada tahun 2014 hingga 2016 terjadi peningkatan yang sangat berarti

pada total biaya kualitas, baik dalam rupiah maupun dalam presentase

terhadap penjualan aktual. Jika ditelusuri per kategori biaya kualitas,

tampak biaya pencegahan selalu mengalami kenaikan setiap

tahunnya. Begitu pula biaya kegagalan internal, mengalami

peningkatan pada presentase tahun 2015 dan stagnan pada tahun

2016. Meskipun demikian, kategori biaya kegagalan internal tetap

terjadi peningkatan pada nominal biayanya. Ini menunjukkan bahwa

perusahaan belum berupaya maksimal untuk menekan pengeluaran

biaya kualitas sampai seminimal mungkin melalui aktivitas-aktivitas

pengendalian dari tahun ke tahun.

3. Perusahaan belum memiliki standar kategori untuk aktivitas -

aktivitas biaya kualitas dari akun beban usaha pada laporan laba rugi

sehingga sulit diidentifikasi.

4. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa PT. INKA (Persero)

belum mengupayakan pengendalian biaya kualitas yang baik karena

selama kurun waktu tiga tahun tersebut perusahaan belum mampu

menciptakan efisiensi biaya. Terlihat dari meningkatnya jumlah

kegagalan yang menyebabkan naiknya biaya kualitas total setiap

tahun, dimana efisiensi disini berarti dengan biaya kualitas yang

minimum perusahaan mampu menciptakan peningkatan pada kualitas

produknya.
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3.2 Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan untuk PT. INKA (Persero) 

adalah sebagai berikut 

1. PT. INKA (Persero) disarankan untuk mengimplementasikan laporan

biaya kualitas lengkap dengan standar – standar yang diperlukan

dengan perencanaan yang matang dan menyeluruh agar perusahaan

dapat memperbaiki, mempermudah perencanaan pengendalian, serta

pengambilan keputusan yang tepat sesuai dengan kondisi yang

diinginkan, sedangkan laporan biaya kualitas dalam Laporan Praktik

Kerja Lapangan ini masih bersifat umum.

2. Manajemen sebaiknya melakukan evaluasi atas kegiatan – kegiatan

terkait dengan produksi setiap tahunnya. Hal tersebut sangat penting

dilakukan agar manajemen dapat menganalisa kewajaran biaya yang

terpakai

3. Lebih memaksimalkan kinerja bagian Quality Control dengan

membuat tim pengendali biaya dengan tugas membuat laporan biaya

kualitas agar mempermudah manajemen untuk mengendalikan

dengan baik biaya – biaya yang terpakai
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