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ABSTRAK 

Eva Yermiana. 2019. Pengaruh Biaya Kualitas Terhadap Produk Rusak pada PT Bumi 
Sarana Beton, pembimbing Mardiana Ibrahim.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh biaya kualitas terhadap 
produk rusak pada PT Bumi Sarana Beton. Variabel dalam penelitian ini adalah biaya 
kualitas (X) dan produk rusak (Y). Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah data 
produk precast periode tiga tahun terakhir. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah wawancara dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah analisis regresi linear sederhana dan analisis uji T dengan menggunakan 
program SPSS.

Hasil  analisis  dengan  regresi  linear  sederhana  diperoleh  biaya  kualitas
berpengaruh negatif terhadap produk rusak. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi kenaikan
biaya  kualitas  satu  satuan,  akan  menurunkan  produk  rusak.  Hasil  penelitian
menunjukkan bahwa biaya kualitas berpengaruh signifikan terhadap produk rusak pada
PT Bumi Sarana Beton

Kata Kunci: Biaya Kualitas, Produk Rusak
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ABSTRACT

Eva Yermiana. 2019. The Effect of Quality Costs Toward Defective Goods at PT Bumi 
Sarana Beton, supervised by Mardiana.

This research aims to conduct the effect of quality costs toward defective goods
at PT Bumi Sarana Beton. The variables in this  research were ‘quality  costs’ (X) and
‘defective goods’ (Y). The population and sample in this research were precast product
data  for  the  last  three  years.  Data  collection  techniques  used  were interviews  and
observations.  The  data  analysis  technique  used  in  this  study  was simple  linear
regression analysis and T-test analysis by using the SPSS program.

The results of the analysis with simple linear regression obtained that quality
costs had a positive effect toward defective goods. This means that every increase in the
cost of one quality unit, it  will reduce the  defective goods. The results of the research
showed that the quality cost had a significant effect toward defective goods at PT Bumi
Sarana Beton.

Keywords: Quality Cost, Defective Goods
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MOTTO

“Educating the mind without

educating the heart is no

educating at all.”
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Pada  era  globalisasi  sekarang  ini  menyebabkan  timbulnya  persaingan  usaha

yang  tinggi  terutama  diantara  produsen  yang  menghasilkan  barang-barang  dalam

merebut dan menguasai pasar untuk memasarkan hasil produksinya. Salah satu usaha

yang dapat dilakukan perusahaan agar dapat bersaing adalah dengan meningkatkan

kualitas hasil produksinya. Meningkatnya intensitas persaingan dan jumlah pesaing

juga  menuntut  setiap  perusahaan  untuk  selalu  memperhatikan  kebutuhan  dan

keinginan konsumen serta berusaha memenuhi apa yang mereka harapkan dengan

cara yang lebih memuaskan dari pada dilakukan para pesaing. Dengan hasil produksi

yang berkualitas, maka diharapkan para pelanggan atau konsumen akan tertarik dan

membeli hasil produksi yang ditawarkan oleh perusahaan (Marpaung, 2016).
Produk  yang  mengarah  pada  kepuasan  konsumen  merupakan  strategi

perusahaan untuk lebih memfokuskan pada apa yang diinginkan konsumen sebagai

kunci keberhasilan bersaing. Hal ini yang mendasarkan pada era globalisasi sekarang

ini yang merupakan era konsumen, dimana posisi konsumen atau pelanggan menjadi

semakin penting dan menentukan kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan yang

mementingkan  kualitas  sebagai  alat  untuk  bersaing  akan  mempunyai  keunggulan

bersaing  terhadap  perusahaan  lain  dalam  menguasai  pasar.  Karena  itu  semua

perusahaan  harus  mampu  unggul  dalam  kualitasnya.  Aktivitas-aktivitas  yang

berkaitan dengan kualitas akan menimbulkan terjadinya biaya (Rahayu, 2017).
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Menurut Hansen dan Mowen (2013:5) kualitas adalah derajat  atau tingkatan

kesempurnaan. Dalam hal ini kualitas merupakan ukuran relatif dari kebaikan. Biaya

yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk dengan kualitas yang sesuai dengan

spesifikasinya untuk memenuhi kepuasan konsumen disebut biaya kualitas.  Secara

operasional, produk atau jasa yang berkualitas adalah yang memenuhi atau melebihi

harapan  pelanggan.  Untuk  memenuhi  harapan  pelanggan  tersebut  dapat  melalui

atribut-atribut  kualitas  atau  sering  disebut  dengan  dimensi  kualitas.  Ada  delapan

dimensi kualitas, yaitu kinerja, estetika, kemudahan perawatan dan perbaikan, fitur,

keandalan, tahan lama, kualitas kesesuaian dan kecocokan penggunaan. 

Untuk mencapai produk yang berkualitas, perusahaan harus selalu melakukan

pengawasan dan peningkatan terhadap kualitas produknya, sehingga akan diperoleh

hasil  akhir  yang  optimal.  Kualitas  yang  meningkat  akan  mengurangi  terjadinya

produk  rusak  sehingga  mengakibatkan  biaya-biaya  yang  terus  menurun  dan  pada

akhirnya meningkatkan laba. Biaya yang  dikeluarkan dalam kaitannya dengan usaha

peningkatan kualitas produk disebut biaya kualitas.

Menurut Tjiptono dan Diana (2013:34) biaya kualitas adalah biaya yang terjadi

atau mungkin akan terjadi  karena  kualitas  yang buruk.  Jadi  biaya  kualitas  adalah

biaya  yang  berhubungan  dengan  penciptaan,  pengidentifikasian,  perbaikan  dan

pencegahan kerusakan. 
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Golongan   biaya  kualitas  yang  dikeluarkan  untuk  mencegah  produk  dari

kerusakan adalah biaya  pencegahan dan biaya penilaian (Rahayu,  2017).  Menurut

Hansen dan Mowen (2013:13)  biaya  pencegahan dan  penilaian  meningkat  berarti

menunjukkan  jumlah  unit  produk  rusak  menurun  dan  sebaliknya  jika  biaya

pencegahan dan biaya  penilaian  menurun menunjukkan jumlah unit  produk rusak

meningkat.

Menurut  penelitian  terdahulu  Kiki  Adelina  Wahyuningtias  (2013)  dalam

Pengaruh Biaya Kualitas terhadap Produk Rusak Pada CV Ake Abadi dengan hasil

penelitian  Variabel  biaya  kualitas  tidak  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap

produk rusak pada CV Ake Abadi. Hasil penelitian dari Natalia Br Marpaung (2016)

Pengaruh Kualitas terhadap Produk Rusak pada PT Indofood CBP Sukses Makmur

Tbk  Pekanbaru  dengan  hasil  ada  pengaruh  secara  simultan  antara  biaya  kualitas

(biaya  pencegahan  dan  biaya  penilaian)  terhadap  produk  rusak,  hasil  perhitungan

secara parsial menunjukkan bahwa komponen biaya kualitas memiliki pengaruh yang

berbeda  terhadap  produk  rusak.  Sedangkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Kiki

Adelina Wahyningtias (2013) yang meniliti Pengaruh Biaya Kualitas terhadap Produk

Rusak Pada CV Ake Abadi menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif antara

biaya pencegahan dan biaya penilaian terhadap produk rusak.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel

terikat yaitu produk rusak. Kemudian perbedaannya terletak pada tempat penelitian

yaitu  PT  Bumi  Sarana  Beton,  periode  pengamatan  tahun  2015-2017.  Program

pengendalian kualitas selalu dibarengi dengan pengeluaran atas biaya kualitas yang



4

pada  akhirnya  bertujuan  untuk  mengurangi  tingkat  kerusakan  produk,  Apabila

ditemukan banyak produk yang tidak memenuhi standar kualitas maka semakin besar

biaya yang akan dikeluarkan perusahaan. Hal ini akan mengakibatkan kerugian bagi

perusahaan karena biaya kualitas yang dikeluarkan semakin besar. Karena itu biaya

kualitas merupakan hal penting yang harus dipertimbangkan perusahaan dalam upaya

mencegah dan menurunkan produk rusak yang lebih besar. 

Dari  hasil  penelitian  sebelumnya  dapat  diketahui  bahwa hasil  analisis  biaya

kualitas (biaya penilaian dan biaya pencegahan) terhadap produk rusak memiliki hasil

yang berlainan, sehingga berdasarkan penelitian sebelumnya penelitian ini akan dikaji

lebih  lanjut  kebenaran  yang  ada  sehingga  apa  yang  menjadi  hasil-hasil  dalam

penelitian ini dapat mempertegas persepsi yang ada. 

PT Bumi  Sarana  Beton  merupakan  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  di

industri  beton Dalam produksinya,  PT Bumi Sarana Beton masih terdapat  produk

rusak.  Apabila  produk rusak tersebut  jumlahnya semakin  meningkat  maka hal  ini

akan  membawa  dampak  buruh  pada  persaingan  usaha.  Fenomena  inilah  yang

mendasari peneliti untuk meneliti kembali tentang Pengaruh Biaya Kualitas terhadap

Biaya Rusak pada PT Bumi Sarana Beton.
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1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis

merumuskan masalah yaitu :

“Apakah biaya kualitas berpengaruh signifikan terhadap produk rusak pada PT

Bumi Sarana Beton?”

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah :

- Untuk mengetahui pengaruh biaya kualitas terhadap produk rusak pada PT

Bumi Sarana Beton.

1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Pembaca
Sebagai  bahan  acuan  bagi  kalangan  akademis  yang  ingin  melakukan

penelitian lebih lanjut berkaitan dengan biaya kualitas dan pengaruhnya

terhadap produk rusak sekaligus sebagai upaya penyempurnaan penelitian

yang dilakukan penulis pada saat ini.
b. Bagi Penulis
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Penelitian  ini  dapat  menambah  pengetahuan  serta  pengalaman

mempraktekkan  teori-teori  yang  didapat  di  bangku  kuliah  agar  dapat

melakukan riset ilmiah dan menyajikannya dalam bentuk tulisan dengan

baik.
2. Manfaat Praktis

Sebagai  bahan  masukan  bagi  perusahaan  mengenai  arti pentingnya  biaya

kualitas yang terdiri dari biaya penilaian dan biaya pencegahan, mengetahui

tingkat  penyimpangan  produk  yang  terjadi, mengetahui  pengaruh  biaya

kualitas yang terdiri  dari  biaya pecegahan dan biaya penilaian atau deteksi

terhadap produk rusak.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Biaya

2.1.1 Pengertian Biaya

Menurut  pendapat  Harnanto (2017:22),  biaya  adalah  pengorbanan  sumber

ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan

akan terjadi untuk tujuan tertentu. Ada empat unsur pokok dalam definisi biaya yaitu:

biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi, diukur dalam satuan uang yang telah

terjadi  atau yang secara potensial  akan terjadi,  pengorbanan tersebut untuk tujuan

tertentu.

Menurut Tunggal (2014:8) biaya adalah “biaya merupakan nilai moneter yang

sekarang dan sumber ekonomi yang dikorbankan atau yang harus dikorbankan untuk

memperoleh barang dan jasa”.

Menurut  Supriyono (2011:16)  biaya (expense)  adalah “harga perolehan yang

dikorbankan atau digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan (revenue)  dan

akan dipakai sebagai pengurang penghasilan”.

Menurut  Firdaus  Ahmad  Dunia  &  Wasilah  (2012:22)  biaya  adalah

“pengeluaran-pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa

yang digunakan untuk masa yang akan datang atau mempunyai manfaat melebihi satu

periode akuntansi”.
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Pengorbanan yang terjadi dalam rangka memperoleh suatu barang atau jasa

yang bermanfaat, dikatakan setara dengan kas karena sumber daya non kas juga dapat

ditukar dengan barang atau jasa. Pengorbanan tersebut dapat diukur dengan jumlah

pengeluaran kas, aktiva yang ditransfer atau ditukarkan maupun jasa yang diserahkan

yang dinyatakan dengan dalam rupiah atau satuan uang. 

Jadi, menurut beberapa pengertian di atas bahwa biaya merupakan kas atau

nilai ekuivalen kas yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan barang atau

jasa yang diharapkan guna untuk memberikan suatu manfaat yaitu meningkatkan laba

dimasa yang akan datang. 

Biaya terjadi dalam rangka untuk memperoleh manfaat. Pada perusahaan yang

bertujuan mendapatkan laba,manfaat masa depan (future benefit) berarti pendapatan

(revenue),  cost atau harga perolehan yang digunakan untuk memperoleh pendapatan

disebut beban atau ongkos (expense).  Setiap periode expense  dikurangkan terhadap

pendapatan untuk menentukan laba atau rugi perusahaan (Nurjanah, 2017).

