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ABSTRAK 
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Prof. Dr. Made Sudarma, SE, MM, Ak 
 

 
 

Pengukuran dan pelaporan biaya kualitas merupakan suatu hal yang 
dipandang perlu mengingat peranannya di dalam pencapaian efektifitas dan 
efisiensi biaya. Pengukuran dan pelaporan biaya kualitas dapat dijadikan sebagai 
alat untuk pengendalian biaya kualitas yang bertujuan untuk mengurangi 
pemborosan yang disebabkan oleh produk yang kualitasnya rendah. Kualitas 
produk tidak semata-mata mengacu pada kualitas yang dihasilkan oleh perusahaan 
penghasil produk fisik, tetapi kualitas juga menjadi hal yang penting bagi 
perusahaan penghasil produk yang berupa jasa 

Berpijak pada uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
penerapan strategi biaya kualitas berdasarkan pengukuran dan pelaporan biaya 
kualitas pada PT. Arina Multikarya Malang. Penelitian ini dirancang sebagai 
penelitian deskriptif kuantitatif dengan teknik analisis biaya berdasarkan 
pendekatan zero defect.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Strategi biaya kualitas disamping 
memberikan tingkat efisiensi biaya juga memberikan peningkatan pendapatan 
perusahaan. Hal ini dicapai oleh PT. Arina Multikarya dengan melakukan 
pendekatan strategi zero defect yang memiliki sasaran pada pencapaian tingkat 
kerusakan nol. Peningkatan efisiensi tersebut; khususnya pada PT. Arina 
Multikarya, ditandai dengan semakin menurunnya prosentase biaya kualitas dari 
tahun 2007 hingga tahun 2009, 2) Strategi biaya kualitas dengan penekanan pada 
peningkatan pengendalian internal melalui elemen biaya pencegahan 
menyebabkan elemen biaya lain (penilaian, kegagalan internal, dan kegagalan 
eksternal)  akan mengalami penurunan, dan secara umum total biaya kualitas yang 
dikeluarkan juga akan menurun 

 
 

 
Kata kunci : biaya kualitas total, biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya 

kegagalan internal, biaya kegagalan eksternal, zero defect 
 



ABSTRACT 
 

COST OF QUALITY STRATEGY ANALYSIS BASED ON  
COST OF QUALITY REPORTING AND MEASUREMENT 

 (An Empirical Study of PT. Arina Multi Karya Malang) 
 
 
 

by: 
Iskha Berlinda 

 
 

Advisor: 
 
 
 

 
 
Cost of quality reporting and measurement held as one of important aspect 

to perform an effective and efficient cost strategy. Measurement and controlling of 
cost of quality as a strategic approach to controll overall product quality aim to 
eliminate wasteful cost by minimalize/eliminate any low quality. Quality is the 
term that not solely refer to gods but also used on service. 

Inline with that proposition, this study aims to analize the implementation 
of cost of quality strategy based on the measured and reported actual cost of 
quality of PT. Arina Multi Karya Malang. This research conducted as a 
descriptive quantitative research using zero defect strategy.  

The results show that 1) Cost of quality strategy gave an insight of cost 
efficiency and an increased outcome by applying a strategy that aim to – in a long 
term – zero defect achievement. This statement proved by the declining of PT. 
Arina Multi Karya’s total cost of quality over the period, 2) Cost of quality 
strategy – mainly by controlling prevention cost – empirically proved to reduce  
another cost of quality component (appraisal, internal failure, and external 
failure); in general higher prevention cost produce a lover overall cost of quality.  

 
 
Keywords:  overall/total cost of quality, prevention cost, appraisal cost, 

internal failure cost, eksternal failure cost, zero defect.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Persaingan yang sangat tajam terjadi di semua lini usaha dalam era 

perdagangan bebas. Agar dapat memenangkan persaingan, ada beberapa aspek 

yang harus diperhatikan, yaitu fleksibel dan kualitas. Fleksibel artinya perusahaan 

mampu menangkap kebutuhan dan keinginan pelanggan yang selalu berubah. 

Kualitas artinya perusahaan harus mampu menghasilkan produk atau jasa yang 

sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan.  

Perusahaan dituntut untuk menghasilkan output (produk/jasa) dengan 

kualitas yang baik, harga murah, pengiriman tepat waktu dan pelayanan yang 

memuaskan terhadap pelanggan agar mampu berkembang atau paling tidak 

bertahan hidup. Hal ini berarti bahwa perusahaan harus benar-benar 

memperhatikan kualitas dari berbagai aspek. Mulai dari kualitas bahan baku, 

kualitas tenaga kerja, kualitas distribusi dengan kemampuan menyerahkan produk 

sesuai dengan waktu yang dikehendaki oleh pelanggan, dan promosi yang 

berkualitas, sehingga mampu memikat pembeli yang pada akhirnya akan 

meningkatkan jumlah pelanggan.  

Perhatian khusus pada kualitas output akan membawa dampak yang positif 

terhadap perusahaan. Proses produksi yang memperhatikan kualitas akan 

menghasilkan produk yang berkualitas yang diharapkan bebas dari kerusakan 

sehingga berbagai pemborosan dapat dihindari.  
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Dengan beberapa aspek seperti dibawah ini, perusahaaan harus benar-benar 

memperhatikan kualitas dari berbagai aspek sesuai dengan keinginan dan 

kebutuhan yang selalu berubah, antara lain: 

1. Kualitas input produksi 

2. Tenaga kerja yang mampu bekerja secara efisien. 

3. Kualitas distribusi yang mampu menyerahkan produk sesuai waktu yang 

diinginkan pelanggan dan promosi yang berkualitas, sehingga mampu memikat 

pembeli yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah pelanggan. 

Pihak manajemen memerlukan sumber informasi secara akurat yang dapat 

menunjukkan kondisi perusahaan terutama yang berkaitan dengan aktivitas 

penciptaan, pengidentifikasian, mempertahankan dan memperbaiki kualitas 

produksi. Hal itu bertujuan untuk mengetahui seberapa besar biaya yang telah 

dikeluarkan untuk mengendalikan kualitas dan melakukan pencegahan, serta 

berusaha menekan pemborosan-pemborosan biaya kualitas yang seharusnya tidak 

perlu terjadi. Untuk itu perlu dilakukan pengukuran dan pelaporan biaya kualitas, 

sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu bagi pihak manajemen di dalam 

melakukan perencanaan dan pengendalian biaya kualitas. Sementara dalam jangka 

panjang, perusahaan perlu menetapkan strategi yang mampu menjamin efisiensi 

penggunaan biaya untuk menjamin mutu output operasional/produksi. 

Menurut Hansen dan Mowen (2000:7) biaya kualitas (cost of quality) adalah 

biaya yang timbul karena mungkin atau telah dihasilkan produk yang jelek 

mutunya. Jadi biaya kualitas adalah biaya yang berhubungan dengan penciptaan, 

pengidentifikasian, perbaikan, dan pencegahan kerusakan. Biaya kualitas tidak 
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berbeda dengan biaya yang lain, misalnya, biaya produksi dan biaya administrasi 

Biaya ini dapat diprogram, dianggarkan, diukur, dan dianalisa untuk mencapai 

kualitas yang diharapkan dengan biaya yang lebih rendah, sehingga perusahaan 

akan mencapai efektifitas dan efisiensi yang berhubungan dengan kualitas.  

Pengukuran dan pelaporan biaya kualitas merupakan suatu hal yang 

dipandang perlu mengingat peranannya di dalam pencapaian efektifitas dan 

efisiensi biaya. Pengukuran dan pengendalian biaya kualitas dapat dijadikan 

sebagai alat untuk pengendalian biaya kualitas yang bertujuan untuk mengurangi 

pemborosan yang disebabkan oleh produk yang kualitasnya rendah. 

Berbagai penelitian dengan fokus analisis biaya mutu diarahkan pada 

berbagai tujuan yang ditetapkan. Diantaranya adalah analisis biaya mutu untuk 

tujuan pengendalian kerusakan sebagaimana dilakukan oleh Astuti (2005) dengan 

topik Analisis Biaya Kualitas dan Pengaruhnya Terhadap Produk Rusak pada CV 

Aneka Ilmu. Penelitian tersebut memberikan temuan bahwa biaya kualitas yang 

meliputi biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan biaya 

kegagalan eksternal memiliki pengaruh simultan terhadap produk rusak. 

Sementara secara parsial biaya kualitas yang berpengaruh terhadap produk cacat 

adalah biaya pencegahan dan biaya kegagalan internal. Biaya pencegahan adalah 

elemen biaya yang berpengaruh dominan.  

Felecia (2006) melakukan studi kasus pada perusahaan bahan baku 

makanan. Penelitian tersebut mengambil topik Peningkatan Daya Saing Industri 

Melalui Analisa Biaya Kualitas (Studi Kasus pada Perusahaan Bahan Baku 

Makanan). Penelitian tersebut mencapai hasil yang menunjukkan bahwa industri 
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bahan baku makanan menunjukkan bahwa elemen biaya kualitas mereka memiliki 

porsi yang sangat besar untuk biaya pencegahan. Hal ini dikarenakan kegagalan 

sekecil apapun apabila sampai ke tangan konsumen dapat berdampak fatal, oleh 

sebab itu akan lebih baik apabila dicegah sejak awal. Perusahaan dapat 

meningkatkan daya saingnya di pasar ketika biaya kualitas produk dapat 

berkurang.  

Kedua penelitian di atas menunjukkan bahwa kepastian tentang pencapaian 

standar kualitas yang ditetapkan perusahaan melalui pengendalian biaya kualitas 

sangat penting bagi kelangsungan hidup perusahaan. Penelitian oleh Astuti (2005) 

menunjukkan bahwa pengendalian biaya mutu berpengaruh terhadap kualitas 

produk yang dihasilkan, artinya pengendalian yang optimal terhadap biaya mutu 

akan memberikan jaminan terhadap kualitas produk yang dihasilkan sehingga 

mampu menekan tingkat kerusakan produk. Sementara di sisi lain penelitian 

Felecia (2006) melengkapi bahwa kemampuan perusahaan mengendalikan biaya 

mutu akan memberikan kontribusi terhadap daya saing perusahaan.  

Sebagaimana ditunjukkan oleh dua penelitian tersebut, biaya mutu 

memberikan kontribusi bagi kelangsungan hidup perusahaan melalui minimalisasi 

kerusakan produk dan maksimalisasi daya saing pada perusahaan penghasil 

produk (manufaktur). Kenyataan tersebut memberikan ketertarikan peneliti 

tentang penerapan strategi pengendalian biaya mutu pada perusahaan yang 

berkarakteristik sebagai perusahaan jasa. Hal ini didasarkan pada kenyataan 

bahwa kualitas pelayanan/jasa merupakan aspek yang penting bagi perusahaan 

jasa sebagaimana dalam perusahaan yang berkarakteristik penghasil barang.  
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Hardjosoedarmo (1997:7) mendefinisikan kualitas sebagai karakterisik 

produk atau jasa yang ditentukan oleh pemakai atau customer dan diperoleh 

melalui pengukuran proses serta melalui perbaikan yang berkelanjutan. Menurut 

Schroeder (1997:168) kualitas dikaitkan dengan merancang dan membuat produk 

untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Sedangkan menurut Crosby dalam Ariani 

(2004:3) kualitas adalah kesesuaian dengan kebutuhan yang meliputi availability, 

delivery, realibility, maintainability dan cost effective.  

Beberapa argumen tentang analisis biaya kualitas dalam bidang jasa telah 

dikembangkan oleh beberapa ahli. Woods (2008) menyatakan bahwa. Biaya mutu 

dapat diterapkan pada organisasi bentuk apapun. Organisasi jasa dapat 

menerapkan biaya kualitas, terdapat biaya berkaitan dengan proses penyampaian 

jasa yang buruk sebagai salah satu titik pengukuran tingkat kualitas (appraisal) 

sebagai contohnya dan investasi untuk mencegah hasil yang buruk. Karena itulah, 

teknik biaya kualitas dapat diterapkan pada berbagai tipe organisasi dan pada 

berbagai jenis pendekatan untuk perbaikan.  

Sementara itu pendapat lain oleh Paris dan Khrisnamoorti (2005) 

memberikan argumen tentang penggunaan biaya mutu bagi organisasi pelayanan 

kesehatan. Biaya kualitas merupakan alat yang sangat penting untuk mengevaluasi 

inisiatif kualitas perusahaan dalam ketentuan penggunaan nominal biaya, dan 

seringkali mengarah pada area yang membutuhkan perbaikan. hal ini juga berlaku 

di organisasi yang bergerak bidang pelayanan kesehatan. di masa mendatang 

sangat penting bagi setiap organisasi kesehatan untuk mengintegrasikan analisis 

biaya mutu ke dalam sistem untuk membantu memberikan prioritas perbaikan 
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dalam area yang membutuhkan. 

Pendapat ahli tentang kualitas menunjukkan bahwa kualitas produk tidak 

semata-mata mengacu pada kualitas yang dihasilkan oleh perusahaan penghasil 

produk fisik, tetapi kualitas juga menjadi hal yang penting bagi perusahaan 

penghasil produk yang berupa jasa. Hal ini mendasari penelitian yang dilakukan 

penulis untuk melakukan analisis terhadap perusahaan jasa yaitu PT. Arina Multi 

Karya yang menyediakan jasa pemasaran. 

PT. Arina Multi Karya adalah perusahaan yang akan dijadikan obyek 

penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini. Perusahaan ini merupakan salah satu 

perusahaan jasa di Indonesia yang bergerak dalam outsourcing tenaga pemasaran 

dan pengenalan produk konsumen, sehingga dalam operasionalnya harus benar-

benar memperhatikan kualitas personal pemasaran yang menjadi ujung 

tombaknya. Namun, perusahaan ini masih belum menyajikan pencatatan 

akuntansi yaitu laporan biaya kualitas yang dapat berguna untuk pengendalian 

biaya kualitas. 

