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A BSTRAKSI 

Menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas merupakan suatu hal yang 
. mutlak apabila suatu perusahaan ingin tetap bertahan dan unggul dalam persaingan. 

Dimana kualitas tersebut merupakan salah satu kriteria yang menjadi perhatian 
konsumen selain pertimbangan mengenai harga, desain, dan pelayanan. Agar 
perusahaan dapat meningkatkan dan menjaga kualitas, maka diperlukan suatu bentuk 
pelaporan yang dapat mengakomodir informasi-informasi y'ang dibutuhkan sehingga 
dapat dilakukan analisisi bilamana terdapat penyimpangan-penyimpangan dan untuk 
selanj utnya diambil tindakan koreksi yang diperlukan. Dengan adanya pelaporan 
biaya kualitas ini dapat dijadikan sebagai informasi bagi pihak manajemen untuk 
memantau perkembangan kualitas yang mengarah pada perbaikan berkelanjutan, 
sehingga dapal tereipta efisiensi biaya dan peningkatan kualitas. Dengan demikian hal 
tersebut dapat mendukung strategi keunggulan biaya guna meneiptakan keunggulan 
bersaing. 

Penelitian yang dilakukan terhadap PT Cakra Guna Cipta Malang im 
menggunakan pendekatan penelitian kualitatif melalui metode studi kasus, dengan 
melakukan survey dan analisa dokumentasi untuk mengetahui keadaan perusahaan 
secara menyeluruh. 

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan program perbaikan kualitas 
pada PT Cakra Guna Cipta belum disertai adanya sistem pengukuran, pelaporan, dan 
pengendalian biaya kualitas sehingga kurang dapat mengetahui secara pasti masalah
maslaah yang sedang dihadapi menyangkut kualitas produknya. Perusahaan ini hanya 
membuat laporan dan mengendalikan biaya produksi seeara keseluruhan. Oleh karena 
ilu perusllhaan ini disarankan untuk mulai melakukan pengukuran dan sistcm 
pelaporan serta pengendalian biaya kualitas yang efektif dan terpadu untuk mencapai 
tingkat kualitas yang lebih baik scrta penghematan biaya sehingga keunggulan 
bersaing perusahaan dapat diciptakan. 
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