2.1.2 Penggolongan Biaya

Menurut  Mulyadi  (2014)  biaya  dapat  digolongkan  berdasarkan

penggolongannya sebagai berikut:

a. Obyek pengeluaran
Dalam  cara  penggolongan  ini,  nama  obyek  pengeluaran  merupakan  dasar

penggolongan biata, misalnya nama obyek pengeluaran adalah bahan bakar,
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maka  semua  pengeluaran  yang  berhubungan  dengan  bahan  bakar  disebut

“biaya bahan bakar”.
b. Fungsi Pokok dalam Perusahaan

Dalam  perusahaan  manufaktur  biaya  dapat  dikelompokkan  menjadi  tiga

kelompok yaitu:
1. Biaya Produksi

Biaya  produksi  adalah  biaya-biaya  yang terjadi  untuk mengolah  bahan

baku  menjadi  produk  jadi  yang  siap  untuk  dijual.  Menurut  obyek

pengeluarannya biaya produksi ini dibagi menjadi biaya bahan baku, biaya

tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku dan

biaya  tenaga  kerja  langsung  disebut  juga  biaya  utama  (primer  cost).

Sedangkan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik disebut

pula  biaya  konversi  (Conversation  cost),  yang  merupakan  biaya  untuk

mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi.
2. Biaya Pemasaran

Biaya pemasaran adalah biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan

pemasaran produksi.
3. Biaya Administrasi dan Umum

Biaya  administrasi  dan  umum merupakan  biaya  untuk  mengkoordinasi

kegiatan produksi dan pemasaran produksi.

c. Hubungan Biaya dengan Sesuatu yang Dibiayai
Dalam  hubungannya  dengan  sesuatu  yang  dibiayai,  biaya  dapat

dikelompokkan menjadi dua:
1) Biaya langsung (Direct Cost)

Biaya  langsung  merupakan  biaya  yang  terjadi,  yang  penyebab  satu-

satunya  adalah  karena  sesuatu  yang  dibiayai.  Biaya  produksi langsung

terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung.
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2) Biaya tidak langsung
Biaya  tidak  langsung  merupakan  biaya  yang  terjadi  tidak  hanya

disebabkan  oleh  sesuatu  yang  dibiayai.  Biaya  tidak  langsung  dalam

hubungannya dengan produk disebut dengan istilah biaya produksi tidak

langsung atau biaya overhead pabrik.
d. Perilaku  biaya  dalam  hubungannya  dengan  perubahan  volume  kegiatan.

Dalam  hubungannya  dengan  perubahan  volume  kegiatan,  biaya  dapat

digolongkan menjadi:
1) Biaya Variabel

Biaya variabel merupakan biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding 

dengan perubahan volume kegiatan.
2) Biaya Semi Variabel

Biaya semi variabel merupakan biaya yang berubah tidak sebanding dengan 

perubahan volume kegiatan.
3) Biaya Semi Tetap

Biaya semi tetap merupakan biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan 

tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume produksi 

tertentu.
4) Biaya Tetap

Biaya tetap merupakan biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisaran 

volume kegiatan tertentu.
e. Jangka waktu manfaat

Atas dasar jangka waktu manfaatnya, biaya dapat dibagi menjadi dua yaitu:
1) Pengeluaran modal (Capital Expenditure)

Merupakan  biaya  yang  mempunyai  manfaat  lebih  dari  satu  periode

akuntansi  (biasanya  periode  akuntansi  adalah  satu  tahun  kalender).

Pengeluaran  modal  ini  pada  saat  terjadinya  dibebankan  sebagai  harga

pokok  aktiva  dan  dibebankan  dalam  tahun-tahun  yang  menikmati

manfaatnya dengan cara depresiasi, diamortisasi atau deplesi.
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2) Pengeluaran pendapatan (revenue expenditure)
Merupakan  biaya  yang  hanya  mempunyai  manfaat  dalam  periode

akuntansi  terjadinya  pengeluaran  tersebut.  Pada  saat  terjadinya,

pengeluaran pendapatan ini dibebankan sebagai biaya dan dipertemukan

dengan pendapatan yang diperoleh dari pengeluaran biaya tersebut.

2.1.3 Perilaku Biaya

Menurut Hansen (2013) perilaku biaya (cost behavior) mengacu pada reaksi

biaya  terhadap  aktivitas  perusahaan.  Jika  aktivitas  naik  atau  turun,  maka  biaya

tertentu akan naik atau turun juga atau mungkin tetap. Untuk tujuan perencanaan,

manajer harus dapat mengantisipasi  situasi  yang akan terjadi dan jika suatu biaya

diharapkan akan berubah, maka manajer harus dapat mengestimasi seberapa besar

perubahannya.  Untuk  membantu  tugas  manajer  tersebut,  biaya  biasanya

dikategorikan sebagai variabel, tetap, atau semi variabel. 

 Ada tiga tipe pola perilaku biaya yaitu biaya variabel, biaya tetap, dan biaya

semi  variabel.  Ketiga  pola  perilaku  biaya  ini  ditemukan  dalam  kebanyakan

organisasi. Proporsi relatif masing-masing tipe biaya tersebut disebut sebagai struktur

biaya  (cost  structur). Sebagai  contoh,  sebuah perusahaan mungkin memiliki  lebih

banyak  biaya  tetap  dari  pada  biaya  variabel  dan  biaya  semi  variabel.  Ada  juga

perusahaan yang biaya variabelnya lebih banyak dari pada dibandingkan biaya tetap
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dan biaya semibvariabel. Struktur biaya akan sangat mempengaruhi dalam pembuatan

keputusan.

2.1.3.1 Biaya Variabel (Variable Cost)

Biaya  variabel  adalah  biaya  yang  jumlahnya  berubah  secara  proporsional

terhadap perubahan tingkat aktivitas. Jika tingkat aktivitasnya dilipat duakan, maka

total  biaya variabelnya juga akan berlipat dua. Jika aktivitas naik 10% maka total

biaya variabel akan  naik sebesar 10% juga. Suatu biaya dikatakan variable karena

ada sesuatu hal yang disebut basis aktivitas. Basis aktivitas (activity base) merupakan

ukuran segala sesuatu yang menyebabkan adanya biaya variabel atau biasa disebut

dengan penggerak biaya atau pemicu biaya  (cost driver).

Contoh dari basis aktivitas yang umum yaitu: jam tenaga kerja langsung, jam

mesin, unit yang diproduksi, dan unit yang dijual. Porsi biaya variabel dan tipe biaya

variabel dalam organisasi sangat tergantung pada tujuan dan struktur organisasi.

2.1.3.2 Biaya tetap (Fixed Cost)

Biaya  tetap  merupakan  biaya  yang  selalu  tetap  secara  keseluruhan  tanpa

terpengaruh  oleh  tingkat  aktivitas.  Biaya  tetap  tidak  terpengaruh  oleh  perubahan

aktivitas.  Karena  total  biaya  bersifat  konstan,  jumlah  biaya  tetap  perunit  akan

semakin kecil bila tingkat aktivitasnya naik. Biaya rata-rata perunit akan turun tetapi

dengan  tingkat  penurunan  yang  semakin  kecil.  Aspek  biaya  tetap  ini  dapat

membingungkan. Meskipun demikian tetap penting untuk menyajikan biaya tetap ini

dengan basis rata-rata perunit. Biaya perunit yang terdiri atas elemen biaya tetap dan

biaya variabel dasajikan untuk laporan eksternal. Untuk kepentingan internal, biaya
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tetap  tidak  perlu  disajikan  perunit  karena  dapat  membingungkan.  Berdasarkan

pengalaman, untuk kepentingan internal, untuk mudahnya dan juga aman biaya tetap

disajikan secara total.

2.1.3.3 Biaya Semi variabel (Mixed Cost)

Merupakan  biaya  yang  terdiri  atas  elemen  biaya  variabel  maupun  biaya

tetap.  Disebut  juga  dengan  biaya  campuran.  Biaya  semi  variabel  memiliki

karakteristik sebagai berikut : 

1) Biaya semi variabel jumlah totalnya berubah sesuai dengan perubahan volume

kegiatan, akan tetapi sifat-sifat perubahannya tidak sebanding. Semakin tinggi

volume kegiatan semakin besar jumlah total biaya, semakin rendah volume

kegiatan semakin rendah pula jumlah total biaya, tetapi perubahannya tidak

sebanding (not proportional). 

2)  Biaya  semi  variabel  per  satuan  berubah  terbalik  dihubungkan  dengan

perubahan volume kegiatan tetapi sifatnya tidak sebanding. Sampai dengan

tingkat  kegiatan  tertentu,  semakin  tinggi  volume  kegiatan  semakin  rendah

biaya satuan, semakin rendah volume kegiatan semakin tinggi biaya satuan. 

Contoh biaya semi variabel misalnya : biaya reparasi dan pemeliharaan aktiva tetap,

biaya kendaraan, biaya listrik, biaya telpon. Untuk tujuan perencanaan, pembuatan

keputusan,  dan pengendalian biaya  maka biaya semi variabel harus dipisahkan ke

dalam biaya tetap dan biaya variabel. Pendekatan dan tehnik yang dapat digunakan

untuk memisahkan biaya semi variabel. Berikut gambar perilaku biaya:
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2.2 Kualitas
2.2.1 Pengertian Kualitas

Suatu  produk  yang  baik  adalah  produk  yang  berkualitas.  Seringkali

pertimbangan yang digunakan oleh konsumen dalam membeli suatu produk dikaitkan

dengan kualitas dari produk itu sendiri. Kualitas produk yang dimaksud dapat berupa

tahan lama produk tersebut, apakah merupakan produk yang terbaik diantara produk

sejenis yang ada dan berbagai deskripsi lainnya. Apabila predikat berkualitas telah
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dimiliki  oleh  suatu  produk  dimata  konsumen,  maka  nilai  tambah  yang  dimiliki

produk tersebut akan mampu bersaing di pasar dalam negeri maupun di pasar dunia

dan  tentu  saja  dapat  meningkatkan  market  sharenya.  Dalam kamus  besar  bahasa

Indonesia, kualitas didefinisikan sebagai tingkat baik buruknya sesuatu. 

Menurut  Baldric  Siregar  (2013:285)  kualitas  dapat  dilihat  dari  dua  faktor

utama yaitu: 1) Memuaskan harapan konsumen yang berkaitan dengan atribut-atribut

harapan konsumen dan 2) memastikan seberapa baik produk dapat memenuhi aspek-

aspek teknis  dan  desain  produk tersebut,  kesesuaian  kinerja  dengan standar  yang

diharapkan, dan kesesuaian dengan standar pembuatnya. Kualitas merupakan harapan

konsumen  sehingga  upaya  meningkatkan  kualitas  (improving  quality)  merupakan

kewajiban produsen. Oleh karena itu, peningkatan salah satu atau lebih dari dimensi

kualitas merupakan upaya peningkatan kualitas. Penyediaan produk dengan kualitas

yang lebih tinggi akan menghasilkan keunggulan perusahaan (Nurjanah, 2017).

Secara  operasional,  produk  berkualitas  adalah  produk  yang  memenuhi

berbagai harapan pelanggan. Pada umumnya ada dua jenis kualitas yaitu:

a. Kualitas rancangan (Quality of design)
Kualitas rancangan adalah suatu fungsi berbagai spesifikasi produk.

b.  Kualitas kesesuaian (Quality of conformance)
Kualitas kesesuaian adalah suatu ukuran mengenai bagaimana suatu  produk 

memenuhi berbagai persyaratan atau spesifikasi rancangan, produk tersebut 

cocok untuk digunakan.
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2.2.2 Faktor-faktor yang menentukan kualitas

Kualitas  merupakan  tingkat  pemuasan  suatu  barang  atau  jasa  yang

dipengaruhi oleh berbagai faktor yang akan menentukan bahwa suatu barang atau jasa

dapat memenuhi tujuannya. Faktor-faktor tersebut adalah:

a. Fungsi suatu barang
Suatu  fungsi yang dihasilkan hendaknya memperhatikan fungsi penggunaan

barang tersebut. Sehingga barang-barang yang dihasilkan benar-benar dapat

memenuhi fungsi tersebut.
b. Wujud Luar

Salah  satu  faktor  penting  yang  sering  digunakan  oleh  konsumen  dalam

menentukan kualitas suatu barang adalah wujud luar dari barang tersebut.
c. Biaya Barang

Biaya dan harga suatu barang atau jasa dapat menentukan kualitas dari barang

tersebut. Hal ini terlihat jika produk yang dihasilkan mempunyai biaya atau

harga yang lebih tinggi biasanya menunjukkan bahwa kualitas barang tersebut

relatif lebih baik.