Berdasarkan uraian diatas dan pentingnya pengukuran, serta pelaporan biaya 

kualitas sebagai alat pengendalian biaya kualitas, maka dilakukan penelitian yang 

berkaitan dengan masalah biaya kualitas melalui penulisan skripsi dengan judul: 

“Evaluasi Strategi Biaya Kualitas Berdasarkan Pengukuran dan Pelaporan Biaya 

Kualitas (Studi pada PT. Arina Multi Karya Malang)” 

 
1.2 Perumusan Masalah 

Sesuai dengan uraian diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: ”Bagaimana menerapkan strategi biaya kualitas berdasarkan 
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pengukuran dan pelaporan biaya kualitas pada PT. Arina Multikarya Malang?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini adalah untuk “Mengetahui penerapan strategi biaya kualitas 

berdasarkan pengukuran dan pelaporan biaya kualitas pada PT. Arina Multikarya 

Malang” 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.1.1. Manfaat Teoritis 

1. Bagi Peneliti 

Hasil Menambah pengetahuan mengenai pengukuran dan pelaporan biaya 

kualitas serta sebagai media untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang 

penerapan teori-teori akuntansi manajemen, terutama yang berkaitan dengan 

aktivitas pelaporan biaya kualitas.  

2. Bagi Lembaga Pendidikan 

Sebagai tambahan referensi bagi semua pihak yang akan melanjutkan 

penelitian lebih jauh sesuai dengan pokok bahasan ini.  

1.1.2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak manajemen 

dalam mengukur dan melaporkan biaya kualitas 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Farida Aryani (2006) melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengaruh 

Biaya Kualitas Terhadap Produk Rusak Pada PT. Masscom Graphy Semarang Tahun 

2004-2005. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar pengaruh biaya 

pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, biaya kegagalan eksternal secara 

simultan dan parsial terhadap produk rusak serta untuk mengetahui pengendalian 

kerusakan produk pada PT Masscom Graphy Semarang tahun 2004–2005. Populasi 

dalam penelitian ini adalah dengan studi sensus atau studi populasi dengan jumlah 

sampel 24 buah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan 

teknik analisis data regresi berganda dan statistical quality control (SQC). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel biaya kualitas mempunyai pengaruh 

signifikan secara simultan terhadap produk rusak. Secara parsial biaya pencegahan dan 

biaya kegagalan internal berpengaruh signifikan terhadap produk rusak, dengan 

pengaruh dominan diberikan oleh biaya pencegahan.  

Astuti (2005) melakukan penelitian dengan topik Analisis Biaya Kualitas dan 

Pengaruhnya Terhadap Produk Rusak pada CV Aneka Ilmu. Populasi penelitian ini 

adalah suatu peristiwa mengenai biaya kualitas dan produk cacat yang dihasilkan CV 

Aneka Ilmu selama tiga tahun yaitu dari tahun 2001-2003 dengan analisis secara 

perbulan. Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan teknik 

analisis data dengan metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa biaya kualitas yang meliputi biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan 

internal, dan biaya kegagalan eksternal memiliki pengaruh simultan terhadap produk 

cacat yang terjadi di CV. Aneka Ilmu. Biaya kualitas berpengaruh signifikan terhadap 

produk cacat adalah biaya pencegahan dan biaya kegagalan internal. Biaya pencegahan 

berpengaruh dominan terhadap produk rusak.  

Wibowo (2006) melakukan penelitian dengan topik Analisis Optimalisasi Biaya 
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Kualitas dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Produk pada PT. Primatexco Indonesia. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah biaya kualitas total. Sedangkan variabel 

terikatnya adalah kualitas produk yang ditentukan berdasarkan jumlah produk 

berkualitas yang dihasilkan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan 

teknik analisis data menggunakan analisi regresi berganda. Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan biaya kualitas mempunyai hubungan yang negatif dengan kualitas 

produk, dalam artian semakin rendah biaya kualitas yang dikeluarkan maka semakin 

tinggi kualitas produk yang dihasilkan. Dari penelitian di atas dapat diambil kesimpulan 

bahwa PT. Primatexco Indonesia telah mengeluarkan biaya-biaya yang termasuk dalam 

katagori biaya kualitas, namun PT. Primatexco Indonesia belum mengelompokkan 

biaya tersebut secara terpisah dan belum menyusun laporan biaya kualitas secara 

tersendiri. 

Perbandingan ketiga penelitian di atas dengan penelitian oleh penulis terletak 

pada metode penelitian dan fokus kajian yang diangkat. Masing-masing peneliti 

terdahulu menekankan pada dampak yang dirasakan oleh perusahaan dengan 

melakukan manajemen biaya mutu, dengan demikian penelitian diarahkan pada 

pengaruh biaya mutu terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan pencapaian 

kualitas produk yang maksimal (penekanan produk rusak dan pencapaian standar 

kualitas). Sementara penelitian ini melakukan pendekatan pada strategi biaya mutu 

sehingga pencapaian diarahkan pada bagaimana strategi yang dilaksanakan perusahaan 

untuk mengelola biaya kualitas. Perbandingan berikutnya terkait dengan objek 

penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan perusahaan penghasil produk fisik 

(barang) sementara penelitian ini menggunakan perusahaan penghasil jasa (pelayanan). 

Sementara itu penelitian tentang analisis biaya kualitas yang memfokuskan pada 

perusahaan yang bergerak di bidang jasa telah banyak dilakukan di berbagai negara 

namun di Indonesia jarang dilakukan. Beberapa penelitian tersebut antara lain 

dilakukan di bidang perbankan dan pemasaran. 

Atkinson et al. (1991) dan Campanella (1999) melakukan analisis terhadap 

strategi biaya mutu yang diterapkan oleh Banc One Corporation yang bergerrak dalam 
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bidang jasa keuangan dan perbankan. Perusahaan menggunakan pendekatan strategi 

biaya kualitas total yang tersusun atas komponen-komponen biaya pencegahan 

(prevention), penilaian (appraisal), serta kegagalan internal (internal failure) dan 

eksternal (external failure). Hasil penelitian menunjukkan adanya keberhasilan strategi 

biaya kualitas yang dilaksanakan dengan dihasilkannya perbaikan yang substansial 

dalam tingkat pelayanan dan biaya operasional. Di sisi lain perusahaan menunjukkan 

keberhasilan dengan kemampuan meningkatkan pendapatan sebesar lebih dari $20 juta 

per tahun dalam periode penelitian sebagai akibat dari perbaikan yang berhasil dicapai. 

Carr (1992) melakukan analisis terhadap strategi biaya mutu oleh US Marketing 

Group of Xerox. Perusahaan ini merupakan perusahaan jasa pemasaran yang 

memegang kontrak pemasaran bagi produsen Xerox. Perusahaan menggunakan 

pendekatan strategi biaya kualitas total yang tersusun atas komponen-komponen biaya 

pencegahan (prevention), penilaian (appraisal), serta kegagalan internal (internal 

failure) dan eksternal (external failure). Hasil penelitian menunjukkan adanya 

keberhasilan strategi biaya kualitas yang ditunjukkan dengan keberhasilan menekan 

biaya kualitas hingga mencapai $54 juta pada tahun pertama penerapan strategi biaya 

mutu. 
 

2.2 Tinjauan tentang Kualitas 

2.2.1 Pengertian Kualitas 

Kualitas akan sangat berkaitan dengan jenis produk atau jasa tertentu dan 

konsumen tertentu. Banyak sekali pengertian atau definisi dari kualitas yang 

dikemukakan oleh para ahli dalam berbagai literatur, tetapi pada dasarnya pengertian 

atau definisi tersebut mengandung konsepsi yang sama. 

“The American Society for Quality Control” dalam sebuah buku yang ditulis oleh 

Horngren dkk (2003: 654) disebutkan bahwa: “The Quality Control defines quality as 

the total features and characteristics of a product or service made or performed 

according to specifications to satisfy customers at the time of purchase and during 

use.” Berdasarkan pengertian tersebut, menunjukkan bahwa kualitas  
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produk atau jasa dibuat secara spesifik dalam bentuk dan karakteristiknya untuk 

kepuasan pelanggan. 

Hansen dan Mowen (2003: 441), mendefinisikan kualitas sebagai berikut: 

“Quality is a relative measure of goodness.” Definisi ini mengandung pengertian 

bahwa kualitas merupakan tingkat keunggulan (excellence) atau ukuran relatif dari 

kebaikan (goodness). Dari sekian banyak definisi kualitas yang ada, menurut 

Tjiptono dan Diana (2000:3) terdapat beberapa kesamaan yaitu dalam elemen-

elemen sebagai berikut:  

1) Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. 

2) Kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan. 

3) Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah (misalnya apa yang dianggap 

merupakan kualitas saat ini mungkin dianggap kurang berkualitas pada masa 

yang akan datang).  

Jadi dari ketiga elemen diatas, kualitas adalah usaha yang dilakukan oleh 

manusia (perusahaan) untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan yang 

selalu berubah dan dinamis, melalui produk, jasa, proses dan lingkungan yang 

dihasilkan. 

 
2.2.2 Jenis-Jenis Kualitas 

Menurut Tjiptono dan Diana (2003:2) konsep kualitas pada umumnya 

dibagi menjadi dua golongan, yaitu: 

a. Kualitas design (quality of design) 

Kualitas desain mengukur sejauh mana karakteristik produk atau jasa sesuai 

dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan atau kualitas desain tercermin pada 
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tingkat biaya produksi atau harga jual suatu produk. Sebagai contoh, seorang 

pelanggan mesin foto copy menginginkan mesin yang mampu memfotocopy, 

mengirim fax, scaning dan sebagai mesin cetak elektronik. Apabila mesin 

fotocopy tersebut tidak dapat memenuhi salah satu dari kebutuhan pelanggan, 

maka mesin tersebut telah gagal dalam kualitas mesin.  

b. Kualitas kesesuaian (quality of conformance)  

Kualitas kesesuaian menunjukkan seberapa jauh suatu produk atau jasa 

memenuhi spesifikasi desain dan produksi atau sasaran kualitas berhubungan 

dengan pengukuran pemenuhan spesifikasi atau permintaan atas suatu produk 

tertentu. Sebagai contoh, mesin fotocopy yang mengakibatkan kertas menjadi 

robek, berarti mesin tersebut telah gagal memenuhi kualitas kesesuaian.  

Kualitas produk atau jasa adalah sesuatu yang memenuhi atau melebihi 

ekspektasi pelanggan. Hansen dan Mowen (2003: 441) menyatakan bahwa 

ekspektasi pelanggan bisa dijelaskan melalui atribut-atribut kualitas atau hal-hal 

yang sering disebut sebagai dimensi kualitas. Jadi kualitas produk atau jasa 

merupakan sesuatu yang memenuhi atau melebihi ekspektasi pelanggan dalam 

delapan dimensi sebagai berikut: 

a. Kinerja (Perfomance) adalah tingkat konsistensi dan kebaikan fungsi-fungsi 

produk. Untuk jasa dimensi kerja didefinisikan sebagai atribut daya tanggap 

(responsiveness), kepastian atau jaminan (assurance), dan empati (empathy). 

b. Estetika (Aesthetics) berhubungan dengan penampilan wujud produk serta 

penampilan fasilitas, peralatan, personalia, dan materi komunikasi yang 

berkaitan dengan jasa. 
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c. Kemudahan perawatan dan perbaikan (Serviceability) berkaitan dengan tingkat 

kemudahan merawat dan memperbaiki produk. 

d. Keunikan (Features) adalah karakteristik produk yang berbeda secara 

fungsional dari produk-produk sejenis. 

e. Reliabilitas (Reability) adalah probabilitas produk atau jasa menjalankan fungsi 

dimaksud dalam jangka waktu tertentu. 

f. Durabilitas (Durability) didefinisikan sebagai umur manfat dari fungsi produk.  

g. Tingkat kesesuaian (Quality of conformance) adalah ukuran mengenai apakah 

sebuah produk atau jasa telah memenuhi spesifikasinya. 

h. Pemanfaatan (Fitness for use) adalah kecocokan dari sebuah produk 

menjalankan fungsi-fungsi sebagaimana diiklankan. 

 
2.2.3 Pandangan Terhadap Standar Kualitas 

Menurut Hansen dan Mowen (2000:12) terdapat 2 pandangan yang dapat 

digunakan dalam pemilihan standar kualitas, yaitu: 

c. Pandangan Tradisional 

Dalam pandangan ini standar kualitas yang dianggap tepat adalah tingkat 

kualitas yang dapat diterima atau seringkali disebut Acceptable Quality Level 

(AQL). AQL merupakan standar kualitas yang sederhana yang mengijinkan 

kemungkinan sejumlah tertentu produk rusak akan dihasilkan atau dijual. 

Setiap perusahaan bebas menentukan besarnya AQL ini. Dengan ditentukannya 

AQL ini diharapkan jumlah produk rusak yang dihasilkan oleh perusahaan 

maksimal sebesar AQL tersebut.  



 14

d. Pandangan Kerusakan Nol 

Dalam pandangan ini standar kualitas yang ingin dicapai adalah zero defect, ini 

berarti bahwa tidak diperbolehkan adanya kerusakan pada produk yang 

dihasilkan, sehingga perlu diusahakan agar produk yang dihasilkan dan dijual 

sesuai dengan kualitas yang telah ditetapkan sebelumnya. 

 
2.2.4 Ukuran-Ukuran Kualitas 

Horngren dkk (2003:484) menyatakan bahwa: “pengukuran kualitas untuk 

mengetahui kepuasan konsumen dan untuk mengevaluasi kinerja internal sangat 

penting bagi kelangsungan hidup perusahaan”. Kepuasan konsumen merupakan 

elemen pentingnya program kualitas. Memproduksi produk yang bebas dari 

kerusakan dan berkualitas tinggi hanya menguntungkan jika juga dapat 

memuaskan konsumen. Kepuasan konsumen sukar untuk diukur secara tepat, 

tetapi perusahaan dapat memilih dari banyaknya indikator untuk memperoleh 

jawaban. 

Menurut Ariani (2003:9), “ukuran kualitas harus dapat dilakukan baik 

secara individual, organisasi, korporasi, dan tujuan kinerja nasional. Untuk itu 

pengukuran kualitas harus bersifat secara menyeluruh baik produk maupun 

prosesnya.” 

Pengukuran kualitas dapat diukur dengan menggunakan ukuran-ukuran, 

baik finansial maupun non finansial. Rangkuman dari ukuran-ukuran kualitas 

dapat dilihat pada tabel 1.  
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Tabel 2.1 
Ukuran-Ukuran Kualitas 

 Ukuran Finansial Ukuran Non Finansial 

Ukuran kualitas untuk 
kepuasan konsumen Biaya kegagalan eksternal

Ukuran fisik kepuasan 
konsumen (contoh: waktu 
tanggapan konsumen, 
kinerja ketepatan waktu) 

Ukuran kualitas untuk 
kinerja internal 

Biaya pencegahan, 
penilaian dan kegagalan 
internal 

Ukuran fisik kinerja 
internal (contoh: tingkat 
kerusakan, tenggang 
waktu produksi) 

Sumber data: Hansen & Mowen, 2000 

Ukuran finansial kepuasaan konsumen terdiri dari indikator-indikator biaya 

kegagalan eksternal seperti biaya garansi perbaikan, tuntutan kewajiban, 

penurunan marjin kontribusi sebagai akibat penurunan penjualan, dan harga yang 

rendah dari produk yang dijual. Namun ukuran finansial tidak menunjukkan area 

yang memerlukan peningkatan, juga tidak memperhatikan kebutuhan dan 

preferensi konsumen dimasa depan. Oleh karena alasan itulah, kebanyakan 

perusahaan juga menggunakan ukuran-ukuran non finansial.  

Ukuran non finansial kepuasan konsumen meliputi:  

a. Jumlah unit yang cacat yang dikirimkan ke konsumen sebagai persentase dari 

total unit yang dikirimkan. 

b. Jumlah keluhan konsumen. Perusahaan mungkin memperkirakan bahwa dari 

20 pelanggan, 10 pelanggan akan memberikan keluhan. 

c. Selisih waktu tanggapan konsumen (selisih antara tanggal pengiriman yang 

dijadwalkan dengan tanggal yang diinginkan konsumen). 

d. Pengiriman tepat waktu (persentase dari pengiriman yang dilakukan tepat atau 

sebelum tanggal pengiriman yang dijadwalkan). 
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Mengukur aspek finansial dan non finansial dari kualitas memberikan 

keuntungan-keuntungan, yaitu:  

a. Keuntungan ukuran-ukuran kualitas finansial: 

1) Biaya kualitas memusatkan perhatian pada berapa besar biaya kualitas dari 

kualitas yang rendah, walaupun ukuran-ukuran biaya kualitas kadang-

kadang tidak memasukkan biaya yang penting, tetapi sulit diukur seperti 

pengaruh kualitas yang rendah terhadap hubungan baik dengan konsumen. 

2) Bermanfaat untuk membandingkan antara program-program peningkatan 

kualitas yang berbeda dan untuk menetapkan prioritas pengurangan biaya 

yang maksimum. 

3) Berfungsi sebagai denominator untuk mengevaluasi trade off antara biaya 

pencegahan dengan biaya kegagalan. Biaya kualitas memberikan ukuran 

yang ringkas dan tunggal mengenai kinerja kualitas. 

b. Keuntungan ukuran-ukuran kualitas non finansial:  

1) Ukuran non finansial mudah untuk dikuantifikasi dan dipahami. 

2) Mengarahkan perhatian pada proses fisik dan memusatkan perhatian pada 

area permasalahan tertentu yang membutuhkan peningkatan. 

3) Memberikan umpan balik jangka pendek secara cepat mengenai 

keberhasilan usaha-usaha peningkatan kualitas. 

Pada umumnya keuntungan ukuran finansial dari biaya kualitas merupakan 

kerugian dari ukuran non finansial dan sebaliknya. Sebagian besar organisasi 

menggunakan kedua ukuran tersebut untuk mengukur kinerja kualitas. 
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2.3. Biaya Kualitas 

2.3.1. Definisi Biaya Kualitas 

Hammer dkk (1999:149), mendefinisikan biaya kualitas sebagai berikut: 

“The cost of quality is to some extent a misnomer. The cost of quality is not only 

the cost of obtaining quality but also the cost incurred from a lack of quality.In 

order to understand and minimize the cost of quality, the types of quality cost 

must be identified and distinguished.”  

Definisi tersebut mengimplikasikan bahwa biaya kualitas timbul juga 

sebagai akibat adanya kekurangan dari kualitas. Pengertian tersebut berhubungan 

dengan dua subkategori dari kegiatan yang terkait dengan kualitas (Hansen dan 

Mowen, 2003: 142), yaitu: 

a. Kegiatan Pengendalian 

Kegiatan pengendalian dilaksanakan oleh suatu organisasi untuk mencegah 

atau mendeteksi kualitas yang jelek (karena kualitas yang jelek mungkin 

terjadi). Jadi, kegiatan pengendalian terdiri dari kegiatan pencegahan dan 

penilaian. Biaya pengendalian adalah biaya yang dikeluarkan untuk 

menjalankan kegiatan pengendalian.  

b. Biaya Pengendalian 

Kegiatan pengendalian produk gagal merupakan suatu aktivitas yang 

dilaksanakan oleh suatu organisasi atau oleh pelanggannya untuk merespon 

kualitas yang jelek (kualitas jelek memang telah terjadi). Dalam menanggapi 

kualitas buruk yang muncul sebelum pengiriman suatu produk yang jelek 

(tidak sesuai kualitasnya, tidak berdaya tahan, tidak dapat diandalakan, dan lain 

sebagainya) ke pelanggan, kegiatan ini diklasifikasikan sebagai kegiatan 

produk gagal internal. Jika tidak demikian, mereka diklasifikasikan sebagai 

kegiatan produk gagal eksternal. 

Biaya yang ada karena produk gagal adalah biaya yang dikeluarkan oleh 

suatu organisasi karena adanya produk gagal yang diproduksi oleh perusahaan. 

Terdapat beberapa hal yang perlu ditekankan pada biaya kualitas, yaitu:  

a. Biaya kualitas tidak hanya berkaitan dengan produksi, tetapi berkaitan dengan 

seluruh aktivitas perusahaan mulai dari penelitian dan pengembangan sampai 
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ke pelayanan kepada konsumen(Garrison, 1999) 

b. Biaya kualitas dapat diklasifikasikan sebagai biaya yang dapat diamati dan 

tersembunyi. Biaya kualitas yang dapat diobservasi (observable quality cost) 

adalah biaya-biaya yang tersedia dari pencatatan akuntansi organisasi. Biaya 

kualitas yang tersembunyi (hidden cost) adalah biaya kesempatan yang 

dihasilkan dari kualitas buruk (biaya oportunitas biasanya tidak diakui dalam 

catatan akuntansi). 

 

2.3.2. Klasifikasi Biaya Kualitas 

Secara umum biaya kualitas dikelompokkan ke dalam empat kategori, yang 

merupakan bagian dari conformance cost dan non conformance cost. Tjiptono dan 

Diana (2000:36) menjabarkannya biaya kualitas sebagai: “biaya pencegahan, 

biaya penilaian, biaya kegagalan internal, biaya kegagalan eksternal”, yang 

masing-masing dijabarkan sebagai berikut: 

1. Biaya pencegahan (Prevention cost) 

Biaya ini merupakan biaya yang terjadi untuk mencegah kerusakan 

produk yang dihasilkan. Biaya ini meliputi biaya yang berhubungan dengan 

perancangan, pelaksanaan, dan pemeliharaan sistem berkualitas. Ada beberapa 

macam biaya yang termasuk dalam kelompok biaya pencegahan, yaitu: 

1) Teknik dan Perencanaan Kualitas 

Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas-aktivitas yang berkaitan 

dengan patokan rencana kualitas produk yang dihasilkan, rencana tentang 

kehandalan, rencana pemeriksaan, sistem data, dan rencana khusus dari 

jaminan kualitas. 

2) Tinjauan produk baru 

Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk penyiapan usulan tawaran, penilaian 

rancangan baru dari segi kualitas, penyiapan program percobaan dan 

pengujian untuk menilai penampilan produk baru, dan aktivitas-aktivitas 

kualitas lainnya selama tahap pengembangan dan pra produksi dari  

rancangan produk baru. 
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3) Rancangan Proses atau Produk 

Biaya-biaya yang dikeluarkan pada waktu perancangan produk atau 

pemilihan proses produksi yang dimaksudkan untuk meningkatkan 

keseluruhan kualitas produk tersebut.  

4) Pengendalian proses 

Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk teknik pengendalian proses, seperti 

grafik pengendalian yang memantau proses pembuatan dalam usaha 

mencapai kualitas produksi yang dikehendaki.  

5) Pelatihan 

Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan, penyiapan, 

pelaksanaan, penyelenggaraan, dan pemeliharaan program latihan formal 

masalah kualitas. 

6) Audit kualitas 

Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengevaluasi tindakan yang telah 

dilakukan terhadap rencana kualitas keseluruhan.  

2. Biaya Penilaian (appraisal cost)  

Biaya penilaian adalah yang terjadi untuk menentukan apakah produk 

dan jasa sesuai dengan persyaratan-persyaratan kualitas. Tujuan utama fungsi 

penilaian adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kerusakan 

sepanjang proses perusahaan, misalnya mencegah pengiriman barang-barang 

yang tidak sesuai dengan persyaratan kepada para pelanggan.  

Ada beberapa macam biaya yang termasuk dalam kelompok biaya 

penilaian, yaitu: 

1) Pemeriksaan dan pengujian bahan baku 

Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memeriksa dan menguji 

kesesuaian bahan baku yang dibeli dengan kualifikasi yang tercantum dalam 

pesanan.  

2) Pemeriksaan dan pengujian produk 

Biaya ini meliputi biaya yang terjadi untuk meneliti kesesuaian hasil 

produksi dengan standar perusahaan, termasuk meneliti pengepakan dan 

pengiriman. 
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3) Pemeriksaan kualitas produk 

Biaya ini meliputi biaya untuk melaksanakan pemeriksaan kualitas produk 

dalam proses maupun produk jadi.  

4) Evaluasi persediaan 

Biaya ini meliputi biaya untuk menguji produk di gudang, dengan tujuan 

untuk mendeteksi terjadinya penurunan kualitas produk.  

3. Biaya kegagalan internal (internal failure costs)  

Biaya kegagalan internal adalah biaya yang terjadi, karena ada 

ketidaksesuaian dengan persyaratan dan terdeteksi sebelum barang atau jasa 

tersebut dikirimkan ke pihak luar (pelanggan). Pengukuran biaya kegagalan 

internal dilakukan dengan menghitung kerusakan produk sebelum 

meninggalkan pabrik. Biaya kegagalan internal terdiri atas beberapa jenis 

biaya, yaitu: 

a. Sisa bahan (scrap) 

Biaya ini adalah kerugian yang ditimbulkan karena adanya sisa bahan baku 

yang tidak terpakai dalam upaya memenuhi tingkat kualitas yang 

dikehendaki. Bahan baku atau material yang tersisa karena alasan lain 

(misalnya keusangan, over run, dan perubahan desain produk) tidak 

termasuk dalam kategori biaya ini. 

b. Pengerjaan ulang 

Biaya ini meliputi biaya ekstra yang dikeluarkan untuk melakukan proses 

pengerjaan ulang agar dapat memenuhi standar kualitas yang disyaratkan. 
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c. Biaya untuk memperoleh material (bahan baku) 

Biaya ini meliputi biaya-biaya tambahan yang timbul, karena adanya 

aktivitas menangani penolakan (rejects) dan pengaduan (complaints) 

terhadap bahan baku yang telah dibeli.  

d. Factory contact engineering 

Biaya ini merupakan biaya yang berhubungan dengan waktu yang 

digunakan oleh para ahli produk atau produksi yang terlibat dalam masalah-

masalah produksi yang menyangkut kualitas. Misalnya, bila komponen atau 

bahan baku suatu produk tidak memenuhi spesifikasi kualitas, ahli produk 

atau produksi akan diminta untuk menilai kelayakan perubahan spesifikasi 

produk. 

4. Biaya kegagalan eksternal (external failure costs)  

Biaya kegagalan eksternal adalah biaya yang terjadi karena produk atau 

jasa gagal memenuhi persyaratan-persyaratan yang diketahui setelah produk 

tersebut dikirimkan kepada para pelanggan. Biaya ini merupakan biaya yang 

paling membahayakan, karena dapat menyebabkan reputasi yang buruk, 

kehilangan pelanggan, dan penurunan pangsa pasar. Biaya kegagalan eksternal 

terdiri atas beberapa macam biaya, diantaranya adalah: 

a. Biaya penanganan keluhan selama masa garansi 

Biaya ini meliputi semua biaya yang ditimbulkan karena adanya keluhan-

keluhan tertentu, sehingga diperlukan pemeriksaan, reparasi, atau 

penggantian. 

b. Biaya penanganan keluhan di luar masa garansi 

Biaya ini merupakan biaya-biaya berkaitan dengan keluhan-keluhan yang 

timbul setelah berlalunya masa garansi.  

c. Pelayanan (service) produk 

Biaya ini adalah keseluruhan biaya servis produk yang diakibatkan oleh 

usaha untuk memperbaiki cacat yang bukan disebabkan oleh adanya 

keluhan pelanggan. Biaya jasa instalasi atau kontrak pemeliharaan tidak 

termasuk dalam kategori biaya ini. 

d. Product liability 
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Biaya ini merupakan biaya yang timbul sehubungan dengan jaminan atau 

pertanggungjawaban atas kegagalan memenuhi standar kualitas (quality 

failures). 

e. Biaya penarikan kembali produk 

Biaya ini timbul karena adanya penarikan kembali suatu produk atau 

komponen tertentu. 