2.2.3 Dimensi Kualitas

Kualitas produk atau jasa adalah sesuatu yang memenuhi pelanggan dalam

delapan dimensi sebagai berikut :

a. Kinerja (Performance)
Merupakan tingkat konsistensi dan kebaikan fungsi-fungsi produk

b. Estetika (Aesthetics)
Berhubungan dengan penampilan produk serta jasa.

c. Kemudahan perawatan dan perbaikan
Berhubungan dengan tingkat kemudahan merawat dan memperbaiki produk.

d. Keunikan (Features)
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Merupakan karakteristik produk yang berbeda secara fungsional dari produk-

produk sejenis.
e. Reliabilitas (Reliability)

Merupakan probabilitas produk atau jasa menjalankan fungsi dimaksud dalam

jangka waktu tertentu.
f. Durabilitas (Durability)

Merupakan umur manfaat dari fungsi produk.
g. Tingkat Kesesuaian (Quality of Conformance)

Merupakan ukuran mengenai apakah sebuah produk atau jasa telah memenuhi

spesifikasinya.
h. Pemanfaatan (Fitnes for use)

Merupakan kecocokan dari sebuah produk menjalankan fungsi-fungsi 

sebagaimana yang diiklankan.

2.2.4 Kuantifikasi Standar Kualitas

Kualitas dapat diukur berdasarkan biayanya. Perusahaan menginginkan agar

biaya  kualitas  turun,  namun  dapat  mencapai  kualitas  yang  lebih  tinggi,  setidak-

tidaknya  sampai  dengan  titik  tertentu.  Memang,  jika  standar  kerusakan nol  dapat

dicapai, perusahaan masih harus menanggung biaya pencegahan dan penilaian. Suatu

perusahaan dengan program pengelolaan kualitas yang dapat barjalan dengan baik,

menurut pakar kualitas biayanyatidak lebih dari 2,5 % dari penjualan.

Standar 2,5% tersebut mencakup biaya kualitas secara total sedangkan biaya

untuk  setiap  elemen  secara  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  setiap  elemen  secara  individual  sehingga  biaya  kualitas  total  yang
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dianggarkan tidak lebih dari 2,5 % dari penjualan. Agar standar biaya kualitas dapat

digunakan dengan baik perlu dipahami :

a. Perilaku biaya kualitas
Agar standar biaya kualitas tidak lebih dari 2,5 % dari penjualan,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 :
a)  Rasio  biaya  variabel  pada  awal  dan  akhir  periode  tertentu  dapat

digunakan  untuk  menghitung  penghematan  biaya  sesungguhnya,  atau

kenaikan biaya sesungguhnya.
b) Rasio biaya dianggarkan dan rasio sesungguhnya dapat juga digunakan

untuk mengukur kemajuan kearah pencapaian sasaran periodik.
3.   Untuk biaya tetap, penyempurnaan biaya kualitas dicerminkan oleh 

perubahan absolut jumlah biaya tetap.
4.  Jika untuk mempertahankan standar kerusakan nol dibutuhkan rasio biaya 

kualitas variabel sebesar 1,5% dari penjualan, maka untuk memenuhi 

tujuan biaya kualitas maksimal sebesar 2,5% dari penjualan, besarnya 

biaya kualitas tetap maksimal 1% dari penjualan. Biaya kualitas tetap 

ditentukan pada awal tahun.
b. Standar fisik
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Untuk para manajer lini dan karyawan pengoperasian, ukuran fisik kualitas

misalnya,  jumlah  unit  rusak,  persentase  kegagalan  eksternal,  kegagalan

pengiriman, kesalahan pemenuhan kontrak, dan ukuran-ukuran fisik kualitas

lainnya  mungkin  lebih  bermanfaat.  Untuk  ukuran-ukuran  fisik,  standar

kualitasnya adalah kerusakan nol. Tujuan ukuran-ukuran ini adalah agar setiap

orang mengerjakan dengan benar sejak pertama kali.
c. Penggunaan Standar Interim

Bagi  sebagian  besar  perusahaan,  standar  kerusakan  nol  merupakan  tujuan

jangka  panjang.  Kegiatan  penyempurnaan  kualitas  menuju  kerusakan  nol

memerlukan  waktu  bertahun-tahun  untuk  mencapainya.  Oleh  karena  itu,

standar penyempurnaan kualitas per tahun harus dikembangkan sehingga para

manajer dapat menggunakan laporan-laporan kinerja untuk menilai kemajuan

yang dibuat berdasar interim. Standar kualitas interim menunjukkan sasaran

kualitas untuk tahun yang bersangkutan. Kemajuan peningkatan kualitas harus

dilaporkan kepada para manajer dan para karyawan untuk mencapai standar

akhir  yaitu  kerusakan nol.  Meskipun pencapaian  kerusakan nol  merupakan

proyek  jangka  panjang,  namun manajemen  harus  mengharapkan  kemajuan

yang berarti berdasar tahunan.

2.3 Biaya Kualitas
2.3.1 Definisi Biaya Kualitas

Biaya  kualitas  akan  membantu  perusahaan  dalam  menganalisis  dan

meningkatkan  kesesuaian  dengan  kualitas  produk  yang  akan  berguna  dalam
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mengembangkan layanan dan brand image produk. Hal tersebut sangat penting dalam

pencapaian tujuan untuk menjadi perusahaan yang berhasil (Nurjanah, 2017).
Menurut Blocher dkk (2014: 220) biaya kualitas adalah biaya-biaya yang

berkaitan dengan pencegahan, pengidentifikasian, perbaikan dan pembetulan produk

yang berkualitas rendah dan dengan opportunity cost dari hilangnya waktu produksi

dan penjualan sebagai  akibat  rendahnya kualitas. Ada beberapa definisi  mengenai

biaya kualitas yang lain yaitu :

1. Biaya kualitas 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  aktivitas-

aktivitas  yang tidak  diperlukan secara  langsung untuk mendukung tujuan

departemen. 

Menurut  Baldric  Siregar,  dkk  (2013:  288)  biaya  kualitas  (cost  of  quality)

merupakan biaya yang terjadi atau mungkin akan terjadi karena adanya kualitas yang

rendah.  Berdasarkan  beberapa  definisi  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  biaya

kualitas adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki kualitas produk. Sehingga

dapat  disimpulkan  bahwa  biaya  kualitas  adalah  biaya  yang  dikeluarkan  untuk

mencegah terjadinya produk rusak selama proses produksi.

2.3.2 Tujuan Biaya Kualitas
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Biaya kualitas disusun oleh perusahaan atas dasar suatu tujuan yang  melandasi

hal  tersebut.  Hansen  dan  Mowen (2013:18)  mengungkapkan  tujuan  biaya  kualitas

sebagai berikut:
1. Memperbaiki  dan  mempermudah  perencanaan,  pengendalian  dan

pengambilan keputusan manajerial.
2. Memproyeksikan  mengenai  kapan  biaya  dan  penghematan  itu  terjadi  dan

dibuat.

Jadi,  tujuan  pembuatan  biaya  kualitas  adalah  untuk  mempermudah  proses

keputusan manajemen. selain itu juga, agar perusahaan dapat memproyeksikan kapan

biaya terjadi, serta agar perusahaan dapat mengefisiensikan biaya.

2.3.3 Pengelompokkan Biaya Kualitas
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

dari:
a. 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

klerikal  dan  macam-macam  biaya  dan  bahan  habis  pakai  untuk

menyiapkan pegangan dan manual instruksi. 

b. Biaya perencanaan kualitas

Biaya  perencanaan  kualitas  adalah  upah  dan  overhead  untuk

perencanaan kualitas,  lingkaran kualitas, desain prosedur baru, desain
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peralatan baru untuk meningkatkan kualitas, kehandalan, dan evaluasi

supplier. 

c. Biaya pemeliharaan peralatan

Biaya  pemeliharaan  peralatan  adalah  biaya  yang  dikeluarkan  untuk

memasang,  menyesuaikan,  mempertahankan,  memperbaiki  dan

menginspeksi peralatan produksi, proses, dan sistem. 

d. Biaya penjaminan supplier 

Biaya penjaminan supplier 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 dari: 

a. Biaya pengujian dan inspeksi

b. Peralatan pengujian

c. Audit kualitas

d. Pengujian secara laborat

e. Pengujian dan evaluasi lapangan
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f. Biaya Informasi

3. Biaya kegagalan internal adalah biaya yang dikeluarkan karena rendahnya

kualitas yang ditemukan sejak penilaian awal sampai dengan pengiriman

kepada pelanggan.

4. Biaya  kegagalan eksternal merupakan biaya yang terjadi dalam rangka

meralat  cacat  kualitas  setelah produk sampai  pada pelanggan dan laba

yang gagal diperoleh karena diperoleh karena hilangnya peluang sebagai

akibat adanya produk atau jasa yang tidak dapat diterima oleh pelanggan 

2.3.4 Perilaku Biaya Kualitas
Kualitas  dapat  diukur  berdasar  biayanya.  Perusahaan  menginginkan  agar

biaya  kualitas  turun,  namun dapat  mencapai  kualitas  yang  lebih  tinggi,  setidak-

tidaknya sampai dengan titik tertentu. Memang, jika standar kerusakan nol dapat

dicapai,  perusahaan  masih  harus  menanggung  biaya  pencegahan  dan  penilaian.

Suatu perusahaan dengan program pengelolaan kualitas yang dapat barjalan 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  secara  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  setiap  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 sebagai berikut:
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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 : 

a. Rasio biaya variabel pada awal dan akhir periode tertentu dapat digunakan

untuk menghitung penghematan biaya sesungguhnya, atau kenaikan biaya

sesungguhnya. 

b.  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.

2.3.5 Analisis Biaya Kualitas
Setelah biaya kualitas diidentifikasi dan disusun sesuai dengan kategori

pengelompokannya,  maka  biaya  kualitas  dapat  dianalisis  untuk  dijadikan

sebagai  dasar  dalam pengambilan keputusan yang sesuai.  Proses  analisis  ini

terdiri  dari  pemeriksaan  setiap  unsur-unsur  biaya  lain  dan  totalnya.  Proses

tersebut juga membandingkan operasi satu periode dengan periode sebelumnya.

Dan  pembandingan  itu  akan  lebih  berarti  jika  biaya  kualitas  tersebut

dibandingkan dengan aktivitas lain dalam perusahaan. 
Disarankan agar biaya kualitas yang terlibat dikaitkan dengan sedikitnya

tiga dasar volume yang berbeda. Dasar yang diseleksi tersebut dapat bervariasi,

tergantung pada produk dan jenis pabrik untuk suatu bisnis tertentu. Contoh-
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contoh dasar volume yang harus dipertimbangkan adalah tenaga kerja langsung,

tenaga kerja langsung yang produktif, biaya bengkel masukan, biaya bengkel

keluaran,  biaya  pembikinan  keluaran,  nilai  yang  dikontribusikan,  unit-unit

keluaran produktif yang ekuivalen, dan hasil penjualan bersih. Kemudian untuk

menunjukkan  dengan  tepat  bidang-bidang  yang  patut  mendapatkan  prioritas

tertinggi dari upaya kualitas, suatu rincian tentang keseluruhan biaya kualitas

yang terlibat berdasarkan lini produk utama atau bidang aliran proses sering

diperlukan
2.3.6 Distribusi Optimal Biaya Kualitas

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

mendeteksi unit-unit yang cacat. Pada akhirnya akan dicapai suatu titik

dimana  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)  (Hansen  dan  Mowen,

2013: 14).
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2. Pandangan Kontemporer
Dalam  pandangan  kontemporer,  sudut  pandang  AQL  yaitu  adanya

tingkat kualitas yang dapat diterima atau sebuah produk dikatakan cacat

jika karakteristik kualitasnya berada diluar batas toleransi tidak berlaku

lagi.  Dalam pandangan  ini  digunakan  model  cacat  nol  (zero defect).

Model ini menyatakan bahwa dengan mengurangi unit cacat hingga nol

maka akan diperolah 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  produk yang

menyimpang  dari  nilai  target,  dan  semakin  jauh  penyimpangannya

semakin besar kerugian.
2.3.7 Kelebihan Pengukuran Biaya Kualitas

Menurut  Horngren, Foster dan Datar  dalam  Nurjanah (2017)   kelebihan

Pengukuran biaya kualitas (cost of quality) adalah sebagai berikuat: 
1. Konsisten dengan peran manajemen akuntansi yang mengarahkan perhatian,

COQ  (Cost Of Quality)  memfokuskan perhatian manajer pada biaya yang

kualitas yang rendah. 
2. Ukuran  financial  COQ  membantu  pemecahan  masalah  dengan

membandingkan  biaya  dan  manfaat  program  peningkatan  kualitas  yang

berbeda dan menentukan prioritas pengurangan biaya. 
3. COQ  memberikan  suatu  ringkasan  ukuran  dari  kinerja  kualitas  yang

mengevaluasi  keseimbangan  diantara  biaya  pencegahan,  penilaian,

kegagalan internal, dan kegagalan eksternal. 
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2.4 Manajemen Kualitas Total (TQM/Total Quality Management)
2.4.3 Definisi dan Prinsip Total Quality Management

Manajemen  kualitas  total  (TQM)  merupakan  metode  di  mana  pihak

manajemen mengembangkan kebijakan dan praktik untuk meyakinkan bahwa produk

dan  jasa  perusahaan  melampaui  harapan  pelanggan.  Pendekatan  ini  meliputi

peningkatan  fungsionalitas,  keandalan,  ketahanan,  dan  kemudahan  produk  untuk

diperbaiki (Blocher, 2014: 23).