 

2.3.3. Pengukuran Biaya Kualitas 

Pengukuran merupakan salah satu dari beberapa konsep akuntansi 

manajemen. Sulastiningsih dan Zulkifli (1999: 69) menyatakan bahwa, 

pengukuran kualitas dapat dilakukan pada tiga tingkat, yaitu :  

1. Pengukuran Tingkat Proses (Process level)  

Mengukur setiap aktivitas dalam proses dan karakteristik input yang 

diserahkan oleh pemasok yang mengendalikan karakteristik output yang 

diinginkan. 

2. Pengukuran tingkat output (output level)  

Mengukur karakteristik output yang dihasilkan dibandingkan dengan 

spesifikasi yang diinginkan pelanggan.  

3. Pengukuran tingkat hasil (outcome level)  

Mengukur tingkat kepuasan pelanggan dalam mengkonsumsi produk yang 

diserahkan. 

 

2.3.4. Pelaporan Biaya Kualitas 

Sistem pelaporan biaya kualitas adalah penting apabila perusahaan peduli 

terhadap perbaikan dan pengendalian kualitas. Pencatatan secara rinci biaya 

kualitas aktual berdasarkan kategorinya memberi dua manfaat penting. Pertama, 

catatan tersebut mengungkapkan pola biaya kualitas dalam setiap kategori, yang 

memungkinkan para manajer menilai dampak keuangannya. Kedua, catatan 

tersebut menunjukkan distribusi biaya kualitas menurut kategori, yang 

memungkinkan para manajer menilai kepentingan reatif dari setiap kategori. 

(Hansen dan Mowen, 2003:446). 
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Signifikasi keuangan biaya kualitas dapat lebih mudah dinilai dengan 

menyatakan biaya kualitas sebagai persentase dari penjualan aktual. Pelaporan 

informasi biaya kualitas juga dapat berupa laporan kinerja kualitas. Supriyono 

(1999: 399) mengungkapkan bahwa “laporan kinerja biaya kualitas mengukur 

realisasi perkembangan” program penyempurnaan kualitas dalam suatu 

organisasi. Terdapat empat jenis laporan kinerja kualitas, yaitu:  

1. Laporan standar interim 

Suatu organisasi harus menetapkan standar kualitas interim setiap 

tahunnya dan membuat rencana untuk mencapai tingkat yang ditargetkan. 

Pada akhir periode, laporan kinerja kualitas interim membandingkan biaya 

kualitas aktual untuk periode tersebut dengan anggaran biayanya. Jadi, laporan 

standar interim dapat digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang 

berhubungan dengan standar atau sasaran periode sekarang. 

2. Laporan trend satu periode 

Laporan trend satu periode digunakan untuk menunjukkan kemampuan 

yang berhubungan dengan kinerja kualitas tahun terakhir.  

3. Laporan trend periode ganda 

Laporan trend kualitas periode ganda merupakan grafik yang menelusuri 

perubahan kualitas dari awal program sampai saat ini. Dengan menetapkan 

biaya kualitas sebagai ersentase penjualan dari waktu ke waktu, keseluruhan 

trend dalam program kualitas dapat dinilai. 

4. Laporan jangka panjang 

Laporan kinerja kualitas jangka panjang membandingkan biaya aktual 

periode saat ini dengan biaya yang diizinkan jika standar cacat nihil dipenuhi 

(dengan asumsi tingkat penjualan sama dengan periode saat ini). Laporan ini 

digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang berhubungan dengan standar 

atau sasaran jangka panjang. 
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2.3. Strategi Pengendalian Biaya Kualitas 

2.3.1. Pengertian Strategi 

Seseorang yang terlibat dalam bisnis, khususnya pemasaran, tentunya akan 

berhadapan dengan lingkungan persaingan yang amat dinamis. Perubahan 

lingkungan yang dinamis ini seringkali gagal diantisipasi dengan baik oleh para 

pelaku bisnis, sehingga banyak sekali perusahaan yang punya nama besar 

berjatuhan karena gagal mengantisipasinya. Antisipasi terhadap perubahan 

lingkungan bisnis yang amat dinamis dapat dirumuskan dalam suatu strategi. 

Istilah strategi berasal dari kata Yunani strategeia (stratos = militer, dan ag = 

memimpin), yang artinya seni atau ilmu untuk manjadi seorang jenderal. Menurut 

(Triton, 2008: 14), berdasarkan tokoh yang memiliki andil besar dalam 

mempopulerkan dan memperkuat konsep-konsep untuk strategi bisnis, yaitu : 

Chandler, 1962 
Strategi adalah penetapan tujuan dasar jangka panjang dan sasaran 
perusahaan, dan penerapan serangkaian tindakan, serta alokasi sumber daya 
yang penting untuk melaksanakan sasaran ini. 
 
Child, 1972 
Strategi adalah sekumpulan pilihan dasar atau kritis mengenai tujuan dan 
cara dari bisnis. 
 
Faulkner dan Johnson,1992 
Strategi memperhatikan dengan sungguh-sungguh arah jangka panjang dan 
cakupan organisasi. Strategi juga secara kritis memperhatikan dengan 
sungguh-sungguh posisi organisasi itu sendiri dengan memperhatikan 
lingkungan dan secara khusus memperhatikan pesaingnya. Strategi 
memperhatikan secara sungguh-sungguh pengadaan keunggulan kompetitif, 
yang secara ideal berkelanjutan sepanjang waktu, tidak dengan manufer 
teknis, tetapi dengan menggunakan perspektif jangka panjang secara 
keseluruhan. 
 
Johnson dan Scholes, 1993 
Strategi adalah arah dan cakupan organisasi yang secara ideal untuk jangka 
yang lebih panjang, yang menyesuaikan sumber dayanya dengan lingkungan 
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yang berubah, dan secara khusus, dengan pasarnya, dengan pelanggan dan 
kliennya untuk memenuhi harapan stakeholder. 
 
Kay, 1999 
Strategi bisnis memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesesuaian 
kapasitas internal perusahaan dan lingkungan eksternal. 
 
Armstrong, 2003 
Strategi merupakan deklarasi maksud yang mendefinisikan cara untuk 
mencapai tuj uan, dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh alokasi 
sumber daya perusahaan yang penting untuk jangka panjang dan 
mencocokkan sumber daya dan kapabilitas dengan lingkungan eksternal. 
 
Beberapa pendapat para ahli diatas memberikan perumusan bahwa strategi 

adalah sekumpulan pilihan kritis untuk perencanaan dan penerapan serangkaian 

rencana tindakan dan alokasi sumber daya yang penting dalam mencapai tujuan 

dasar dan sasaran, dengan memperhatikan keunggulan kompetitif, komparatif, dan 

sinergis yang ideal berkelanjutan, sebagai arah, cakupan, dan perspektif jangka 

panjang keseluruhan yang ideal dari individu atau organisasi. 

Pendapat lain tentang strategi diungkapkan oleh (Wahyudi. 1996: 15-17) 

yaitu strategi sebagai suatu seni dan ilmu dari pembuatan (Formulating), 

penerapan (Implementing), dan evaluasi (evaluating) keputusan-keputusan 

strategis antar fungsi-fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai 

tujuan-tujuan masa datang. Karena strategi adalah suatu alat untuk mencapai 

tujuan perusahaan, strategi memiliki beberapa sifat, antara lain : 

a. Menyatu (unified), yaitu menyatukan seluruh bagian-bagian dalam perusahaan. 

b. Menyeluruh (Comprehensive), yaitu mencakup seluruh aspek dalam 

perusahaan. 

c. Integral (Integrated), yaitu seluruh strategi akan cocok/ sesuai dari seluruh 

tingkatan (corporate, business, dan functional).  
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2.3.2. Konsep Strategi 

Konsep strategi militer sering kali diadaptasi dan diterapkan dalam dunia 

bisnis, misalnya konsep Sun Tzu, Hannibal, dan Carl von Clausewitz. Dalam 

konteks bisnis, strategi menggambarkan arah bisnis yang mengikuti lingkungan 

yang dipilih dan merupakan pedoman untuk mengalokasikan sumberdaya dan 

usaha suatu organisasi. Menurut Jain (Tjiptono, 1997: 3) setiap organisasi 

membutuhkan strategi manakala menghadapi situasi berikut: 

a. Sumber daya yang dimiliki terbatas 

b. Ada ketidakpastian mengenai kekuatan bersaing organisasi 

c. Komitmen terhadap sumber daya tidak dapat diubah lagi 

d. Keputusan-keputusan harus dikoordinasikan antar bagian sepanjang waktu  

e. Ada ketidakpastian mengenai pengendalian inisiatif 

Menutut Stoner, Freeman, dan Gilbert Jr (Tjiptono, 1997: 3), konsep strategi 

dapat didefinisikan berdasarkan dua perspektif yang berbeda yaitu: 

a. Perspektif apa yang suatu organisasi ingin lakukan (intent to do) Berdasarkan 

perspektif ini, strategi dapat didefinisikan sebagai program untuk menentukan 

dan mencapai tujuan organisasi dan mengimplementasikan misinya. Makna 

yang terkandung dalam strategi ini adalah bahwa para manajer memainkan 

peranan yang aktif, sadar dan rasional dalam merumuskan strategi organisasi. 

Dalam lingkungan yang turbulen dan selalu mengalami perubahan, pandangan 

ini lebih banyak disiapkan. 

b. Perspektif apa yang organisasi akhirnya lakukan (eventually does) Berdasarkan 

perspektif ini, strategi didefinisikan sebagai pola tanggapan atau respon 
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organisasi terhadap lingkungannya sepanjang waktu. Pada definisi ini, setiap 

organisasi pasti memiliki strategi, meskipun strategi iu tidak pernah 

dirumuskan secara eksplisit. Pandangan ini diterapkan bagi para manajer yang 

bersifat reaktif, yaitu hanya menanggapi dan menyesuaikan diri terhadap 

lingkungan secara pasif manakala dibutuhkan. Pernyataan strategi secara 

eksplisit merupakan kunci keberhasilan dalam menghadapi perubahan 

lingkungan bisnis. Strategi memberikan kesatuan arah bagi semua anggota 

organisasi. Bila konsep strategi tidak jelas, maka keputusan yang diambil akan 

bersifat subyektif atau berdasarkan intuisi belaka dan mengabaikan keputusan 

yang lain. 

 
2.3.3. Pengertian Pengendalian 

Pengendalian adalah proses manajemen yang bertujuan untuk menjamin 

bahwa setiap bagian organisasi berfungsi dengan efisien (berdaya guna) dan 

efektif (berhasil guna) secara maksimal. Pengendalian menunjukkan monitoring 

dan evaluasi prestasi untuk menentukan tingkat kesesuaian tindakan dengan 

rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Supriyono, 1999:73). 

Menurut para pakar kualitas, suatu perusahaan dengan program pengelolaan 

kualitas berjalan dengan baik, biaya kualitasnya tidak lebih besar dari 2,5% dari 

penjualan. Setiap perusahaan dapat menyusun anggaran untuk menentukan 

besarnya standar biaya kualitas setiap kelompok atau elemen secara individual, 

sehingga biaya kualitas total yang dianggarkan tidak lebih dari 2,5% dari 

penjualan (Tjiptono dan Diana, 2003:42).  
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2.3.4. Pandangan tentang Optimalisasi Strategi Biaya Kualitas 

Terdapat dua sudut pandang yang digunakan dalam mengoptimalisasi 

strategi biaya kualitas. Masing-masing pandangan memberikan suatu gambaran 

bagi manajer perusahaan dalam mengelola biaya kualitas yang ada di perusahaan, 

seperti yang diutarakan oleh Hansen dan Mowen (2003:447). Adapun uraian 

mengenai kedua pandangan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pandangan Tradisional 

Dalam sistem akuntansi manajemen tradisional optimalisasi biaya 

kualitas menggunakan asumsi bahwa terdapat trade off antara cost control 

(biaya pencegahan dan biaya penilaian) dan failure cost (biaya kegagalan 

internal dan eksternal). Apabila cost control meningkat maka failure cost akan 

menurun. Sepanjang penurunan biaya failure cost lebih dari kenaikan cost 

control maka perusahaan perlu melanjutkan usaha pencegahan produk rusak 

dalam hal ini yang akan meningkatkan cost control tidak dapat lagi 

menurunkan failure cost.  

Oleh karena itu, sistem akuntansi manajemen tradisional mentoleransi 

kegagalan pada tingkat tertentu yang lebih sering dikenal dengan istilah 

acceptable quality level (AQL). Secara konseptual dan praktikal tidak 

diketahui alas an mengapa posisi biaya total minimum pada pandangan ini 

bukannya pencapaian kualitas 100 %.  
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2. Pandangan Zero defect 

Dalam pandangan ini tingkat optimal biaya kualitas terjadi jika tidak ada 

produk rusak (zero defect). Pengelolaan biaya kualitas dilakukan dengan cara 

yang berbeda dengan yang dilakukan menurut sudut pandang tradisonal. Dalam 

pandangan ini standar kualitas yang ingin dicapai adalah zero defect, ini berarti 

bahwa tidak diperbolehkan adanya kerusakan pada produk yang dihasilkan, 

sehingga perlu diusahakan agar produk yang dihasilkan dan dijual sesuai 

dengan kualitas yang telah ditetapkan sebelumnya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif (descriptive research). Menurut Djarwanto (2001:42) penelitian 

deskriptif adalah: “Penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran 

sehubungan dengan karakteristik-karakteristik subjek penelitian”. Penelitian ini 

merupakan penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran tentang situasi-

situasi atau kejadian-kejadian yang berkaitan dengan topik penelitian yang 

diangkat.  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang melibatkan data-data 

bersifat numeris dan menggunakan alat analisis matematis. 

 
 Fokus Kajian 

Ruang lingkup penelitian dilakukan untuk membatasi bahasan, agar objek 

penelitian tidak terlalu luas. Selain itu, fokus penelitian berguna untuk 

menentukan apakah data penelitian yang dikumpulkan di lapangan sesuai dengan 

kebutuhan penelitian. Fokus penelitian dalam skripsi ini akan diarahkan pada:  

a. Analisis pengukuran dan pelaporan biaya kualitas pada PT. Arina Multi Karya 

Malang. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai biaya kualitas dalam  
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pengertian sebagai kualitas kesesuaian (conformance quality). 

b. Data-data yang digunakan dalam pembahasan masalah hanya mencakup data-

data dari tahun 2007, 2008, dan 2009, yang kemudian dijadikan sebagai dasar 

evaluasi pelaksanaan strategi biaya kualitas oleh perusahaan. 

 
 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi PT. Arina Multikarya 

Malang yang berkedudukan di Jl. Terusan Wijaya Kusuma No. 18, Malang. 

Lokasi penelitian ini digunakan karena perusahaan tersebut merupakan 

perusahaan jasa pemasaran dan komunikasi pemasaran terkemuka yang 

merupakan cabang kerja dari kantor pusat yang berkedudukan di Jakarta.  

 

 Jenis dan Sumber Data  

 Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang bersifat kuantitatif. 

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka dan diperlakukan 

dengan menggunakan perumusan matematis. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan, khususnya yang berkaitan 

dengan pelaporan laba rugi perusahaan yang didalamnya terdapat unsur biaya 

kualitas. 

  
 Sumber Data 

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data 

primer, yaitu data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau 
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kelompok. Data primer dapat berupa pendapat individu atau kelompok dan hasil 

observasi terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan. 

 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Dokumentasi 

Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai fakta-fakta 

terdokumentasi yang berasal dari berbagai literatur baik dari objek penelitian 

maupun dari pihak lain. Pengumpulan data ditujukan untuk memperoleh data 

berupa laporan laba rugi dan dokumen lain yang terkait dengan sumber biaya 

kualitas.  

2. Observasi 

Observasi dengan melakukan pengamatan langsung pada obyek yang diteliti 

atau dapat dirumuskan sebagai proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), 

obyek (benda) atau kejadian sistematik tanpa adanya proses tanya jawab 

dengan individu-individu yang diteliti 

 
 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. 

Berbagai data yang terkumpul dari akan diolah dan dianalisis sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasikan biaya-biaya yang berhubungan dengan kualitas dan 

menggolongkannya ke dalam biaya pencegahan (prevention cost), biaya 

penilaian (appraisal cost), serta biaya kerusakan (failure cost) baik internal 

maupun eksternal. 
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2. Membuat laporan biaya kualitas tahunan. 

3. Menganalisis pelaporan biaya kualitas dengan menggunakan dasar penjualan. 

4. Menganalisis pelaporan biaya kualitas dengan menggunakan metode one year 

trend, yaitu membandingkan biaya kualitas yang dikeluarkan perusahaan pada 

tahun ini dengan tahun sebelumnya. 

5. Menganalisis pelaporan biaya kualitas dengan metode multiple period trend, 

yaitu membandingkan trend biaya kualitas selama beberapa tahun.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 PT. Arina Multikarya 

PT. Arina Multikarya merupakan perusahaan Outsourcing (alih daya), 

dengan menspesialisasikan diri pada pemasaran dan promosi produk serta 

menyediakan salesforce yang diperlukan. Dalam menjalankan aktivitas bisnis, PT. 

Arina Multikarya sangat menghargai kepercayaan klien dan mitra usaha, dengan 

bertekad memberikan pelayanan yang terbaik untuk klien maupun kandidat 

karyawan yang dikelola, karena hal tersebut merupakan prioritas. Pelayanan 

Outsourcing secara komprehensif yang bertumpu pada kegiatan fungsi-fungsi 

operasional dan administratif menejemen sumber daya manusia secara 

professional dalam suatu kemitraan jangka panjang merupakan area bisnis 

perusahaan ini. 

Sebagai Perusahaan outsourcing, PT. Arina Multikarya didukung oleh 

tenaga yang cukup berpengalaman, terlatih, terdidik, berdedikasi, dan dengan 

profesionalitas yang tinggi. PT. Arina Multikarya senantiasa menjalankan usaha 

dengan memenuhi komitmen, memberikan kepastian dan menjamin kepuasan bagi 

klien dan mitra usaha. Bersama - sama dengan klien dan mitra usaha, PT. Arina 

Multikarya berkomitmen untuk saling mendukung dalam memajukan usaha yang 

harmonis, dinamis, dan dapat terwujud dengan hasil yang optimal. Saat ini PT. 

Arina Multikarya telah menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan dan 
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instansi baik swasta dalam penyediaan jasa Outsourcing ataupun bisnis jasa 

pemasaran lainnya. Dalam penyediaan Outsourcing, PT. Arina Multikarya mampu 

menjalin kerjasama dengan klien dari berbagai bidang pekerjaan baik teknis 

maupun non teknis. Sejalan dengan mitra usaha dan juga klien, perusahaan 

berkomitmen untuk saling mendukung dalam memajukan usaha yang harmonis, 

dinamis, guna mewujudkan hasil yang optimal menjadi titik utamanya. 

PT. Arina Multikarya adalah perusahaan nasional Perseroan Terbatas 

berskala besar yang dikelola secara langsung oleh berbagai macam profesi dan 

ahli terakreditasi serta berpengalaman secara global dari berbagai macam 

organisasi, baik perusahaan-perusahaan multinasional maupun nasional. Bermuara 

dari eskalasi usahanya, nama badan usaha ini telah berubah menjadi PT. Arina 

Multikarya sejak tahun 1960, dimana kantor pusatnya di Sidoarjo– Indonesia. 

Sejak tahun berdirinya PT. Arina Multikarya telah memposisikan diri 

sebagai partner strategis bagi kalangan perusahaan multinasional dan nasional dan 

juga tenaga kerja dalam usaha rekruitmen, penempatan, penanganan dan 

konsultansi menejemen sumber daya manusia secara professional. Dari daftar 

nama klien-klien dan partner secara nasional maupun internasional yang telah 

bekerjasama, PT. Arina Multikarya telah mampu memberikan pelayanan, 

kontribusi dan solusi berkaitan dengan sumber daya manusia kepada berbagai 

macam perusahaan berbagai jenis industri dan berbagai jenis jasa, baik yang 

berskala nasional maupun multinasional. PT. Arina Multikarya telah mampu 

memenuhi segala persyaratan hukum dan peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia, yang mewajibkan meningkatkan dana investasi uang kontan, memiliki 
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gedung perkantoran beserta peralatan hak milik sendiri, dan deposito Bank 

sebagai garansi Bank atas nama Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. 

Konsekwensi ini semua telah memberikan indikasi kepastian yang jelas bagi 

semua klien yang menjalin kerjasama dengan PT. Arina Multikarya bahwa 

mereka telah diberikan rasa aman dalam aspek kepastian hukum, kualitas 

pelayanan dan transparansi transaksi dalam menjalin kerjasama mitra usaha. 

Pekembangan dan keberhasilan PT. Arina Multikarya telah menunjukkan 

isyarat yang jelas bahwa kerja keras dari semua pemimpin dan staff kami yang 

professional, kerjasama yang berkesinambungan diantara tim kami yang setia dan 

unggul, dan disertai dengan Visi dan Misi yang kuat dari para pendiri karena 

“Mengedepankan kualitas dan keunggulan dalam pelayanan, Meningkatkan 

kecerdasan dalam strategi usaha, Berbudaya yang beretika dalam berusaha dan 

pelayanan, Melandasi spirit semangat berkompetisi yang kuat, dan Tanggap pada 

segala persoalan dan solusinya”. Oleh karenanya, Quality, Excellency, 

Intellegence, Ethical Culture, Competitiveness dan Responsiveness adalah enam 

Nilai yang menjadi pijakan dalam mengelola dan melangsungkan usaha 

outsourcing dan Konsultasi Sumber Daya Manusia Indonesia, yang unsur-unsur 

tenaga kerjanya berasal dari berbagai macam lintas suku bangsa, budaya, agama, 

karakter dan idiologi politik yang majmuk.  

Nilai-nilai inilah telah memberikan spirit dan sumbang asih yang sangat 

berarti bagi PT. Arina Multikarya sehingga dapat terus menerus mempertahankan 

kerjasama dengan para klien dan tenaga kerjanya, yang akhirnya menumbuhkan 

hubungan kerja sama usaha dengan para klien secara berkesinambungan dan 
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hubungan industrial dengan tenaga kerja secara harmonis dan jangka panjang.  

Sesuai dengan strategi dari setiap klien kami, mereka telah melakukan due 

diligence sebelum memutuskan vendor atau perusahaan outsourcing tenaga kerja 

mana yang akan ditunjuk sebagai partner strategis, kredibel, aman secara hukum 

dan financial, dan professional. Bukanlah bagaikan hujan emas dari langit PT. 

Arina Multikarya telah dipilih menjadi partner strategis oleh para kliennya, baik 

secara Nasional maupun Internasional. PT. Arina Multikarya beserta pimpinan 

dan staff menejemennya sangat berterima kasih kepada semua kliennya yang telah 

memberikan penilaian dan keputusan yang bijak dan profesional untuk 

memilihnya sebagai partner strategisnya dalam pelayanan usaha Outsourcing, 

karena PT. Arina Multikarya telah memiliki 10 faktor utama dalam usaha 

outsourcing dan konsultansi sumber daya manusia:  

a. Mampu memahami maksud dan tujuan perusahaan pengguna jasa tenaga kerja  

b. Memiliki Visi dan Perencanaan strategis dalam implementasi outsourcing 

tenaga kerja.  

c. Mampu memposisikan diri sebagai Service Provider yang terakreditasi secara 

Nasional dan Internasional sesuai dengan tujuan pengguna jasa.  

d. Mampu melakukan pengawasan dan pengelolaan secara terus menerus 

terhadap hubungan antara pemberi jasa, pengguna jasa dan tenaga kerja, baik 

secara aspek administratif dan fungsional.  

e. Memiliki dasar hukum, perjanjian atau kontrak yang legal dan memenuhi 

persyaratan hukum Indonesia.  

f. Memelihara komunikasi yang baik dan terbuka dengan pengguna jasa, tenaga 
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kerja, instansi terkait dan masyarakat lingkungan setempat.  

g. Memiliki modal finansial, domisili kantor yang tetap dan perlengkapan kantor 

yang layak dan mendukung.  

h. Memiliki staff ahli dan professional.  

i. Memiliki jaringan hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga pelatihan dan 

pendidikan professional yang terakreditasi secara Nasional dan Internasional 

dalam pengadaan, penempatan, pelatihan dan pengembangan sumber daya 

manusia untuk tujuan pemasaran.  

j. Pengelolaan tenaga kerja sesuai dengan praktek menejemen Sumber Daya 

Manusia (Human Resources Management Practices) dalam penerapan Business 

Prosess Outsourcing. 

 

4.1.2 Visi dan Misi 

a. Visi 

Menjadi perintis dan pemimpin terdepan di bidang Outsourcing Agency 

dengan mengedepankan etos dan budaya kerja yang profesional, kreatif dan 

innovatif dan selalu mengembangkan serta menegakkan nilai-nilai humanisme 

dan professionalisme tenaga kerja Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat 

manusia Indonesia seutuhnya. 

b. Misi 

Dengan penuh semangat mampu membuktikan dan selalu terus menerus 

meningkatkan serta memelihara Quality, Excellency, Intellegence, Ethical 

Cultural, Competitiveness dan Responsiveness dalam mengembangkan usaha 
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dan jasa Outsourcing Tenaga Kerja, Personnel Assessment dan Human 

Resources Consulting melalui implementasi praktek Manajemen Sumber Daya 

Manusia secara professional sesuai dengan tuntutan pasar global.  

 
4.1.3 Letak dan Kedudukan Usaha PT. Arina Multikarya 

PT. Arina Multikarya berkedudukan pusat di Jl.Utan Kayu Raya 62 Jakarta, 

sementara cabang di Malang berlokasi di Jl. Terusan Wijaya Kusuma No. 18, 

Malang. Tempat ini sekaligus sebagai tempat pusat kegiatan usahanya, dengan 

dibantu oleh beberapa anak cabang yang masing-masing dikepalai oleh manajer 

kantor yang dibantu oleh beberapa staff supervisor yang mewakili sejumlah 

principal (klien). Beberapa kantor cabang tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Jl.Utan Kayu Raya 62 Jakarta  

2. Jl. Pulau Serangan 24 Denpasar  

3. Jl. Karinding No. 12 Turangga, Buah Batu Bandung  

4. Perum Todopoli, Vila Surya Mas Blok G No.1, Makassar  

5. Jl. Retno Dumilah No. 21 B, Yogyakarta  

6. Jl. Pogidon 16/39 Tumumpu Tuminting, Manado  

7. Jl. Tegal Sari Raya No.21, Semarang 

8. Komp. Taman Setia Budi Indah E/11, Medan 

9. Jl. Kagokan No. 19 RT. 02 RW 11 Kel. Pajang, Solo 

10. Jl. Cambai Agung No. 26, Kemuning Pahlawan, Palembang  

11. Jl. Terusan Wijaya Kusuma No. 18, Malang,  

12. Jl. Melayu Gg. Gereja II/57 Sidomulyo Timur, Pakanbaru,  

13. Jl. Gatot Subroto Gg. Taufik Sayakun No. 05, Lampung 
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14. Jl. KH. Akh. Dahlan No. 165, Pasuruan  

 

4.1.4 Struktur Organisasi dan Personalia PT. Arina Multikarya Malang 

1. Struktur Organisasi 

PT. Arina Multikarya Malang merupakan kantor cabang yang menjadi 

perpanjangan tangan dari kantor pusat sebagai media pendelegasian tugas 

untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Struktur organisasi yang dimiliki 

berbentuk lini sederhana dimana perintah mengalir dari manajemen tingkat atas 

hingga kebawah. Struktur Organisasi PT. Arina Multikarya Malang 

digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 1 

STRUKTUR ORGANISASI PT. ARINA MULTIKARYA MALANG 

 

Sumber Data: PT. Arina Multikarya Malang, 2009 

 

Tugas dan tanggung jawab bagian-bagian dalam struktur organisasi dapat 
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dijabarkan sebagai berikut: 

1) BHA (Branch Head Office) 

BHA merupakan manajer kepala yang mengepalai kantor cabang. Sebagai 

manajer tertinggi, BHA bertanggung jawab untuk mengatur, merencanakan, 

dan turut melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh kantor pusat yang 

berlokasi di Sidoarjo. Sementara itu BHA mendelegasikan tugas operasional 

yang menyangkut kelangsungan operasional kantor dan kontrak kerja dengan 

principal kepada staff di bawahnya. 