Seperti halnya kualitas, definisi TQM juga bermacam-macam TQM diartikan

sebagai  perpaduan  semua  fungsi  dari  perusahaan  kedalam  falsafah  holistic  yang

dibangun berdasarkan konsep kualitas, teamwork, produktivitas, dan pengertian serta

kepuasan pelanggan. Definisi lainnya menyatakan bahwa TQM merupakan system

manajerial  yang mengangkat  kualitas  sebagai  strategi  usaha dan berorientasi  pada

kepuasan  pelanggan  dengan  melibatkan  seluruh  anggota   organisasi.  Untuk

memudahkan pemahamannya  pengertian  TQM dapat  dibedakan dalam dua aspek.

Aspek pertama menguraikan apa TQM itu dan aspek kedua membahas bagaimana

mencapainya. 

2.4.4 Pedoman Pengimplementasian TQM
Dalam jangka waktu tiga tahun, ada 11 tahapan dalam melaksanakan TQM

(Blocher dkk, 2014 : 211): 
1. Tahun Pertama
a. Membentuk dewan dan staf kualitas

Pelaksanaan TQM memerlukan kerjasama dan usaha terbaik  dari semua

unit  organisasi.  Keberhasilan  TQM  membutuhkan  ketegasan  dan

kepemimpinan secara aktif dari CEO (Chief Executive Officer) dan para
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manajer  senior.  Dewan  kualitas  harus  memasukkan  tim  manajemen

puncak  dengan  CEO  sebagai  ketuanya.  Dewan  ini  mempunyai  fungsi

utama untuk mengembangkan misi kualitas dan menyatakan visi, tujuan

perusahaan secara keseluruhan dan strategi jangka panjang.
b. Melakukan program perbaikan kualitas eksekutif

Untuk meyakinkan ketetapan manajer senior dan dukungan  secara terus

menerus  terhadap TQM,  perusahaan  perlu   melaksanakan  progam

pelatihan  kualitas  eksekutif.  Fungsi  dari  progam  ini  adalah  (1)

Meningkatkan  kepedulian  manajemen  senior  tentang  pentingnya  fokus

dan  dukungan  serta  terus  menerus  terhadap  perbaikan  kualitas  (2)

Menciptakan  pengetahuan  umum  berdasarkan  kualitas  total  dan  (3)

Menentukan harapan dan sasaran atau tujuan.
c. Melakukan audit kualitas

Dengan audit kualitas memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi

kekuatan dan kelemahan perusahaan, mengembangkan rencana perbaikan

kualitas  strategik  dalam  jangka  panjang  dan  mengidentifikasi  peluang

perbaikan kualitas terbaik bagi perusahaan, baik jangka pendek maupun 
jangka panjang.

d. Membuat analisis peyimpangan
Dengan  analisis  penyimpangan,  memungkinkan  perusahaan  untuk

mengidentifikasi  target  peningkatan  kualitas  dan  memberikan  data

obyektif untuk mengembangkan peningkatan kualitas strategik.
e. Mengembangkan rencana perbaikan kualitas strategic

Hasil  dari  analisis  penyimpangan  dan  tujuan  untuk  perbaikan  kualitas

menjadi  dasar  untuk  mengembangkan  rencana  strategik  jangka  pendek

dan jangka panjang untuk menentukan prioritas dalam perbaikan kualitas.
2. Tahun Kedua
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a. Melakukan program pelatihan dan komunikasi karyawan

Progam  pelatihan  karyawan  merupakan  alat  komunikasi  untuk

menyampaikan  komitmen  manajemen  terhadap  kualitas  total  dan

memberikan  keahlian  pada  para  karyawan  untuk  mencapai  kualitas

total. Progam  ini  berperan  penting  dalam  keberhasilan  progam

peningkatan kualitas. 

b. Menyusun tim kualitas

Tim kualitas biasanya terdiri dari manajemen produk, teknisi, tenaga

produksi, perwakilan  dari  pelayanan  pelanggan  dan  akuntan

manajemen. Tim ini menjadi kekuatan utama untuk mencapai kualitas,

mengimplementasikan  dan memonitor  progam  kualitas,  dan

melakukan perbaikan secara terus menerus. 

c. Menciptakan sistem pengukuran dan menentukan tujuan

Faktor  yang  sangat  penting  untuk  keberhasilan  TQM  adalah  adanya

ukuran  yang  benar benar  mencerminkan  kebutuhan  dan  harapan

pelanggan baik internal maupun eksternal. Sistem pengukuran yang baik

bisa  memantau  TQM  membutuhkan  pengembangan  sistem akuntansi

yang baru, karena sistem akuntansi tradisional memecah-mecah informasi

data kualitas  ke  dalam  rekening-rekening  yang  banyak  sekali.  Sistem

pengukuran yang baik juga harus membuat semua karyawan mengetahui

perkembangan yang telah dicapai menuju kualitas total dan perbaikan lain

yang dibutuhkan. 
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3. Tahun Ketiga
a. Merevisi sistem, kompensasi/penilaian/pengakuan

Penghargaan  dan  pengakuan  merupakan  alat  terbaik  untuk

meningkatkan  tekanan  pada TQM.  Usaha  dan  perkembangan  TQM

akan  dapat  diperoleh,  jika  perusahaan  melakuan perubahan  dalam

sistem kompensasi atau penilaian/pengakuan. 

b. Meluncurkan inisiatif eksternal dengan para eksternal

Usaha-usaha  TQM harus  meliputi  sistem bisnis  secara  keseluruhan,

mulai  dari  bahan baku  sampai  dengan  konsumen  akhir.  Beberapa

perusahaan  yang  menerapkan  TQM dengan  sukses,  pada  umumnya

menggunakan supplier yang berkualitas, yaitu dengan: 

1. Menurunkan jumlah supplier

Dengan  menurunkan  supplier,  menurunkan  pula  variasi  dalam

kualitas,  meningkatkan komitmen  supplier,  dan  memperbaiki

efisiensi pengguaan sumber daya perusahaan.

2. Memiliki   supplier  tidak  hanya  berdasarkan  pada  harga,

kemampuan,  kesediaan  untuk  memperbaiki  kualitas,  biaya,  dan

fleksibilitas, tetapi juga dedikasi mereka terhadap perbaikan secara

terus menerus. 

3. Menciptakan  hubungan  jangka  panjang  dengan  para  supplier

sebagai partner kerja.
4. Melakukan  spesifikasi  secara  tepat  tentang  harapan  supplier  dan

memastikan konsistensi pengiriman dari supplier.
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c. Review dan revisi

Semua karyawan, diarahkan oleh dewan kualitas dan tim kualitas, harus

mereview perkembangan kualitas dan menilai kembali usaha perbaikan

kualitas minimal setahun sekali.

2.4.5 Peran dan Tantangan TQM bagi Akutansi Manajemen
1. Peran TQM

Peran akuntansi manajemen kualitas total (TQM) yaitu:
a. Mengumpulkan semua informasi kualitas yang relevan.
b. Berpartisipasi secara aktif dalam semua fase program kualitas.
c. Mereview serta menyebarkan laporan biaya kualitas

Sistem  manajemen  kualitas  yang  dikembangkan  tanpa  keterlibatan

yang  aktif dari  akuntansi  manjemen  bisa  gagal  untuk  merealisasikan

potensinya.  Terlalu sering suatu perusahaan memasukkan biaya kualitas

dalam rekening yang berbeda-beda dan tersebar pada produk, pemasaran,

teknik  dan pelayanan/jasa.  Dampak  dan  manfaat  biaya-biaya  ini  akan

hilang  karena perusahaan  mengalokasikan  secara  seimbang.  Akibatnya

perusahaan  kurang memperhatikan  biaya  kualitas  dan  dampak  kualitas

terhadap kinerja keuangan. 

Dengan  pelatihan  dan  keahlian  yang  dimiliki  dalam  hal  analisis,

pengukuran  dan  pelaporan  informasi,  akuntan  manajemen  dapat

membantu  merancang  dan  melakukan  pengumpulan  informasi  kualitas

secara  komprehensif,  melakukan  pengukuran  dan  merancang  sistem

pelaporan. Akuntansi manajemen dapat memperbaiki manajemen kualitas

total  (TQM) dengan cara mengintegrasikan informasi  biaya  kualitas ke
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dalam  sistem  pengukuran  dan  pelaporan  manajemen  yang  sudah  ada.

Integrasi  ini  membantu memberikan perhatian secara konstan dan terus

menerus  dalam  rangka  memperbaiki  kualitas  dengan  cara  melakukan

pengukuran,  pelaporan  dan  evaluasi  terhadap  kualitas  secara  reguler

merupakan aktivitas rutin daripada harus melakukan upaya khusus yang

akan dihentikan jika sudah tidak diperlukan lagi  (Blocher dkk, 2014).

2. Tantangan TQM

Untuk menghadapi  tantangan terhadap manajemen kualitas  total  (Total

Quality Management), akuntan manjemen perlu memahami secara jelas

tentang metodologi TQM. Mereka harus dapat mendesain, menciptakan

atau  memodifikasi  sistem  informasi  untuk  mengukur  dan  memonitor

kualitas  dan  mengevaluasi  perkembangan  kualitas  total  seperti  yang

diharapkan oleh setiap unit organisasi dan perusahaan secara keseluruhan.

2.5 Produk Rusak

2.5.1 Pengertian Produk Rusak

Produk rusak atau  product  defects merupakan elemen penting yang   dapat

dianalisis oleh perusahaan ketika membaca laporan biaya kualitas.  Perusahaan sering

mengabaikan hal tersebut dan lebih memfokuskan pada  perputaran biaya-biaya antar

bagian  atau  departemen  sehingga  ketika  laporan  biaya  kualitas  dinyatakan,  maka
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seringkali  persentase  produk  rusak  terhadap  biaya  kualitas  total  menjadi  sangat

signifikan.

Produk rusak yang terjadi selama proses produksi mengacu pada produk yang

tidak dapat diterima oleh konsumen dan tidak dapat dikerjakan ulang. Produk rusak

adalah produk yang tidak sesuai standar mutu yang telah ditetapkan secara ekonomis

tidak dapat diperbaharui menjadi produk yang baik (Mulyadi, 2014: 324).

Menurut  pandangan tradisional  produk dinyatakan cacat  atau rusak apabila

kriteria  produk  tersebut  terletak  diluar  batas  atas  dan  batas  bawah  dari  batasan

spesifikasi  yang  telah  ditetapkan.  Spesifikasi  yang  dimaksud  adalah  kriteria  yang

harus dipenuhi  produk tersebut dalam memenuhi kemampuannya, untuk berfungsi

sebagaimana mestinya produk dibuat. 

Menurut  Mursyidi  (2008:119)  dalam Nurjanah (2017)  produk cacat  (defective

goods) merupakan  produk yang tidak sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan,

yang secara  ekonomis dapat diperbaiki kembali. Sedangkan menurut Bastian dan Nurlela

(2010:13) dalam Nurjanah (2017) produk cacat  adalah  produk yang dihasilkan dalam

proses produksi,  dimana produk yang dihasilkan tersebut  tidak sesuai  dengan standar

mutu yang ditetapkan, tetapi secara ekonomis produk tersebut dapat diperbaiki dengan

mengeluarkan biaya tertentu, dalam hal ini perlu diperhatikan biaya yang dikeluarkan

lebih untuk memperbaiki rendah dari nilai jual setelah produk tersebut diperbaiki.

Menurut Firdaus Ahmad Dunia dan Wasilah (2012:69) produk cacat adalah

Barang/produk cacat  (defective goods)  adalah barang-barang yang tidak memenuhi

standar produksi karena kesalahan dalam bahan, tenaga kerja atau mesin dan harus
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diproses lebih lanjut agar memenuhi standar mutu yang ditentukan, sehingga barang-

barang tersebut dapat dijual.

Dari definisi di atas dapat diambil intisari bahwa produk yang rusak adalah

produk yang tidak sesuai spesifikasi sehingga tidak memenuhi standar kualitas yang

telah ditentukan, tidak dapat dikerjakan ulang (rework) dan memiliki nilai jual yang

rendah sebagai nilai sisa (disposal value).

2.5.2 Jenis-Jenis Produk Rusak

Menurut  Horngren,  Foster  dan  Datar  (2008:247) dalam  Hurjanah  (2017),

produk  rusak  menurut  jenis  kerusakannya  bisa  di  klasifikasikasi   menjadi  dua

kelompok rusak normal dan rusak abnormal.  Rusak normal adalah cacat yang tidak

dapat dihindarkan dalam proses produksi tertentu yang muncul walaupun dibawah

kondisi operasi yang efisien. Rusak abnormal adalah cacat yang tidak akan timbul

dibawah kondisi operasi yang efisien. Kecacatan bukan merupakan hal yang lazim

dalam proses produksi tertentu.

2.5.3 Perlakuan Akuntansi Produk Rusak

Menurut  Supriyono  (2011:122) menyatakan  bahwa  metode  perlakuan  biaya

perbaikan produk cacat yang dapat digunakan tergantung penyebab terjadinya

produk cacat yang dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

1.  Biaya  perbaikan  produk  cacat  diperlakukan  sebagai  penambah  harga  pokok

pesanan  tertentu  yang  mengakibatkan  timbulnya  produk  cacat.  Umumnya

metode ini digunakan apabila penyebab produk cacat karena sulitnya pengerjaan

pesanan tertentu. 
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2.  Biaya  perbaikan  produk  cacat  diperlakukan  sebagai  elemen  biaya  overhead

pabrik  sesungguhnya.  Metode  ini  digunakan  apabila  produk  cacat  sifatnya

normal  terjadi  dalam  perusahaan.  Dalam  menentukan  tarif  biaya  overhead

pabrik  pada  awal  tahun,  besarnya  budget  biaya  overhead  pabrik  harus

dimasukkan elemen budget perbaikan produk cacat. 

3.  Biaya perbaikan produk cacat diperlakukan sebagai elemen rugi produk cacat.

Metode  ini  digunakan  apabila  penyebab  timbulnya  produk  cacat  karena

kesalahan atau kurangnya pengawasan atas kegiatan produksi 

2.6 Pengaruh Biaya Kualitas dengan Produk Rusak
Biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas barang disebut dengan

biaya kualitas. Biaya kualitas dapat dikelompokkan menjadi empat   golongan yaitu

biaya  pencegahan,  biaya  deteksi/penilaian,  biaya  kegagalan   internal  dan  biaya

kegagalan  eksternal  (Tjiptono  dan  Diana,  2013).  Dari   keempat  golongan  biaya

kualitas tersebut yang mempengaruhi produk rusak   adalah biaya pencegahan dan

biaya penilaian. Sedangkan biaya kegagalan  internal dan biaya kagagalan eksternal

merupakan golongan biaya kualitas  yang dipengaruhi oleh produk rusak.
Menurut Hansen dan Mowen (2013) biaya pencegahan dan biaya penilaian

meningkat berarti menunjukkan jumlah unit produk rusak menurun dan sebaliknya

jika biaya pencegahan dan biaya penilaian menurun menunjukkan jumlah unit produk

rusak  meningkat.  Di  lain  pihak,  biaya  kegagalan  internal  dan  biaya  kegagalan

eksternal  naik  jika  jumlah  unit  produk  rusak  meningkat  dan  sebaliknya  biaya

kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal turun jika jumlah unit produk rusak
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turun.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  biaya  pencegahan  dan  biaya  penilaian

berpengaruh terhadap produk rusak sedangkan biaya kegagalan internal dan biaya

kegagalan eksternal dipengaruhi oleh jumlah unit produk rusak.
Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa biaya kualitas  yang

terdiri dari biaya pencegahan dan biaya penilaian dapat mempengaruhi  jumlah unit

produk rusak. Biaya pencegahan mempunyai pengaruh negatif terhadap produk rusak,

sedangkan  biaya penilaian mempunyai dua kemungkinan pengaruh terhadap jumlah

unit produk rusak, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian  terdahulu  sebelumnya  sangat  penting  untuk diungkapkan karena

dapat dipakai sebagai sumber informasi dan bahan acuan yang sangat berguna bagi

penulis.  Penelitian  mengenai  pengaruh  biaya  kualitas  terhadap produk rusak telah

dilakukan  oleh  peniliti  sebelumnya.  Adapun  persamaan  dan  perbedaan  dengan

penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No. Peneliti

(Tahun)

Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian

1. Dewi Sanita 

(2018)

Pengaruh Biaya 

Kualitas terhadap 

Produk Rusak pada PT 

BSB

Independen:
Biaya Kualitas (Biaya 
pencegahan dan biaya 
penilaian)

Dependen:
Produk Rusak

Biaya kualitas 

berrpengaruh signifikan 

terhadap produk rusak
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2. Natalia Br 
Mapaung (2016)

Pengaruh Biaya 
Kualitas terhadap 
Produk Rusak Pada PT 
Indofood CBP Sukses 
Makmur Tbk 
Pekanbaru

Independen:
Biaya Kualitas (Biaya 
pencegahan dan biaya 
penilaian)

Dependen:
Produk Rusak

Secara simultan terdapat 
pengaruh yang signifikan 
antara biaya pencegahan 
dan biaya penilaian 
terhadap produk rusak 
pada PT. Indofood CBP 
Sukses Makmur Tbk 
Pekanbaru

3. Kiki Adelina 
Wahyuningtias 
(2013)

Pengaruh  Biaya
Kualitas  terhadap
Produk Rusak Pada CV
Ake Abadi

Independen:
Biaya Kualitas (Biaya 
pencegahan dan biaya 
penilaian)

Dependen:
Produk Rusak

Variabel biaya kualitas 
tidak bepengaruh secara 
signifikan terhadap 
produk rusak pada CV. 
Ake Abadi

2.8 Kerangka Pikir

Perusahaan yang menjadikan kualitas sebagai alat strategi akan mempunyai

keunggulan bersaing terhadap kompetitornya  dalam menguasai  pasar  karena tidak

semua perusahaan mampu mencapai superioritas kualitas. Dalam hal ini perusahaan

dituntut  untuk  menghasilkan  produk  dengan  kualitas  tinggi,  harga  rendah  dan

pengiriman tepat waktu.

Proses  produksi  yang  memperhatikan  kualitas  akan  menghasilkan  produk

yang bebas dari  kerusakan.  Hal ini  dapat menghindarkan adanya pemborosan dan

inefisiensi sehingga biaya produksi per unit dapat ditekan dan harga produk dapat

menjadi lebih kompetitif. Untuk mencapai produk yang berkualitas, perusahaan harus

selalu  melakukan  pengawasan  dan  peningkatan  terhadap  kualitas  produknya,

sehingga  akan diperoleh  hasil  akhir  yang  optimal.  Kualitas  yang  meningkat  akan
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mengurangi  terjadinya  produk  rusak  sehingga  akan  meningkatkan  laba,  karena

peningkatan kualitas ini  akan mengakibatkan biaya-biaya yang terus menurun dan

naiknya  pangsa  pasar.  Biaya  yang  dikeluarkan  dalam  kaitannya  dengan  usaha

peningkatan kualitas produk disebut biaya kualitas.

Agar  dapat  mengendalikan kualitas  produk yang dihasilkan,  perusahaan perlu

mengetahui biaya kualitas yang terjadi. Biaya kualitas adalah biaya yang terjadi atau

mungkin akan terjadi karena mutu yang buruk. Jadi biaya kualitas adalah biaya yang

berhubungan dengan pencegahan dan penilaian. 

Pengakuan bahwa kegagalan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi akan

menimbulkan  biaya  tinggi.  Oleh  sebab  itu,  perusahaan  terdorong  untuk  selalu

meningkatkan kualitas produk sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dengan

menjadikan produk cacat/rusak (zero defect). Produk rusak adalah produk yang tidak

sesuai standar mutu yang telah ditetapkan secara ekonomis tidak dapat diperbaharui

menjadi produk yang baik.

Secara teoritis, perusahaan dengan usaha pencegahan yang berhasil secara penuh

tidak akan mengeluarkan biaya penilaian dan biaya kegagalan. Lebih mudah untuk

merancang  dan  membangun  kualitas  dari  pada  menginspeksi  dan  memperbaiki

kualitas. Apabila Biaya penilaian dan biaya pencegahan tinggi, maka produk rusak

rendah  dan  sebaliknya  jika  biaya  pencegahan  dan  biaya  penilaian  rendah,  maka

produk rusak tinggi.
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Adapun pengendalian biaya difokuskan pada biaya kualitas, perusahaan dapat

mengetahui seberapa besar pengaruh biaya kualitas  terhadap produk rusak. Kerangka

pikir tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

PT Bumi Sarana
Beton

Biaya Kualitas

Produk Rusak (Y)

Rekomendasi
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2.9 Hipotesis
Hipotesis  merupakan  jawaban  sementara  yang  masih  diuji  kebenarannya.

Berdasarkan kerangka pikir di atas, hipotesis penelitian sebagai berikut:
- Diduga  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara  biaya kualitas terhadap

produk rusak  baik  secara  simultan  maupun parsial  pada PT Bumi Sarana

Beton.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian  ini  dilakukan  di PT  Bumi  Sarana  Beton.  Sedangkan  waktu

penelitian telah dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2018 sampai dengan bulan

Januari tahun 2019.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode untuk mendapatkan data atau bahan keterangan

adalah dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

a. Dokumentasi  digunakan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan

sejarah berdirinya perusahaan, dan struktur organisasi perusahaan. 
b. Wawancara  dilakukan  melalui  komunikasi  langsung  dengan  bagian

accounting perusahaan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan

permasalahan dalam penelitian ini.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu

data  yang berupa angka-angka yang sudah diolah  dan didokumentasikan oleh  PT

Bumi Sarana Beton yaitu berupa laporan keuangan. 
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3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber sekunder  yaitu  data keuangan

yang sudah tersedia pada PT Bumi Sarana Beton.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi merupakan objek penelitian secara keseluruhan sebagai sarana untuk

mengumpulkan data. Populasi dari penelitian ini adalah data seluruh biaya kualitas

dan data produk rusak pada PT Bumi Sarana Beton misalnya data keuangan.

3.4.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari  populasi yang diambil untuk mewakili  data

populasi dalam penelitian. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah

purposive sampling  . Menurut Kuncoro (2012: 139)  puposive sampling adalah cara

pengambilan sampel diserahkan pada pertimbangan pengumpulan data yang sesuai

dengan  tujuan  penelitian  teknik  penentuan  sampel  dengan  pertimbangan  tertentu.

Sampel pada penelitian ini adalah laporan keuangan biaya kualitas (biaya penilaian

dan biaya pencegahan) serta jumlah produk rusak pada PT Bumi Sarana Beton.
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3.5 Metode Analisis

3.5.1 Analisis Regresi Sederhana
Pengujian  hipotesis  1  dan  2  menggunakan  alat  analisis  regresi  sederhana.

Penggunaan  regresi  ini  dimaksudkan  untuk  mengetahui  secara  terpisah  (parsial)

variabel  independen yang ada  tanpa ada  pengaruh unsur  variabel  lain.  Persamaan

regresi sederhana adalah sebagai berikut:

Y= a + β1 X1 + e

Keterangan:
a = Konstanta
Y = Produk Rusak
X = Biaya Kualitas
E = Faktor Error

a. Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien  determinasi  digunakan  untuk  mengetahui  prosentase  perunahan

variabel tidak bebas (Y) yang disebabkan oleh variabel bebasnya (X). Pada intinya

koefisien  determinasi  mengukur  seberapa  jauh  kemampuan  model  dalam

menerangkan variasi variabel independen.

b. Pengujian Hipotesis
1. Uji hipotesis menggunakan uji F
Uji F adalah untuk mengetahui hubungan antara X dan Y apakah variabel X

benar-benar berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y. Uji F digunakan untuk

mengetahui signifikasi pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y secara

bersamaan. Pengujian ini dilakukan beberapa langkah sabagai berikut:
Membuat hipotesis

- Ho  :  tidak  ada  pengaruh  yang  signifikan  secara  simultan  pada  masing-

masing variabel bebas terhadap variabel terikat.
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- Ha  :  ada  pengaruh  yang signifikan  secara  simultan  pada  masing-masing

variabel bebas terhadap variabel terikat.