2) NCM Coordinator 

NCM adalah singkatan dari Nestle Corporate Merchandising. Bagian ini 

merupakan personel yang ditempatkan oleh Nestle sebagai principal terbesar di 

PT. Arina Multikarya yang bertugas sebagai jembatan baik manajerial maupun 

operasional bagi kebutuhan pemasaran perusahaan. Tugas dan tanggung 

jawabnya adalah kepada Nestle selaku perusahaan yang diwakilinya serta 

bekerjasama dengan pihak manajemen PT. Arina Multikarya. 

3) BP Coordinator 

BP atau Brand Presenter bertanggungjawab atas pengenalan terhadap produk 

kepada khalayak yang menjadi bagian dari pangsa pasar yang belum tersentuh. 

Artinya BP bertanggung jawab untuk terus meningkatkan pangsa pasar dan 

mengeksplorasinya untuk menambah atau meningkatkan brand awareness 

konsumen dan peningkatan jumlah total konsumen sebagai sasaran akhirnya. 

Garis pertanggung jawaban BP adalah langsung kepada manajer kepada kantor 

cabang atau BHO.  
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4) TL Sara Lee, TL Tetrapak, TL Konimex 

TL (Team leader) merupakan jabatan staf operasional yang mencakup tugas 

manajemen operasional, pengawasan, serta penganggaran kegiatan di lapangan. 

Masing-masing TL disamping bertanggung jawab kepada manajemen tertinggi 

kantor cabang juga bertanggung jawab kepada principal (klien). Untuk itulah 

masing-masing TL dinamakan menurut principal yang ditangani. 

5) OB  

OB merupakan singkatan dari Office Boy yang bertugas mengurus segala 

keperluan harian kantor termasuk kebersihan, menyediakan minuman, dan 

urusan rumah tangga kantor lainnya. OB juga bertanggungjawab untuk 

mengawasi dan menjaga persediaan barang atau bahan yang dibutuhkan 

berkaitan dengan tugas-tugasnya. 

6) Admin 

Admin merupakan jabatan yang memegang tanggung jawab untuk mengurus 

segala administrasi yang berkaitan dengan operasional kantor termasuk surat-

menyurat pencatatan data masukan serta pemeliharaan arsip. Admin juga 

menangani masalah notulensi rapat. Dalam tugasnya, admin bertanggung 

jawab langsung kepada manajer kantor atau kepala kantor cabang (BHO). 

2. Personalia 

PT. Arina Multikarya mempekerjakan orang-orang yang berkompeten di 

bidangnya. Disamping itu dalam upaya mempertahankan kepuasan principal, 

perusahaan mempertahankan rekrutmen standar dan tanggung jawab sebagai 

berikut: 
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1) Team Leader 

• Bertanggung jawab terhadap kelancaran tugas para SPG dan MD di 

lapangan. 

• Mempersiapkan master plan untuk penempatan SPG dan MD. 

• Membuat rekapitulasi semua laporan yang telah dibuat oleh SPG maupun 

MD (mis : laporan penjualan, aktivitas competitor, laporan lainnya yang 

diperlukan ). 

• Bisa koordinasi dengan Spv / DM / HeadArea / SPGCoordinator / 

Marketing berkenaan dengan promosi yang berlangsung. 

• Melakukan koordinasi dengan store / outlet untuk mendapatkan tempat-

tempat yang strategis untuk produk lama maupun baru. 

• Memberi teguran terhadap para SPG atau MD yang melakukan tindakan 

indisipliner. 

• Memberikan bimbingan atau pengarahan kepada para SPG dan MD 

mengenai produk maupun aktivitas di lapangan. 

• Melakukan kontrol terhadap aktivitas (laporan atau kehadiran) pada SPG 

dan MD di lapangan. 

• Melapor kepada : SPV/Sales Supervisor/District Manager/Head Area. 

Kompetensi: 

• Usia 25 – 35 tahun. 

• Paling sedikit 3 tahun pada posisi sebagai SPG, 1 tahun menjadi 

Merchandiser dan 1 tahun menjadi Team Leader/Coordinator. 

• Lulusan SMU/D1/Sarjana dan bisa Operasional Computer. 
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• Memiliki kemampuan memanage/memimipin anak buah. 

• Mampu melakukan koordinasi internal maupun eksternal. 

• Memiliki kemampuan berkomunikasi yang bagus. 

• Siap bekerja melebihi waktu yang ditentukan, rajin, teliti dan 

bertanggung jawab. 

2) Merchandiser 

• Bertanggung jawab terhadap keberadaan barang di supermaket yang 

dicover (minimum 4 outlet per hari). 

• Mengatur penataan barang di gondola yang disewa, maupun di rak 

reguler di seluruh outlet. 

• Mempertahankan facing produk dan mengusahakan penambahan facing 

apabila memungkinkan. 

• Membuat laporan aktivitas competitor dan keberadaan milik competitor 

di outlet untuk disampaikan ke Team Leader/Sales Supervisor/District 

Manager/Key Account Manager. 

• Mengamati keberadaan produk dari para pesaing di Supermaket, 

termasuk memberi laporan tentang adanya program pemasaran dari 

mereka. 

• Melakukan koordinasi dengan para salesman dalam membuat estimasi 

kemampuan jual seluruh outlet yang dicover. 

• Melakukan koordinasi dengan store/outlet untuk mendapatkan tempat-

tempat yang strategis bagi in-store promotion. 
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• Berusaha menempatkan produk pada eye-level atau hand-level sesuai 

kategorinya. 

• Melapor kepada Team Leader (langsung), Sales Supervisor (tidak 

langsung) dan District Manager. 

Kompetensi: 

• Usia 20 – 27 tahun. 

• Paling sedikit 1 tahun pada posisi Sales Promotion Girl dan 6 bulan 

sebagai Merchandiser. 

• Lulusan SMA atau sederajat. 

• Memiliki pengetahuan di bidang planogram, termasuk penataan barang di 

supermaket (merchandising). 

• Memiliki kemampuan team-management yang baik karena akan 

bertanggung jawab untuk beberapa outlet. 

• Memiliki kemampuan berkomunikasi yang bagus. 

• Rajin, teliti dan bertanggung jawab. 

3) SPG 

• Good promotion: membuat/menciptakan brand image produk tersebut 

ketika berkomunikasi dengan konsumen yang fanatik, baru atau hasil 

switch. Dengan memberi informasi tentang produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan. 

• Mempunyai rasa motivasi yang tinggi dalam menjual, berkomunikasi dan 

suka (tidak putus asa) tantangan. 
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• Availability: monitoring posisi stock dan kelancaran barang di dalam 

supermarket. Koordinasi dengan pihak yang berhubungan 

langsung/berkompeten yaitu pihak store dan juga pihak salesman 

principal/distributor dalam membuat estimasi kebutuhan/kemampuan jual 

store/outlet tersebut jangan sampai terjadi stock kosong dan 

meminimalkan market return. 

• Visibility: posisi pajangan barang harus terlihat rapi, menarik dan 

menjadi nilai jual baik di rak (sewa) umum, sewa gondola atau floor 

display. Mempertahankan dan menambah tir/facing baik itu produk lama 

maupun produk baru/launching. Dan tidak lupa merawat pop/pos 

material promo yang ada. 

• Hygien: packaging atau kemasan produk harus dibersihkan (terbebas) 

dari debu/kotoran yang menempel disekitar kemasan dan kemasan rusak. 

Termasuk juga kebersihan pada rak/gondola/floor display.  

• Mencapai target sell out (semaximal mungkin) yang ditentukan oleh 

perusahaan. 

• Membuat laporan: penjualan baik mingguan sampai laporan dalam satu 

bulan berjalan.  

• Memantau dan melaporkan semua aktivitas kompetitor perusahaan lain 

yang produknya menjadi pesaing produk kita baik itu promo atau 

program additional. 

• Menerima masukan atau complain/protes dari konsumen dan 

menyampaikan kepada perusahaan atau yang mewakili. 
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• Semua aktivitas baik yang berupa reporting dan masalah yang dihadapi 

dilaporkan ke atasan/Team Leader/ Coordinator/Spv. 

Kompetensi: 

• Pendidikan minimal SMA atau DIPLOMA 1. 

• Pengalaman bekerja dibidang yang hampir sama. 

• Usia antara 19 sampai 23 tahun. 

• Diutamakan masih single/belum kawin. 

• Tidak bermasalah/berurusan dengan pihak berwajib/Store. 

 
4.2 Analisis dan Pembahasan 

4.2.1 Klasifikasi Biaya Kualitas 

Pelaporan biaya kualitas dimulai dengan mengklasifikasikan elemen-elemen 

biaya kualitas sesuai dengan keempat kategori biaya kualitas. Klasifikasi elemen-

elemen biaya kualitas dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 

Elemen Biaya Kualitas Tahun 2007-2009 
(Dalam Rupiah) 

ELEMEN BIAYA KUALITAS
2007 2008 2009

PENCEGAHAN
Biaya tetap
Pelatihan 6,246,000 7,107,600 7,289,385
Pemeliharaan karyawan 64,917,600 68,262,900 70,715,265
Audit kualitas karyawan 3,210,000 3,240,000 3,540,000
Jumlah 74,373,600 78,610,500 81,544,650

PENILAIAN
Biaya Variabel
Inspeksi kesiapan karyawan 1,226,700 1,306,500 1,261,410
Inspeksi kegiatan on site 1,029,000 1,122,000 1,056,480
Inspeksi evaluatif 1,256,400 1,443,000 1,537,410
Jumlah 3,512,100 3,871,500 3,855,300

KEGAGALAN INTERNAL
Biaya Variabel
Training pengayaan 27,659,400 25,634,400 21,465,000
Training korektif 66,918,900 50,237,850 30,502,500
Jumlah 94,578,300 75,872,250 51,967,500

KEGAGALAN EKSTERNAL
Biaya Variabel
Compensation event 4,608,750 3,164,700 2,561,850
Jumlah 4,608,750 3,164,700 2,561,850

Total Biaya Kualitas 177,072,750 161,518,950 139,929,300

BIAYA AKTUAL

 
Sumber data: PT. Arina Multikarya, 2010 

 

4.2.2 Analisis Pengukuran Biaya Kualitas 

Dalam melakukan analisis pengukuran biaya kualitas, biaya yang akan 

dikelompokkan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya 

yang nilainya tidak terpengaruh oleh besarnya volume produksi jasa, sedangkan 

biaya variabel adalah biaya yang nilainya dipengaruhi oleh volume produksi jasa. 

Biaya pencegahan dimasukkan dalam biaya tetap, karena biaya yang dikeluarkan 

merupakan kebijakan PT. Arina Multikarya Malang yang ditentukan terlebih 

dahulu dalam usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas jasa. 
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Biaya penilaian dan kegagalan internal dimasukkan dalam biaya variabel, 

karena biaya yang dikeluarkan berkaitan langsung dengan volume produksi jasa. 

Untuk mengetahui persentase biaya kualitas terhadap penjualan, maka dilakukan 

perhitungan sebagai berikut: 

a. Perhitungan persentase biaya kualitas terhadap penjualan tahun 2007 

Biaya pencegahan Rp. 74,373,600

Biaya penilaian Rp. 3,512,100

Biaya pencegahan internal Rp. 94,578,300

Biaya pencegahan eksternal Rp. 4,608,750

Total Rp. 177,072,750

Penjualan aktual Rp. 2,830,914,400

% terhadap penjualan Rp. 6.3%  

b. Perhitungan persentase biaya kualitas terhadap penjualan tahun 2008 

Biaya pencegahan Rp. 78,610,500

Biaya penilaian Rp. 3,871,500

Biaya kegagalan internal Rp. 75,872,250

Biaya kegagalan eksternal Rp. 3,164,700

Total Rp. 161,518,950

Penjualan aktual Rp. 3,270,788,000

% terhadap penjualan Rp. 4.9%  
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c. Perhitungan persentase biaya kualitas terhadap penjualan tahun 2009 

Biaya pencegahan Rp. 81,544,850

Biaya penilaian Rp. 3,855,300

Biaya kegagalan internal Rp. 51,967,500

Biaya kegagalan eksternal Rp. 2,561,500

Total Rp. 139,929,150

Penjualan aktual Rp. 3,070,770,000

% terhadap penjualan Rp. 4.6%  

Dari perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2007 biaya 

kualitas aktual sebesar 6,3% dari penjualan aktual sebesar Rp. 2.830.914.400; 

biaya kualitas aktual tahun 2008 sebesar 4,9% dari penjualan aktual sebesar 

Rp.3.270.788.000; dan biaya kualitas aktual tahun 2009 sebesar 4,6% dari 

penjualan aktual sebesar Rp. 3.070.770.000. Dari paparan tersebut terlihat 

bahwa persentase biaya kualitas menunjukkan penurunan selama jangka waktu 

tersebut. Namun jika didasarkan pada masing-masing biaya, biaya pencegahan 

dan biaya penilaian mengalami peningkatan. Adanya kenaikan biaya 

pencegahan dan biaya penilaian tersebut berdampak pada turunnya biaya 

kegagalan internal dari tahun 2007 sampai dengan 2009.  

Perhitungan kenaikan/penurunan biaya dalam tiap tahun dapat dihitung 

sebagai berikut: 

1) Biaya Pencegahan 

Biaya pencegahan 2008 = Rp. 78.610.500 

Biaya pencegahan 2007 = Rp. 74.373.500 

Selisih = Rp. 4.236.900 
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Peningkatan biaya pencegahan aktual dari tahun 2007 ke tahun 2008 adalah 

sebesar Rp. 4.236.900 atau dalam persentase sebagai berikut: 

100%x 
2007 pencegahan biaya

2007 pencegahan biaya-2008 pencegahan biaya  

100%x 
74.373.600

74.373.600 - 78.610.500  = 5,7% 

Biaya pencegahan 2009 = Rp. 81.544.650 

Biaya pencegahan 2008 = Rp. 78.610.500 

Selisih = Rp. 2.934.150 

Peningkatan biaya pencegahan aktual dari tahun 2008 ke tahun 2009 adalah 

sebesar Rp. 2.934.150 atau dalam persentase sebagai berikut: 

100%x 
2008 pencegahan biaya

2008 pencegahan biaya-2009 pencegahan biaya  

100%x 
78.610.500

78.610.500 -81.544.650  = 3,6% 

2) Biaya Penilaian 

Biaya penilaian 2008 = Rp. 3.871.500 

Biaya penilaian 2007 = Rp. 3.512.100 

Selisih = Rp. 359.400 

Peningkatan biaya penilaian aktual dari tahun 2007 ke tahun 2008 adalah 

sebesar Rp. 359.400 atau dalam persentase sebagai berikut: 

100%x 
2007penilaian  biaya

2007penilaian  biaya-2008penilaian  biaya  

100%x 
3.512.100

3.512.100- 3.871.500  = 10,2% 



 52

Biaya penilaian 2009 = Rp. 3.855.300 

Biaya penilaian 2008 = Rp. 3.871.500 

Selisih = Rp. -16.200 

Penurunan biaya penilaian aktual dari tahun 2008 ke tahun 2009 adalah 

sebesar Rp. 16.200 atau dalam persentase sebagai berikut: 

100%x 
2008penilaian  biaya

2008penilaian  biaya-2009penilaian  biaya  

100%x 
3.855.300

3.855.300 - 3.871.500  = 0,4% 

3) Biaya Kegagalan Internal 

Biaya kegagalan internal 2008 = Rp.75.872.250 

Biaya kegagalan internal 2007 = Rp.94.578.300 

Selisih = Rp.-18.706.050 

Penurunan biaya kegagalan internal aktual dari tahun 2007 ke tahun 2008 

adalah sebesar Rp. 18.706.050 atau dalam persentase sebagai berikut: 

100%x 
2007 internalkegagalan  biaya

2007 internalkegagalan  biaya-2008 internal kgl. biaya  

100%x 
75.872.250

75.872.250 - 94.578.300  = 19,8% 

Biaya kegagalan internal 2009 = Rp. 51.967.500 

Biaya kegagalan internal 2008 = Rp. 75.872.250 

Selisih = Rp. -23.904.750 

Penurunan biaya kegagalan internal aktual dari tahun 2008 ke tahun 2009 

adalah sebesar Rp. 23.904.750 atau dalam persentase sebagai berikut: 
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100%x 
2006 internalkegagalan  biaya

2008 internalkegagalan  biaya-2009 internal kgl. biaya  

100%x 
51.967.500

51.967.500 - 75.872.250  = 31,5% 

4) Biaya Kegagalan Eksternal 

Biaya kegagalan eksternal 2008 = Rp. 3.164.700 

Biaya kegagalan eksternal 2007 = Rp. 4.608.750 

Selisih = Rp. -1.444.050 

Penurunan biaya kegagalan eksternal aktual dari tahun 2007 ke tahun 2008 

adalah sebesar Rp. 1.444.050 atau dalam presentase sebagai berikut: 

100%x 
2007 eksternalkegagalan  biaya

2007 eksternalkegagalan  biaya-2008 eksternal kgl. biaya  

100%x 
3.164.700

3.164.700 - 4.608.750  = 31,3% 

Biaya kegagalan eksternal 2009 = Rp. 2.561.850 

Biaya kegagalan eksternal 2008 = Rp. 3.164.700 

Selisih = Rp. -602.850 

Penurunan biaya kegagalan eksternal aktual dari tahun 2008 ke tahun 2009 

adalah sebesar Rp. 602.850 atau dalam presentase sebagai berikut: 

100%x 
2008 eksternalkegagalan  biaya

2008 eksternalkegagalan  biaya-2009 eksternal kgl. biaya  

100%x 
2.561.850

2.561.850 -3.164.700  = 19% 
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4.2.3 Analisis Pelaporan Biaya Kualitas 

PT. Arina Multikarya Kantor Cabang Malang masih belum melakukan 

pengukuran dan pelaporan biaya kualitas secara khusus,  tetapi berdasarkan 

klarifikasi biaya kualitas diatas dapat disusun suatu laporan biaya kualitas yang 

meliputi keempat kategori tersebut. Adapun laporan biaya kualitas untuk tahun 

2007, 2008 dan 2009 adalah meliputi:  

1. Analisis Laporan Biaya Kualitas Berdasarkan Satu Periode Sebelumnya 

Laporan biaya kualitas dengan satu periode sebelumnya sebagai dasar 

pembanding merupakan alat untuk membandingkan kinerja kualitas tahun 

berjalan dengan kinerja kualitas tahun sebelumnya. Hasil perbandingan 

tersebut akan dianalisis dengan menggunakan analisis varian. Jika biaya 

kualitas periode berjalan lebih rendah daripada periode sebelumnya, maka 

varian yang diperoleh adalah varian yang menguntungkan (favourable). 

Sedangkan jika biaya kualitas periode berjalan lebih tinggi daripada periode 

sebelumnya maka varian yang diperoleh adalah varian yang merugikan 

(unfavourable). 

Laporan biaya kualitas didasarkan pada satu periode sebelumnya ini 

penting untuk mengetahui perkembangan jangka pendek dari program 

pengembangan kualitas. Bagaiman manajemen melaksanakan program 

pengembangan kualitas yang ditujukan untuk penghematan yang dapat 

dilakukan setiap periodenya. Laporan biaya berdasarkan satu periode 

sebelumnya untuk tahun 2007, 2008, dan 2009 dapat dilihat pada tabel 

berikut:  
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Tabel 4.2 
Laporan Biaya Kualitas Satu Periode Sebelumnya  

Tahun (2007-2008)  
 

ELEMEN BIAYA KUALITAS
2007 2008

PENCEGAHAN
Biaya tetap
Pelatihan 6,246,000 7,107,600 861,600 U
Pemeliharaan karyawan 64,917,600 68,262,900 3,345,300 U
Audit kualitas karyawan 3,210,000 3,240,000 30,000 U
Jumlah 74,373,600 78,610,500 4,236,900 U
Persen varian 5.7% U

PENILAIAN
Biaya Variabel
Inspeksi kesiapan karyawan 1,226,700 1,306,500 79,800 U
Inspeksi kegiatan on site 1,029,000 1,122,000 93,000 U
Inspeksi evaluatif 1,256,400 1,443,000 186,600 U
Jumlah 3,512,100 3,871,500 359,400 U
Persen varian 10.2% U

KEGAGALAN INTERNAL
Biaya Variabel
Training pengayaan 27,659,400 25,634,400 2,025,000 F
Training korektif 66,918,900 50,237,850 16,681,050 F
Jumlah 94,578,300 75,872,250 18,706,050 F
Persen varian 19.8% F

KEGAGALAN EKSTERNAL
Biaya Variabel 4,608,750 3,164,700 1,444,050 F
Compensation event 4,608,750 3,164,700 1,444,050 F
Jumlah 31.3% F
Persen varian

Total Biaya Kualitas 177,072,750 161,518,950 24,746,400 F
persen total varian 14.0% F

BIAYA AKTUAL
VARIAN U/F

 
Keterangan : U  unfavorable/merugikan 

F  favorable/menguntungkan 

Sumber data: PT. Arina Multikarya diolah, 2009 
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Tabel 4.4 
Laporan Biaya Kualitas Satu Periode Sebelumnya  

Tahun (2008-2009) 
(dalam rupiah) 

 

ELEMEN BIAYA KUALITAS
2008 2009

PENCEGAHAN
Biaya tetap
Pelatihan 7,107,600 7,289,385 181,785 U
Pemeliharaan karyawan 68,262,900 70,715,265 2,452,365 U
Audit kualitas karyawan 3,240,000 3,540,000 300,000 U
Jumlah 78,610,500 81,544,650 2,934,150 U
Persen varian 3.6% U

PENILAIAN
Biaya Variabel
Inspeksi kesiapan karyawan 1,306,500 1,261,410 45,090 F
Inspeksi kegiatan on site 1,122,000 1,056,480 65,520 F
Inspeksi evaluatif 1,443,000 1,537,410 94,410 U
Jumlah 3,871,500 3,855,300 16,200 F
Persen varian 0.4% F

KEGAGALAN INTERNAL
Biaya Variabel
Training pengayaan 25,634,400 21,465,000 4,169,400 F
Training korektif 50,237,850 30,502,500 19,735,350 F
Jumlah 75,872,250 51,967,500 23,904,750 F
Persen varian 31.5% F

KEGAGALAN EKSTERNAL
Biaya Variabel 3,164,700 2,561,850 602,850 F
Compensation event 3,164,700 2,561,850 602,850 F
Jumlah 19.0% F
Persen varian

Total Biaya Kualitas 161,518,950 139,929,300 27,457,950 F
persen total varian 17.0% F

BIAYA AKTUAL
VARIAN U/F

 
Keterangan : U  unfavorable/merugikan 

F  favorable/menguntungkan 

Sumber data: PT. Arina Multikarya diolah, 2010 

 
Laporan kinerja biaya kualitas trend satu tahun dari tahun 2007 ke tahun 

2008 menggambarkan bahwa biaya kualitas aktual yang terjadi pada tahun 

2007 dan 2008 adalah sebesar Rp.177.072.750 dan Rp.161.518.950, yang 

menunjukkan adanya varian yang menguntungkan (F) dimana terjadi 
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penurunan sebesar Rp.24.746.400. Hal ini terutama disebabkan penurunan 

pada biaya kegagalan internal yang cukup besar yaitu sebesar Rp.18.706.050 

atau 19,8% dan adanya penurunan pada biaya kegagalan eksternal sebesar Rp. 

1.444.050 atau 31,3%, meskipun terdapat varian yang merugikan (U) pada 

kategori biaya pencegahan serta biaya penilaian pada tahun 2007, dimana 

masing-masing mengalami kenaikan sebesar 5,7% dan 10,2%.  

Laporan kinerja biaya kualitas trend satu tahun dari tahun 2008 ke tahun 

2009 menggambarkan bahwa biaya kualitas aktual yang terjadi pada tahun 

2008 dan 2009 adalah sebesar Rp.161.518.950 dan Rp. 139.929.300 

menunjukkan adanya varian yang menguntungkan (F) dimana terjadi 

penurunan sebesar Rp.27.457.950 atau 17%. Pengukuran persentase biaya 

kualitas aktual berdasarkan satu periode sebelumnya menunjukkan adanya 

varian yang merugikan pada biaya pencegahan yang mengalami kenaikan 

sebesar Rp.2.934.150 (3,6%), namun jumlah ini masih lebih kecil apabila 

dibandingkan dengan penurunan dari biaya kategori kerugian atas kualitas 

yang rendah (biaya kegagalan internal) dimana terdapat varian yang 

menguntungkan (F) sebesar Rp 23.904.750 atau 31,5%. 

Secara keseluruhan, penurunan biaya kualitas total adalah sebesar 14% 

untuk tahun 2007 ke tahun 2008 dan 17% untuk tahun 2008 ke tahun 2009. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa strategi biaya kualitas yang dilakukan oleh PT. 

Arina Multikarya telah mencapai tujuan yang diinginkan yaitu penurunan biaya 

kualitas secara umum, sehingga mampu mencapai efisiensi biaya dari tahun ke 

tahun, namun kondisi tersebut harus dianalisis lebih lanjut karena analisis lebih 
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lanjut dapat membantu manajemen untuk merencanakan pengembangan dan 

pengendalian kualitas di tahun-tahun yang akan datang.  

Pengembangan program kualitas bagi perusahaan harus selalu dilakukan, 

terlebih bila kita melihat pada total biaya kualitas yang masih berada di atas 

2,5% dari penjualan yang merupakan tingkat optimal yang disarankan oleh 

pakar kualitas. 

 
4.3 Analisis Laporan Biaya Kualitas Berdasarkan Beberapa Periode 

Sebelumnya (Multiple Period Trend)  

Analisis ini dapat memberikan suatu gambaran tentang pelaksanaan 

program pengendalian dan peningkatan kualitas selama beberapa periode, 

sehingga dapat diketahui seberapa jauh program pengembangan kualitas dapat 

dilaksanakan dalam mencapai kemajuan seperti yang direncanakan, seberapa 

optimalkah pendistribusian biaya kualitas, apakah telah sesuai dengan proporsi 

yang diharapkan, dan apakah biaya kualitas yang dikeluarkan perusahaan mampu 

menghasilkan keuntungan yang berarti bagi perusahaan. 

Laporan biaya kualitas trend periode ganda dapat memberikan informasi 

bagi manajemen untuk menilai trend biaya kualitas selama beberapa tahun. 