Menentukan F tabel dan F hitung

- F tabel dengan signifikasi sebesar 5%
- F hitung di dapat dari perhitungan komputer

Pengambilan keputusan berdasarkan nilai F

- Bila F hitung > F tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima
- Bila F hitung < F tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak

Pengambilan keputusan berdasarkan nilai F

- Bila probabilitas < 0,005 maka Ho ditolak dan Ha diterima
- Bila probabilitas > 0,005 maka Ho diterima dan Ha ditolak
2. Uji hipotesis menggunakan uji-t

Uji  t  dimaksudkan  untuk  melihat  apakah  secara  individu  variabel  bebas

mempunyai pengaruh terhadap variabel tidak bebas, dengan asumsi variabel bebas

lainnya konstan. Uji t digunakan untuk uji signifikan pengaruh variabel bebas (X)

terhadap  variabel  terikat  (Y).  Apakah  variabel  X  ,  berpengaruh  secara  signifikan

terhadap variabel Y yaitu kualitas secara terpisah. Pengujian ini dilakukan beberapa

langkah sebagai berikut:
Membuat hipotesis:

- Ho: tidak ada pengaruh yang signifikan secara parsial  pada masing-masing

variabel bebas terhadap variabel terikat.
- Ha: ada pengaruh yang signifikan secara parsial pada masing-masing variabel

bebas terhadap variabel terikat.

Menentukan t tabel dan t hitung:

- t tabel dengan signifikasi sebesar 5%
- t hitung di dapat dari perhitungan komputer

Pengambilan keputusan berdasarkan nilai t
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- Bila t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima
- Bila t hitung < t tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak

Pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas

- Bila probabilitas < 0,005 maka Ho ditolak dan Ha diterima
- Bila probabilitas > 0,005 maka Ho diterima dan Ha ditolak

3.6 Definisi Operasional
1. Biaya Kualitas

Biaya  kualitas  adalah  penanganan  mengenai  mutu  baik  dalam  rangka

meningkatkan kualitas  maupun biaya  yang timbul  akibat  mutu  yang buruk.

Biaya  kualitas  dalam  penelitian  ini  adalah  biaya  pencegahan  dan  biaya

penilaian yang dikeluarkan oleh PT Bumi Sarana Beton.
2. Biaya Pencegahan

Biaya  pencegahan adalah  biaya  yang terjadi  untuk mencegah kualitas  yang

jelek pada produk yang akan dihasilkan. Biaya pencegahan adalah biaya yang

terjadi untuk mencegah kerusakan produk yang dihasilkan.  Biaya pencegahan

dalam penelitian ini adalah biaya pencegahan yang dikeluarkan oleh PT Bumi

Sarana Beton.
3. Biaya Penilaian

Biaya penilaian adalah  biaya  yang terjadi  untuk menentukan apakah produk

telah sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Biaya penilaian adalah biaya yang

terjadi untuk menentukan apakah produk sesuai dengan persyaratan-persyaratan

kualitas.  Biaya  penilaian  dalam  penelitian  ini  adalah  biaya  penilaian  yang

dikeluarkan oleh PT Bumi Sarana Beton
4.  Produk Rusak

Produk  rusak  adalah  produk  yang  tidak  sesuai  spesifikasi  sehingga  tidak

memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan, tidak dapat dikerjakan ulang
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(rework) dan memiliki nilai jual yang rendah sebagai nilai sisa (disposal value).

Variabel terikat ini adalah jumlah produk rusak pada PT Bumi Sarana Beton.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah Singkat PT Bumi Sarana Beton

PT Bumi Sarana Beton merupakan salah satu anak perusahaan Kalla Group.

Didirikan  di  Ujung  Pandang  (sekarang  Makassar)  melalui  akta  notaris  Eddy

Muljanto, S.H. Nomor 60 tanggal 23 Januari 1996. Perusahaan ini didirikan untuk

menyediakan dan melayani kebutuhan beton proyek yang dikerjakan anak perusahaan

Kalla Group dan beberapa perusahaan kontraktor di wilayah Makassar, Gowa, dan

Maros.

PT  Bumi  Sarana  Beton  memiliki  Batching  Plant  untuk  memproduksi

readymix dengan sistem Wet and Dry Mix yang ditunjang dengan berbagai alat dan

armada memadai berlokasi di Kawasan Tanjung Bunga dan beberapa Batching Plant

untuk  melayani  proyek-proyek  di  berbagai  Kawasan  Timur  Indonesia.  Untuk

menjamin  mutu  produk  dan  ketersediaan  aggregate,  PT  Bumi  Sarana  Beton

mengelola  Stone Crusher  untuk memproduksi  material  bahan baku terstandar  dan

bermutu yang berlokasi di desa Lonjoboko, Parangloe, Kabupaten Gowa, Sulawesi

Selatan.
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Sedang meningkatnya kinerja perusahaan, PT Bumi Sarana Beton melakukan

diversivikasi  usaha  dengan  membangun  pabrik  bata  ringan  di  Kawasan  Industri

Makassar jalan KIMA Km. 17, Makassar pada 10 Oktober 2012 yang diresmikan

oleh Bapak HM Jusuf Kalla. Pabrik bata ringan ini adalah pabrik pertama di Kawasan

Timur  Indonesia.  Untuk  memenuhi  permintaan  pasar  yang  semakin  besar  seperti

pembangunan  hotel,  apartemen,  mall  dan  real  estate  pabrik  ini  telah  ditambah

kapasitas produksinya pada tahun 2017 dan seterusnya akan tetap dikembangkan.

PT Bumi Sarana Beton juga telah memiliki pabrik beton precast yang antara

lain  memproduksi  paving  blok,  bataco.  Pagar  beton,  saluran,  casteen,  dll.  Selain

didirikan di Tanjung Bunga, juga terdapat di Kima Makassar dengan luas 4.000 M2

dan di kawasan sungguminasa, Kab. Gowa dengan luas area 1,5 hektar. Pabrik ini

didukung oleh peralatan yang modern, mampu memproduksi dengan kuantitas besar

dan kualitas mutu tinggi.

Disamping  memproduksi  beton  siap  pakai  (ready  mix),  bata  ringan  dan

precast PT Bumi Saran Beton juga memiliki usaha jasa konstruksi (Sub Bidang Sipil

dan  Arsitektur),  penyewaan  alat  (Batching  Plant,  Truck,  Mixer,  Dumptruck,  dan

Scafolding) dan penjualan material (batu pecah, abu batu dan screening).

Pencapaian dan kinerja PT Bumi Sarana Beton dalam menjalankan unit-unit

bisnisnya  telah  menumbuhkan  kepercayaan  pemerintah  dan  masyarakat.  Suatu
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kebanggan bagi PT Bumi Sarana Beton untuk menjaga kepuasan pelanggan melalui

peningkatan kualitas dan pelayanan dengan tepat waktu secara terus menerus.

4.1.2 Visi dan Misi PT Bumi Sarana Beton

Visi:  menjadi  perusahaan  yang  unggul  dan  terdepan  dalam  industri  material

konstruksi.

Misi:

1. Memuaskan  pelanggan  dalam  kualitas,  kuantitas,  harga  dan  waktu  dari

produksi dan jasa.
2. Berkembang bersama mitra bisnis dan saling menguntungkan
3. Tumbuh dan sejahtera bersama karyawan dan masyarakat
4. Mewujudkan tanggung jawab sosial sserta ramah lingkungan
5. Memberikan layanan prima berbasis sistem IT yang mudah di akses

4.1.3 Struktur Organisasi PT Bumi Sarana Beton
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Bumi Sarana Beton

4.1.4 Uraian Tugas

Direktur Utama:

H. SYAM’UN SAEBE

DIREKTUR UTAMA

IR. H. MUHAMMAD ASRI
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DAN ADM

UMUM
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1. Memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan.
2. Bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan.
3. Bertanggung jawab atas  kerugian yang dihadapi  perusahaan termasuk juga

keuntungan
4. Merencanakan  serta  mengembangkan  sumber-sumber  pendapatan  dan

pembelanjaan kekayaan perusahaan.
5. Bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam hubungan luar negeri
6. Menetapkan strategi
7. Mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan di perusahaan
8. Mengangkat dan memberhentikan karyawan

Direktur Teknik:

1. Memimpin  semua  kegiatan  dan  perencanaan  yang  berkaitan  dengan

pengolahan dan distribusi beton, pemeliharan bahan baku, dsb.
2. Menyetujui rencana yang diajukan oleh seluruh bagian yang berada di bawah

koordinasinya.
3. Memberikan keputusan untuk penyelesaian masalah prinsip yang berkaitan

dengan tugasnya.

Manajer Divisi Keuangan dan Administrasi Umum:

1. Bekerja sama dengan manajer lainnya untuk merencanakan serta meramalkan

beberapa  aspek  dalam perusahaan  termasuk  perencanaan  umum  keuangan

perusahaan.
2. Mengambil keputusan penting dalam investasi dan berbagai pembiayaan.
3. Mengambil keputusan penting dalam investasi

Manajer Akunting:
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1. Mengambil keputusan investasi
2. Mengambil keputusan pembelanjaan
3. Mengambil keputusan deviden

Manajer Pemasaran:

1. Melakukan  perencanaan  strategi  pemasaran  dengan  memperhatikan  trend

pasar dan sumber daya manusia.
2. Merencanakan  marketing  research  yaitu  dengan  mengikuti  perkembangan

pasar.
3. Melakukan perencanaan analisis peluang pasar

Manajer Pengembangan:

1. Menyusun target dan strategi jangka panjang organisasi
2. Membangun hubungan dengan pelanggan
3. Mengidentifikasi peluang bisnis
4. Melakukan negosiasi bisnis serta emmonitor perkembangan pasar

Manajer SDM:

1. Merencanakan dan mengkordinasikan tenaga  kerja  perusahaan yang hanya

mempekerjakan karyawan yang berbakat.
2. Menjadi penghubung antara Manajemen dengan karyawan
3. Melakukan pelayanan karyawan
4. Memberi masukan pada manajer mengenai kebijakan perusahaan
5. Mengkordinir dan mengawasi pekerjaan para pegawai
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6. Mengawasi  proses  perekrutan,  wawancara  kerja,  seleksi  dan  penempatan

karyawan baru.

Manajer Teknik:

1. Mengawasi teknisi yang merancang mesin atau proyek
2. Mengkoordinasikan produksi dan kontrol kualitas dan pengembangan produk

Manajer Operasional:

1. Bertanggung  jawab  untuk  memastikan  organisasi  berjalan  sebaik  mungkin

dalam memberikan pelayanan.
2. Memenuhi harapan pelanggan dan klien dengan cara yang efektif dan efisien

Manajer Keuangan:

1. Mengkoordinasikan  dan  mengontrol  perencanaan,  pelaporan  serta

pembayaran kewajiban pajak perusahaan
2. Merencanakan  dan  mengkoordinasikan  penyusunan  anggaran  perusahaan,

serta mengintrol penggunaan anggaran tersebut
3. Mengelola fungsi akuntansi dalam memproses data dan informasi keuangan

untuk menghasilkan laporan keuangan
4. Merencanakan dan mengkordinaksikan pengembangan sistem serta prosedur

keuangan dan akuntansi.  Selain itu  juga mengontrol  pelaksanaannya untuk
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memastikan semua proses dan transaksi keuangan berjalan dengan tertib dan

teratur.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Deskriptif Variabel

Deskriptif  variabel  merupakan  metode  penelitian  yang  berusaha

menggambarkan  objek  atau  suatu  objek  yang  diteliti  sesuai  dengan  apa  adanya.

Adapun hasil olahan data SPSS dalam bentuk deskriptif statistik akan menampilkan

karakteristik sampel yang digunakan didalam penelitian antara lain meliputi : jumlah

sampel (N), rata-rata sampel (mean), minimum dan maksimum serta standar deviasi

untuk masing-masing variabel sebagaimana tergambar pada tabel 4.1 berikut ini:
Tabel 4.1

Deskriptif Variabel

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
BIAYA 
KUALITAS

3 236.104.814 300.592.838 268.389.835,15 32.244.090,405

PRODUK 
RUSAK

3 425 470 448,33 22,546

Valid N 
(listwise)

3

Sumber: Data Sekunder diolah SPSS, Tahun 2019
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Variabel  biaya  kualitas  dengan  sampel  3  tahun  dengan  nilai  minimum

236.104.814,  nilai  maximum  300.592.838,  dengan  rata-rata  268.389.835,15  dan

standar deviasi sebesar  32.244.090,405. Variabel biaya kualitas dapat dinilai baik

karena standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata. Secara 3 tahun terakhir,

dari  data  biaya  kualitas  yang  dikeluarkan  PT Bumi  Sarana  Beton  menunjukkan

bahwa tiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan untuk mencegah

banyaknya produk rusak, sehingga perusahaan perlu mengeluarkan sejumlah biaya.

Variabel produk rusak dengan sampel 3 tahun dengan nilai minimum  425,

nilai  maximum  470, dengan rata-rata  448,33  dan standar deviasi  sebesar  22,546.

Variabel produk rusak dapat dinilai baik karena standar deviasi lebih kecil daripada

nilai  rata-rata.  Secara  3  tahun  terakhir,  dari  data  jumlah  produk  rusak  yang

dikeluarkan PT Bumi Sarana Beton menunjukkan bahwa tiap tahunnya mengalami

penurunan. Hal ini membuktikan dengan adanya biaya kualitas maka jumlah produk

rusak juga akan menurun.

4.2.2 Analisis Regresi Sederhana

Analisis  data  dilakukan  dengan  menggunakan  regresi  linear  sederhana

dengan tujuan untuk mengetahui  pengaruh  biaya  kualitas  terhadap produk rusak

pada PT Bumi Saran Beton Kota Makassar. Statistical Package For Social Science

(SPSS) akan digunakan untuk membantu proses analisis linear sederhana.
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Tabel 4.2 
Hasil Regresi Sederhana

Unstadardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

B Std. Error Beta t Sig
(Constant) 635,589 12,486 50,903 0,013

BIAYA
KUALITAS

-6,977E-7 0,000 -0,998 -15,069 0,042

Sumber: Data Sekunder  diolah SPSS, Tahun 2019

Y = 635,589 – 6,977X + e
1. Nilai konstanta sebesar 635,589 menunjukkan bahwa bila variabel independennya

sama dengan  nol  maka  secara  rata-rata  jumlah  produk rusak  PT Bumi Sarana

Beton Kota Makassar akan berkurang sebesar  635,589.
2. Koefisien regresi  -6,977  menyatakan bahwa setiap penambahan 1  biaya kualitas

akan  mengurangi jumlah produk rusak  PT Bumi Sarana  Beton Kota  Makassar

sebesar 6,977 maka dapat disimpulkan biaya kualitas berpengaruh negatif terhadap

jumlah produk rusak PT Bumi Sarana Beton Kota Makassar.

4.2.2.1 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan dalam mendeteksi seberapa jauh hubungan 

dan kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Pada data yang diolah 

terdapat satu variabel independen. Seperti pada tabel berikut.

Tabel 4.3
Koefisien Determinasi

Model R R Square Adjusted R

Square

Std. Error of

the Estimate
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1 0,998a 0,996 0,991 2,111
Sumber Data Sekunder diolah SPSS, Tahun 2019

Pada  tabel  di  atas  terlihat  bahwa  R  memperoleh  nilai  korelasi  sebesar

Rsqure=0,998 yang artinya korelasi atau hubungan antara biaya kualitas mempunyai

pengaruh  negatif  terhadap  jumlah  produk  rusak  PT  Bumi  Sarana  Beton  Kota

Makassar sebesar 99,8%. Kemudian nilai koefisien determinasi atau R Square sebesar

= 0,996 yang artinya sebesar 99,6% pengaruh jumlah produk rusak PT Bumi Sarana

Beton Kota Makassar  dipengaruhi oleh variabel  biaya kualitas.  Dan 0,4 persennya

dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. 
4.2.2.2 Uji T

Uji  t  digunakan  untuk  mengetahui  pengaruh  masing-masing  indikator  dari

variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat.  Uji  t  dilakukan  dengan  membandingkan

antara  t-hitung  dengan  t-tabel.  Untuk  menentukan  nilai  t-tabel,  maka  ditentukan

dengan tingkat signifikan 5% dengan derajat kebebasan df= (n-k-1) dimana n adalah

jumlah responden dan k adalah jumlah indikator/variabel.

Tabel 4.4
Tabel Uji t

Unstadardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

B Std. Error Beta t Sig
(Constant) 635,589 12,486 50,903 0,013
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BIAYA
KUALITAS

-6,977E-7 0,000 -0,998 -15,069 0,042

Sumber: Data Sekunder diolah SPSS, Tahun  2019

Untuk  t  hitung  sebesar  15,069  dan  untuk  nilai  t  tabel  dari  hasil  n-k-1

(n=responden,  k=variabel  independen)  sebesar  6,314.  Dengan  begitu  berdasarkan

nilai t hitung sebesar 15,069  > 6,314 dan untuk nilai probabilitas  sebesar 0,04 < 0,05

maka dapat disimpulkan H0 ditolak dan Ha diterima. Dimana H0 tidak ada pengaruh

pengaruh antara biaya kualitas terhadap produk rusak, dan Ha ada pengaruh antara

biaya kualitas terhadap produk rusak. Dengan demikian  biaya kualitas  berpengaruh

signifikan terhadap jumlah produk rusak di PT Bumi Sarana Beton Kota Makassar.
4.2.2.3 Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara serempak

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dimana F hitung > F tabel, maka

hipotesis  diterima  atau  secara  bersama-sama  variabel  bebas  dapat  menerangkan

variabel terikatnya secara serentak. Sebaliknya apabila F hitung < F tabel, maka H0

diterima atau secara bersama-sama variabel bebas tidak memiliki pengaruh terhadap

variabel terikat. Untuk mengetahui signifikan atau tidak pengaruh secara bersama-

sama variabel bebas terhadap variabel terikat maka digunakan probability sebesar 5%

(α = 0,05).

Tabel 4.6
Tabel Uji-F

Model Sum of
Squares

Df Mean
Square

F Sig.
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Regression 1012,209 1 1012,209 227,069 0,042b

Residual 4,458 1 4,458
Total 1016,667 2

Sumber: Data Sekunder diolah SPSS,Tahun 2019

Dengan tingkat signifikan 5% dan derajat kebebasan df1 = 1 dan df2 = 1 maka

f tabel didapat (1:1)=161,448. Berdasarkan uji anova atau uji F dari output SPSS,

terlihat  bahwa diperoleh  f  hitung  sebesar  227,069   >   nilai  f  tabel  161,448  dan

probabilitas sebesar 0,000 < 0,05.  Secara lebih tepat,  nilai  F hitung dibandingkan

dengan F tabel dimana jika F hitung > F tabel maka secara simultan variabel-variabel

independen berpengaruh dan signifikan terhadap variabel dependen.
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4.3 Pembahasan

Hasil  analisis  dengan regresi  linear  sederhana diperoleh  model  persamaan Y=

635,589  –  6,977X,  diartikan  bahwa  konstanta  sebesar  635,589  menyatakan  bahwa

tanpa ada pengaruh biaya kualitas maka akan mengurangi produk rusak sebesar 635,589

PT Bumi Sarana Beton. Koefisien regresi variabel produk rusak bernilai negatif sebesar

6,977. Hal ini  membuktikan   bahwa setiap terjadi kenaikan biaya kualitas satu satuan,

akan menurunkan produk rusak sebesar 6,977 satuan. 

Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka  diperoleh  hasil

bahwa biaya kualitas berpengaruh signifikan terhadap produk rusak pada PT Bumi

Sarana Beton. Pengujian hipotesis pada penelitian ini dengan menggunakan bantuan

aplikasi  SPSS  22. Diperoleh thitung  15,069  > ttabel sebesar  6,314, yaitu maka H0

diterima dan H1 ditolak, yang berarti bahwa terdapat pengaruh antara biaya kualitas

terhadap  produk  rusak  pada  PT  Bumi  Sarana  Beton,  Sehingga  hipotesis  yang

diajukan ada pengaruh biaya kualitas terhadap produk rusak dapat diterima. 

Berdasarkan uji anova atau uji F dari output SPSS, terlihat bahwa diperoleh f

hitung sebesar 227,069  >  nilai f tabel 161,448 dan probabilitas sebesar 0,000 < 0,05.

Secara lebih tepat, nilai F hitung dibandingkan dengan F tabel dimana jika F hitung >

F tabel maka secara simultan baya kualitas berpengaruh signifikan terhadap variabel
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produk rusak. Variabel biaya kualitas mempunyai pengaruh sebesar 99,8% terhadap

produk rusak.

Hal  ini  dikarenakan  sesuai  dengan  data  jumlah  biaya  kualitas  dan  jumlah

produk  rusak  selama  3  tahun  terakhir  di  PT  Bumi  Sarana  Beton  yang  mana

menunjukkan jika tiap tahunnya biaya kualitas meningkat, maka jumlah produk rusak

akan berkurang atau menurun. Ketika suatu perusahaan mengalokasikan  sejumlah

biaya untuk kegiatan perusahaan, hal ini  menunjukkan bahwa perusahaan tersebut

sudah  berupaya  melakukan  tindakan  pengendalian  atas  produk  rusak.  Misalnya

mengendalikan proses produksi dengan memperbaiki bahan baku produk agar produk

rusak tidak mengalami peningkatan.

Hasil  penelitian  yang  telah  dipaparkan  sejalan  dengan  teori  yang  telah

dikemukakan oleh Hansen dan Mowen (2013:34) bahwa biaya kualitas merupakan

biaya  yang  mengacu  pada  semua  biaya  yang  terjadi  untuk  mencegah  terjadinya

produk rusak atau biaya yang harus dikeluarkan karena adanya produk rusak. Sama

halnya dengan penelitian yang dilakukan dengan Natalia Br Marpaung pada tahun

2016 yang meneliti  masalah  pengaruh biaya  kualitas  terhadap produk rusak  yang

membuktikan bahwa biaya kualitas berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial

terhadap produk rusak.
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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab

sebelumnya mengenai  “Pengaruh Biaya  Kualitas terhadap Produk Rusak pada PT

Bumi Sarana Beton”. Dapat disimpulkan sebagai berikut :

Biaya kualitas berpengaruh signifikan terhadap produk rusak pada PT Bumi

Sarana Beton.  Hasil  analisis  regresi  sederhana,  biaya  kualitas  berpengaruh negatif

terhadap  jumlah  produk  rusak,  dimana  perusahaan  telah  meningkatkan  anggaran

biaya kualitas sehingga jumlah produk rusak menurun. Secara 3 tahun terakhir dari

data biaya kualitas yang dikeluarkan PT Bumi Sarana Beton menunjukkan bahwa tiap

tahunnya mengalami peningkatan dan secara 3 tahun terakhir dari data jumlah produk

rusak yang dikeluarkan PT Bumi Sarana Beton menunjukkan bahwa tiap tahunnya

mengalami penurunan. Ini berarti perusahaan telah melakukan upaya untuk mencegah

terjadinya produk rusak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, maka terdapat beberapa

saran yang perlu dipertimbangkan bagi beberapa pihak untuk perbaikan penelitian

selanjutnya sekaligus bagi penelitian ini, sebagai berikut:
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1. Bagi  perusahaan  dengan  memahami  bahwa  adanya  biaya  kualitas  mampu

memberikan pengaruh terhadap produk rusak,  maka perusahaan diharapkan

untuk  lebih  meningkatkan  anggaran  biaya  kualitas  terutama  pada  biaya

pencegahannya  yaitu  berupa  biaya  pelatihan  karyawan  dan  biaya

pemeliharaan  mesin.  Dimana  biaya  pelatihan  karyawan  untuk  mencegah

terjadinya kesalahan dalam proses pencampuran bahan baku pada saat proses

produksi berlangsung sedangkan untuk biaya pemeliharaan mesin digunakan

untuk mencegah terjadinya kesalahan pada saat proses produksi bahan baku

akan  berlangsung  yang  nantinya  akan  menimbulkan  pengaruh  terhadap

kesempurnaan produk yang akan dihasilkan. 
2. Diharapkan  bagi  peneliti  selanjutnya  dapat  meningkatkan  dan memperkuat

hasil penelitian ini dengan mengadakan pengkajian lebih mendalam dengan

biaya  kualitas  dengan  variabel-variabel  lain  atau  menghubungkan  produk

rusak dengan faktor  lainnya sehingga dapat  menutupi  kelemahan yang ada

pada penelitian ini, agar tidak terdapat kelemahan ataupun kekurangan dalam

proses penelitian selanjutnya.