Laporan ini berisi biaya kualitas aktual yang dikeluarkan perusahaan selama 

beberapa tahun. Laporan kinerja biaya kualitas trend periode ganda yang disusun 

untuk rentang waktu 2007-2008 dapat dilihat pada tabel 4.5. Dari laporan biaya 

kualitas trend periode ganda tersebut dapat dibuat grafik trend periode ganda 

biaya kualitas tahun 2007-2008 yang ditunjukkan oleh gambar 4.5. 
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Tabel 4.5 
Laporan Biaya Kualitas Trend Periode Ganda (2007-2009) 

(dalam rupiah) 

ELEMEN BIAYA KUALITAS
2007 2008 2009

PENCEGAHAN
Biaya tetap
Pelatihan 6,246,000 7,107,600 7,289,385
Pemeliharaan karyawan 64,917,600 68,262,900 70,715,265
Audit kualitas karyawan 3,210,000 3,240,000 3,540,000
Jumlah 74,373,600 78,610,500 81,544,650
Penjualan Aktual 2,830,914,400 3,270,788,000 3,070,770,000
Persen terhadap penjualan total 2.6% 2.4% 2.7%

PENILAIAN
Biaya Variabel
Inspeksi kesiapan karyawan 1,226,700 1,306,500 1,261,410
Inspeksi kegiatan on site 1,029,000 1,122,000 1,056,480
Inspeksi evaluatif 1,256,400 1,443,000 1,537,410
Jumlah 3,512,100 3,871,500 3,855,300
Penjualan Aktual 2,830,914,400 3,270,788,000 3,070,770,000
Persen terhadap penjualan total 0.1% 0.1% 0.1%

KEGAGALAN INTERNAL
Biaya Variabel
Training pengayaan 27,659,400 25,634,400 21,465,000
Training korektif 66,918,900 50,237,850 30,502,500
Jumlah 94,578,300 75,872,250 51,967,500
Penjualan Aktual 2,830,914,400 3,270,788,000 3,070,770,000
Persen terhadap penjualan total 3.3% 2.3% 1.7%

KEGAGALAN EKSTERNAL
Biaya Variabel
Compensation event 4,608,750 3,164,700 2,561,850
Jumlah 4,608,750 3,164,700 2,561,850
Penjualan Aktual 2,830,914,400 3,270,788,000 3,070,770,000
Persen terhadap penjualan total 0.2% 0.1% 0.1%

Total Biaya Kualitas 177,072,750 161,518,950 139,929,300
Penjualan Aktual 2,830,914,400 3,270,788,000 3,070,770,000
Persen terhadap penjualan total 6.3% 4.9% 4.6%

BIAYA AKTUAL

 

Sumber data: PT. Arina Multikarya diolah, 2009 

 
Dari tabel 4.5 dapat dibentuk suatu grafik sebagai penggambaran 

pergerakan biaya mutu selama beberapa periode untuk memperjelas deskripsi 

tentang perubahan/pergeseran biaya mutu yang terjadi selama periode 2007-2008 

pada PT. Arina Multikarya Malang. 
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Gambar 4.1 
Grafik Trend Total Biaya Kualitas  

Tahun 2007-2008 
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Sumber data: PT. Arina Multikarya diolah, 2009 

 
Berdasarkan grafik tersebut bahwa biaya kualitas di perusahaan mengalami 

kecenderungan yang menurun, meskipun penurunan yang terjadi tidak berlaku 

signifikan akan tetapi penurunan tersebut relatif stabil (grafik landai), sedangkan 

penjualan bersih dari tahun 2007-2008 mengalami peningkatan yang cukup tinggi. 

Kondisi tersebut merupakan indikator bahwa usaha manajemen untuk melakukan 

pengendalian terhadap biaya kualitas dapat dikatakan cukup berhasil. 

Untuk dapat semakin mengefisienkan biaya kualitas yang ada maka perlu 

mengetahui perkembangan pendistribusian keempat kategori biaya kualitas 

periode tahun 2007-2008. untuk lebih jelasnya mengenai presentase 

pendistribusian biaya kualitas kedalam empat katagori biaya kualitas dapat dilihat 

pada gambar berikut: 
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Gambar 4.2 
Grafik Trend Biaya Kualitas Per Kategori 

Tahun 2008-2009 
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Sumber data: PT. Arina Multikarya diolah, 2009 

 

Dari grafik trend periode ganda biaya kualitas per kategori 

berdasarkan persentase terhadap penjualan di atas dapat diketahui bahwa 

PT. Arina Multikarya Malang mampu menurunkan persentase biaya 

kegagalan internal dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009. Hal yang 

agak berbeda terjadi pada biaya pencegahan dan biaya penilaian. 

Persentase biaya pencegahan mengalami penurunan dari tahun 2007 ke 

tahun 2008 namun mengalami peningkatan pada tahun 2009. 
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Peningkatan biaya pencegahan diikuti dengan penurunan biaya kegagalan 

internal untuk tahun 2008 tahun 2009.  

 

4.4 Pengukuran dan Pelaporan Biaya Kualitas Sebagai alat Evaluasi 

Strategi Biaya Kualitas 

Pengukuran dan pelaporan biaya kualitas berguna bagi perusahaan, dengan 

mengukur berapa persentase biaya kualitas pada perusahaan dapat diketahui 

informasi besarnya persentase biaya kualitas untuk dapat memenuhi standar biaya 

kualitas yang disarankan para ahli, yaitu sebesar 2,5%. Apabila perusahaan belum 

memenuhi standar yang dianjurkan oleh para ahli tentunya diperlukan analisis 

untuk dapat memenuhi standar yang dianjurkan para ahli. Pada PT. Arina 

Multikarya menunjukkan hubungan antara biaya pencegahan, biaya penilaian, dan 

biaya kegagalan internal. Untuk dapat mengurangi pengeluaran dana untuk biaya 

penilaian dan biaya kegagalan internal, maka PT. Arina Multikarya Malang harus 

mempertimbangkan untuk meningkatkan alokasi dana untuk biaya pencegahan. 

Hal ini dikarenakan biaya pencegahan merupakan biaya yang dikeluarkan 

untuk menjaga supaya tidak terjadi ketidaksesuaian terhadap kualitas jasa yang 

diproduksi. Jika biaya pencegahan diberi porsi lebih besar, maka secara otomatis 

porsi biaya yang dikeluarkan PT. Arina Multikarya Malang untuk biaya penilaian 

dan kegagalan akan dapat berkurang sampai mendekati tingkat kegagalan 0%, 

kemudian secara bertahap perusahaan dapat mengurangi jumlah biaya 

pencegahan, sehingga tingkat pengeluaran untuk biaya kualitas secara total akan 

menurun mendekati tingkat zero defect. Kondisi-kondisi yang terjadi pada periode 
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2007 sampai 2009 yang menunjukkan adanya perkembangan yang semakin baik 

diharapkan dapat dijadikan suatu pertimbangan bagi manajemen untuk terus 

menerus melaksanakan pengembangan kualitas sehingga dapat dicapai 

penghematan dalam biaya kualitas yang disertai peningkatan pendapatan karena 

kualitas yang semakin baik. 

Pelaporan biaya kualitas merupakan salah satu laporan manajerial yang 

dibuat oleh departemen akuntansi. Pelaporan dan analisis biaya kualitas 

dimaksudkan agar pihak manajemen mempunyai perhatian terhadap masalah 

kualitas, sehingga dapat digunakan sebagai alat evaluasi dalam upaya tindakan 

korektif terhadap pengendalian kualitas di badan usaha.. Pelaporan biaya kualitas 

pada PT. Arina Multikarya menunujukkan hasil yang baik dari tahun ketahun, 

yaitu dengan adanya penurunan biaya kualitas yang terdapat pada pelaporan biaya 

kualitas pada tahun 2007 sebesar 6,3%, pada tahun 2008 sebesar 4,9%, dan tahun 

2009 sebesar 4,6%, meskipun PT. Arina Multikarya belum dapat memenuhi 

standar yang disarankan para ahli namun penurunan persentase biaya kualitas 

yang dikeluarkan PT. Arina Multikarya terhadap total penjualan menunjukkan 

trend penurunan yang menguntungkan (F). Hal ini menunjukkan secara bertahap 

PT. Arina Multikarya mampu mengendalikan biaya kualitas sebagai bagian dari 

strategi biaya kualitas dalam operasionalnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

1.2.Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa 

berdasarkan hasil data pengukuran dan pelaporan biaya kualitas pada proses 

produksi jasa PT. Arina Multikarya yang diteliti oleh penulis adalah sebagai 

berikut: 

1. Penelitian ini menunjukkan pentingnya pengendalian kualitas dari segi 

finansial yang terlihat dari pengukuran biaya kualitas total maupun per kategori 

berdasarkan penjualan yang menunjukkan bahwa strategi biaya kualitas 

disamping memberikan tingkat efisiensi biaya juga memberikan peningkatan 

pendapatan perusahaan. Hal ini dicapai oleh PT. Arina Multikarya dengan 

melakukan pendekatan strategi zero defect yang memiliki sasaran pada 

pencapaian tingkat kerusakan nol. Peningkatan efisiensi tersebut; khususnya 

pada PT. Arina Multikarya, ditandai dengan semakin menurunnya prosentase 

biaya kualitas dari tahun 2007 hingga tahun 2009.  

2. Strategi biaya kualitas dengan penekanan pada peningkatan pengendalian 

internal melalui elemen biaya pencegahan menyebabkan elemen biaya lain 

akan mengalami penurunan, dan secara umum total biaya kualitas yang 

dikeluarkan juga akan menurun. 
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1.3.Saran 

Sesuai dengan pembahasan tersebut, maka beberapa saran yang dapat 

disimpulkan kepada manajemen PT. Arina Multikarya adalah sebagai berikut: 

1. PT. Arina Multikarya sebaiknya mulai mempertimbangkan untuk membuat 

laporan biaya kualitas, sehingga dapat melakukan pengendalian atas kualitas 

jasa secara lebih baik agar tercipta suatu efektifitas dan efisiensi biaya 

kualitas. 

2. PT. Arina Multikarya sebaiknya memperhatikan masalah-masalah yang 

menyebabkan tingginya tingkat kegagalan internal, yaitu kualitas yang rendah, 

sehingga dapat diambil tindakan yang lebih efisien. 

3. Untuk mengurangi tingkat kegagalan PT. Arina Multikarya harus lebih 

memperhatikan aktivitas pencegahan karena lebih efektif dibandingkan 

dengan aktivitas penilaian. Penilaian dapat menemukan cacat sedangkan 

pencegahan dapat menghilangkannya. Melalui perencanaan yang matang pada 

usaha pencegahan dan penilaian terhadap aktivitas produksi mulai dari 

penelitian dan pengembangan sampai ke pelayanan konsumen diharapkan 

mampu mengurangi jumlah produk jasa yang tidak layak. 

4. PT. Arina Multikarya diharapkan dapat melakukan pengendalian biaya 

kualitas secara terus menerus dan mempertahankan prestasi yang telah dicapai 

sebelumnya, serta melakukan koordinasi antara pihak-pihak terkait dalam 

kualitas jasa 
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Lampiran 

Laporan Laba Rugi tahun 2007-2009 
(Dalam Rupiah) 

2007 2008 2009
Pendapatan Usaha

Fee Kontrak Principal 1,798,328,400 2,277,942,600 1,747,436,000
Promo event 260,000,000 260,000,000 260,000,000
Sales Fee 160,586,000 176,664,600 194,309,000
Advertorial 252,000,000 229,015,600 357,834,000
Distributor Fee 360,000,000 327,165,200 511,191,000

Pendapatan 2,830,914,400 3,270,788,000 3,070,770,000

Beban Usaha
Penyusutan 110,116,190 121,127,800 133,240,500
Karyawan

Gaji 143,427,200 160,970,380 181,900,000
Pelatihan 6,246,000 7,107,600 7,289,385
Pemeliharaan karyawan 64,917,600 68,262,900 70,715,265
Audit kualitas karyawan 3,210,000 3,240,000 3,540,000

Total 327,916,990 360,708,680 396,685,150

Operasional & pemeliharaan
Inspeksi kesiapan karyawan 1,226,700 1,306,500 1,261,410
Inspeksi kegiatan on site 1,029,000 1,122,000 1,056,480
Inspeksi evaluatif 1,256,400 1,443,000 1,537,410
Training pengayaan 27,659,400 25,634,400 21,465,000
Training korektif 66,918,900 50,237,850 30,502,500
Compensation event 4,608,750 3,164,700 2,561,850

Total 102,699,150 82,908,450 58,384,650

Umum dan administrasi 165,267,000 181,793,700 199,973,000
Pemasaran 457,580,000 503,338,000 553,671,000
Lain-lain 13,264,000 14,590,000 16,049,000

Total Beban Usaha 430,616,140 443,617,130 455,069,800
Laba Sebelum Pajak 2,400,298,260 2,827,170,870 2,615,700,200
Beban Pajak 240,029,826 282,717,087 261,570,020
Laba Bersih 2,160,268,434 2,544,453,783 2,354,130,180  



DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

Nama    : Iskha Berlinda 

Alamat    : Jl. Raya Ngadiluwih No.41 Ngadiluwih Kediri 

Tempat/Tgl Lahir  : Kediri, 13 Juni 1987 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Agama    : Islam 

Pendidikan Formal  :  

1. 1991-1993 : TK ABA Ngadiluwih 

2. 1993-1999 : SD Negeri 1 Ngadiluwih 

3. 1999-2002 : SLTP Negeri 1 Ngadiluwih 

4. 2002-2005 : SMU Negeri 2 Kediri 

5. 2005-2011    : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas  

Brawijaya Malang 

Pendidikan Non-Formal     : 

1. Brevet Pajak A, B, C Cipta Jasatama 

2. Seminar Nasional Akuntansi : Tiga Pilar Standart Akuntansi 

Indonesia 

3. Seminar Keuangan : Dinar Dirham Sebagai Solusi Alternatif 

Menghadapi Perkembangan Keuangan Global  

 

 

 