TABEL DATA BIAYA PENCEGAHAN

TAHUN 2015-2017 (dalam rupiah)

2015

Januari              13,499,589.43 
Februari              22,859,055.30 
Maret                7,683,978.03 
April              32,806,630.29 
Mei              18,102,187.75 
Juni                6,039,729.17 
Juli              13,378,582.74 
Agustus                6,431,100.19 
September              14,576,571.19 
Oktober                6,769,247.02 
November                6,236,967.86 
Desember                7,207,890.39 
Jumlah            155,591,529.36 

Bula
n



TABEL DATA BIAYA PENCEGAHAN

TAHUN 2015-2017 (dalam rupiah)

2016 2017

             15,168,078.01              17,511,156.90 
             25,684,331.80                7,086,287.01 
               8,633,683.18              22,420,063.59 
             36,861,382.35              21,612,361.44 
             17,240,178.81              13,265,624.34 
               6,786,212.55                6,771,276.50 
             12,741,507.38              54,070,772.75 
               7,225,955.28                9,528,194.96 
             16,378,169.87              15,238,040.41 
               6,446,901.92              21,997,779.46 
               7,007,829.06                7,254,355.78 
               6,864,657.51                7,252,590.31 
           167,038,887.71            204,008,503.45 



TABEL DATA BIAYA PENILAIAN

TAHUN 2015-2017 (dalam rupiah)

2015 2016

Januari              6,291,166.00                       9,389,800.00 
Februari            13,953,551.85                     14,238,318.21 
Maret              3,304,220.14                       4,931,671.85 
April              6,503,153.18                       9,706,198.77 
Mei              5,205,038.85                        5,311,264.13 
Juni            13,024,095.67                     13,289,893.54 
Juli              3,565,979.02                       5,322,356.74 
Agustus              6,393,555.25                       8,196,865.71 
September              3,380,619.62                       5,045,700.92 
Oktober              8,459,017.24                     12,625,398.86 
November              4,359,010.17                       5,588,474.58 
Desember              6,073,877.49                       7,787,022.42 
Jumlah            80,513,284.47                   101,432,965.74 

Bula
n



TABEL DATA BIAYA PENILAIAN

TAHUN 2015-2017 (dalam rupiah)

2017

                  3,418,173.80 
                  7,913,737.47 
                11,338,512.75 
                  5,650,192.27 
                  4,399,903.05 
                  7,225,772.30 
                  4,881,874.64 
                  7,064,607.99 
                  7,157,112.85 
                15,786,733.76 
                14,299,086.36 
                  7,448,627.48 
                96,584,334.72 



PT BUMI SARANA BETON
DATA JUMLAH PRODUK RUSAK
TAHUN 2015-2017  (dalam rupiah)

Tahun Bulan Jumlah Jumlah Produk

Produk Rusak

2015 Januari                11,517.82                      42.80 
Februari                11,546.92                       17.11 
Maret                11,485.90                      30.70 
April                  8,642.93                      58.93 
Mei                11,798.18                      69.84 
Juni                10,191.73                      48.73 
Juli                10,537.53                      58.93 
Agustus                13,841.48                      25.84 
September                  8,476.36                      19.34 
Oktober                10,657.64                      34.16 
November                10,280.69                      37.70 
Desember                  8,438.85                      26.32 
Jumlah              127,416.04                    470.41 

2016 Januari                15,549.05                      73.66 
Februari                14,433.65                      94.29 
Maret                15,505.97                      79.56 
April                10,803.67                      57.77 
Mei                15,927.55                      60.91 
Juni                12,739.66                      41.45 
Juli                14,225.66                      21.39 
Agustus                17,301.86                      32.30 
September                10,595.45                      21.39 
Oktober                13,322.05                      32.30 
November                13,878.93                      42.70 
Desember                11,392.45                      50.90 
Jumlah              165,675.94                    450.00 

2017 Januari                20,213.77                      63.04 
Februari                16,598.70                      44.37 
Maret                20,933.05                      40.26 
April                12,424.22                      23.19 
Mei                18,316.68                      27.15 
Juni                15,924.57                    108.58 



Juli                16,359.51                      96.84 
Agustus                21,627.32                    120.95 
September                13,032.41                      62.31 
Oktober                16,652.56                      61.87 
November                17,071.08                      62.61 
Desember                14,012.72                      44.91 
Jumlah              203,166.59 425



Prosentase

Produk Rusak

                    0.37 
                    0.15 
                    0.27 
                    0.68 
                    0.59 
                    0.48 
                    0.56 
                    0.19 
                    0.23 
                    0.32 
                    0.37 
                    0.31 

                    0.47 
                    0.65 
                    0.51 
                    0.53 
                    0.38 
                    0.33 
                    0.15 
                    0.19 
                    0.20 
                    0.24 
                    0.31 
                    0.45 

                    0.31 
                    0.27 
                    0.19 
                    0.19 
                    0.15 
                    0.68 



                    0.59 
                    0.56 
                    0.48 
                    0.37 
                    0.37 
                    0.32 



Komponen Januari Februari

BIAYA PENCEGAHAN

by.perenc dan pengawasan                    2,699,917.89                  4,571,811.06 

by.pemeliharan mesin                  10,799,671.54               18,287,244.24 

by.pelatihan karyawan                                      -                          -   

Total by. Pencegahan                  13,499,589.43               22,859,055.30 

BIAYA PENILAIAN

by.pengujian bh.baku                    2,201,908.10                 4,883,743.15 

by.inspeksi proses prod.                    4,089,257.90                 9,069,808.70 

Total biaya penilaian                    6,291,166.00               13,953,551.85 

TOTAL BIAYA KUALITAS                  19,790,755.43               36,812,607.15 

Komponen Januari Februari

BIAYA PENCEGAHAN

by.perenc dan pengawasan                    3,033,615.60                 5,136,866.36 

by.pemeliharan mesin                  12,134,462.41               20,547,465.44 

by.pelatihan karyawan                                      -                          -   

Total by. Pencegahan                  15,168,078.01               25,684,331.80 

BIAYA PENILAIAN

by.pengujian bh.baku                    3,286,430.00                  4,983,411.37 

by.inspeksi proses prod.                    6,103,370.00                 9,254,906.84 

Total biaya penilaian                    9,389,800.00               14,238,318.21 

TOTAL BIAYA KUALITAS                  24,557,878.01               39,922,650.01 



Komponen Januari Februari

BIAYA PENCEGAHAN

by.perenc dan pengawasan                    3,502,231.38                 1,417,257.40 

by.pemeliharan mesin                  14,008,925.52                 5,669,029.61 

by.pelatihan karyawan                                      -                          -   

Total by. Pencegahan                  17,511,156.90                 7,086,287.01 

BIAYA PENILAIAN

by.pengujian bh.baku                    1,196,360.83                  2,769,808.11 

by.inspeksi proses prod.                    2,221,812.97                 5,143,929.36 

Total biaya penilaian                    3,418,173.80                 7,913,737.47 

TOTAL BIAYA KUALITAS                  20,929,330.70               15,000,024.48 



LAPORAN BIAYA KUALITAS

TAHUN 2015

Tahun 2015

Maret April Mei Juni Juli Agustus

                1,536,795.61                 6,561,326.06                 3,620,437.55                      1,207,945.83                 2,675,716.55                 1,286,220.04 

                6,147,182.42               26,245,304.23               14,481,750.20                      4,831,783.34               10,702,866.20                 5,144,880.16 

                                  -                                     -                          -                                         -   ###                                   -   

                7,683,978.03               32,806,630.29               18,102,187.75                      6,039,729.17               13,378,582.74                 6,431,100.19 

                1,156,477.05                 2,276,103.61                 1,821,763.60                      4,558,433.48                 1,248,092.66                 2,237,744.34 

                2,147,743.09                 4,227,049.56                 3,383,275.25                      8,465,662.18                 2,317,886.36                 4,155,810.91 

                3,304,220.14                 6,503,153.18                 5,205,038.85                    13,024,095.67                 3,565,979.02                 6,393,555.25 

              10,988,198.17               39,309,783.47               23,307,226.60                    19,063,824.84               16,944,561.76               12,824,655.45 

LAPORAN BIAYA KUALITAS

TAHUN 2016

Tahun 2016

Maret April Mei Juni Juli Agustus

                1,726,736.64                 7,372,276.47                 3,448,035.76                      1,357,242.51                 2,548,301.48                 1,445,191.06 

                6,906,946.54               29,489,105.88               13,792,143.05                      5,428,970.04               10,193,205.90                 5,780,764.22 

                                  -                                     -                          -                                         -   ###                                   -   

                8,633,683.18               36,861,382.35               17,240,178.81                      6,786,212.55               12,741,507.38                 7,225,955.28 

                1,726,085.15                 3,397,169.57                 1,858,942.45                      4,651,462.74                 1,862,824.86                 2,868,903.00 

                3,205,586.70                 6,309,029.20                 3,452,321.68                      8,638,430.80                 3,459,531.88                 5,327,962.71 

                4,931,671.85                 9,706,198.77                 5,311,264.13                    13,289,893.54                 5,322,356.74                 8,196,865.71 

              13,565,355.03               46,567,581.12               22,551,442.94                    20,076,106.09               18,063,864.12               15,422,820.99 

LAPORAN BIAYA KUALITAS



TAHUN 2017

Tahun 2017

Maret April Mei Juni Juli Agustus

                4,484,012.72                 4,322,472.29                 2,653,124.87                      1,354,255.30               10,814,154.55                 1,905,638.99 

              17,936,050.87               17,289,889.15               10,612,499.47                      5,417,021.20               43,256,618.20                 7,622,555.97 

                                  -                                     -                          -                                         -   ###                                   -   

              22,420,063.59               21,612,361.44               13,265,624.34                      6,771,276.50               54,070,772.75                 9,528,194.96 

                3,968,479.46                 1,977,567.29                 1,539,966.07                      2,529,020.31                 1,708,656.12                 2,472,612.80 

                7,370,033.29                 3,672,624.98                 2,859,936.98                      4,696,752.00                 3,173,218.52                 4,591,995.19 

               11,338,512.75                 5,650,192.27                 4,399,903.05                      7,225,772.30                 4,881,874.64                 7,064,607.99 

              33,758,576.34               27,262,553.71               17,665,527.39                    13,997,048.80               58,952,647.39               16,592,802.95 



Oktober November Desember Total

                2,915,314.24                 1,353,849.40                 1,247,393.57                 1,441,578.08                  31,118,305.87 

               11,661,256.95                 5,415,397.61                 4,989,574.29                 5,766,312.31                124,473,223.49 

                                  -                          -                          -                          -                                        -   

              14,576,571.19                 6,769,247.02                 6,236,967.86                 7,207,890.39                155,591,529.36 

                1,183,216.87                 2,960,656.03                 1,525,653.56                 2,125,857.12                  28,179,649.56 

                2,197,402.75                 5,498,361.20                 2,833,356.61                 3,948,020.37                  52,333,634.90 

                3,380,619.62                 8,459,017.24                 4,359,010.17                 6,073,877.49                  80,513,284.47 

              17,957,190.80               15,228,264.26               10,595,978.03               13,281,767.88                236,104,813.83 

Oktober November Desember Total

                3,275,633.97                 1,289,380.38                 1,401,565.81                 1,372,931.50                  33,407,777.54 

              13,102,535.90                 5,157,521.54                 5,606,263.25                 5,491,726.01                133,631,110.17 

                                  -                          -                          -                          -                                        -   

              16,378,169.87                 6,446,901.92                 7,007,829.06                 6,864,657.51                167,038,887.71 

                1,765,995.32                 4,418,889.60                 1,955,966.10                 2,725,457.85                  35,501,538.01 

                3,279,705.60                 8,206,509.26                 3,632,508.48                 5,061,564.58                  65,931,427.73 

                5,045,700.92               12,625,398.86                 5,588,474.58                 7,787,022.42                101,432,965.74 

              21,423,870.80               19,072,300.79               12,596,303.63               14,651,679.94                268,471,853.45 

Septembe
r

Septembe
r



Oktober November Desember Total

                3,047,608.08                 4,399,555.89                 1,450,871.16                 1,450,518.06                  40,801,700.69 

              12,190,432.33               17,598,223.57                 5,803,484.62                 5,802,072.25                163,206,802.76 

                                  -                          -                          -                          -                                        -   

              15,238,040.41               21,997,779.46                 7,254,355.78                 7,252,590.31                204,008,503.45 

                2,504,989.50                 5,525,356.82                 5,004,680.23                 2,607,019.62                  33,804,517.15 

                4,652,123.35               10,261,376.94                 9,294,406.13                 4,841,607.86                  62,779,817.57 

                7,157,112.85               15,786,733.76               14,299,086.36                 7,448,627.48                  96,584,334.72 

              22,395,153.26               37,784,513.22               21,553,442.14               14,701,217.79                300,592,838.17 

Septembe
r
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               236,104,813.83          470 
               268,471,853.45          450 
               300,592,838.17          425 



Model Summary

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 .998a .987 .987 836765.477

a. Predictors: (Constant), RUSAK

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 2078662555677

563.200
1

2078662555677

563.200
2968.770 .012b

Residual 700176462955.

707
1

700176462955.

707

Total 2079362732140

518.000
2

a. Dependent Variable: KUALITAS

b. Predictors: (Constant), RUSAK

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) 130510510.373 2576229.217 50.660 .013

RUSAK 225415.790 4137.101 1.000 54.486 .012

a. Dependent Variable: KUALITAS

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

KUALITAS 3 236104814 300592838 268389835.15 32244090.405

RUSAK 3 470 756 611.67 143.019

Valid N (listwise) 3
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