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Motto: 

❖ Action is the enemy of thought. So, it's better to make it in 

action than only think about it. 

❖ Never give up and keep the spirit alive! If you fail once, you try 

again and again not til three times but til seven times. Other 

than that, just give the rest to God. 

• 

iv 

Kupersembahkan untuk ; 

111 Papa dan l\.1ama tercinta 

• Saudarsku terkasih 

• Sahabat-sahabatku 

11 Almamaterku 
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Analisis Pengukuran dan Pelaporan Biaya Kualitas dalam Upaya 

Meniogkatkan Kinerja pada PT Sunan Rubber Palembang 

ABSTRAKSI 

Penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisis pengukuran dan pelaporan 
biaya kualitas pada PT Sunan Rubber Palembang dan 2) membahas apakah biaya 
kualitas dapat membantu manajemen dalam meningkatkan kinerja perusahaan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama tahun 2003-2004, biaya kualitas 
dapat ditekan dari ·tahun ke ·tahun. Hal ini terlihat dari laporan biaya kualitas yang 
menunjukkan penurunan total biaya kualitas sebagai persentase dari penjualan. 
Hal ini terjadi karena biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, 
dan biaya kegagalan ekstemal mengalami penurunan dari tahun 2003 ke tahun 
2004. Walaupun biaya kualitas dapat ditekan dari tahun ke tahun, total biaya 
kualitas pada PT Sunan Rubber Palembang belum dapat mencapai tingkat kualitas 
optimal sebesar 2,5% dari penjualan bersih sehingga dapat dikatakan bahwa 
perencanaan dan pengendalian biaya kualitas belum maksimal. PT Sunan Rubber 
Palembang mengalami peningkatan kinerja dari tahun 2003 ke tahun 2004 dengan 
menggunakan rasio ROI. Peningkatan kinerja ini bisa diindikasikan dari 
penurunan biaya kegagalan eksternal dari tahun ke tahun sehingga pangsa pasar 
dapat meningkat dan penjualan mengalami kenaikan yang pada akhirnya 
meningkatkan laba perusahaan. 

Untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan program perbaikan kualitas, 
penulis menyarankan agar perusahaan memperhatikan biaya-biaya yang 
merupakan biaya kualitas, mengelompokan biaya tersebut berdasarkan 
klasifikasinya, dan membuatkan laporan biaya kualitas tersendiri. Dari laporan 
biaya kualitas tersebut akan didapatkan informasi yang akurat dan dapat 
diandalkan untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan 
manajemen. 

Kata Kunci: biaya kualitas dan kinerja perusahaan. 
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The Analysis of Measurement and Reporting of Quality Cost to Improve 

the Performance at PT Sunan Rubber Palembang 

ABSTRACT 

The objectives of this research are l) to analyse the measurement and 
reporting of quality cost at PT Sunan Rubber Palembang, and 2) to discuss 
whether quality cost can help the management to improve company's 
performance. 

Research finding has shown that during period of years 2003-2004, quality 
cost can be decreased from year to year. It can be seen from quality cost reporting 
that shown the decreasing of total quality cost as the percentage of the sales. It can 
be happened because prevention cost, appraisal cost, internal failure cost, and 
external failure cost has decreased from year 2003 to year 2004. Although quality 
cost can be decreased from year to year, total quality cost at PT Sunan Rubber 
Palembang hasn't reached yet the optimum quality rate which is 2,5% of the net 
sales so it can be said that the planning and controlling of quality cost wasn't 
maximum. PT Sunan Rubber Palembang experienced the improvement of its 
performance from year 2003 to year 2004 by using ROI ratio. The improvement 
of its performance can be indicated from the decreasing of external failure cost 
from year to year that made the market share increased and sales improved and 
eventually improved profit of the company. 

In order to improve the company's performance and quality improvement 
programme, writer suggests the company to give attention to the costs that are 
quality cost, classify the quality cost based on its classification, and make quality 
cost reporting of its own. From the quality cost reporting will be gotten the 
accurate and countable information for planning, controlling, and management 
decision making. · 

Key Words: quality cost and company's performance. 
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1.1 Latar Bclakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

Sebagaimana kita ketahui bahwa di era globalisasi sekarang ini, persaingan 

antar perusahaan sejenis semakin besar baik itu perusahaan industri maupun 

perusahaan jasa. Semua ini berhubungan dengan tujuan utama setiap perusahaan 

yaitu untuk memperoleh laba, di samping tujuan khusus masing-masing 

perusahaan berdasarkan jenis dan spesifikasi perusahaan tersebut. 

Suatu perusahaan dituntut untuk dapat menghasilkan produk atau jasa yang 

berkualitas yang berarti dapat dipenuhi tingkat kesesuaian (conformance) antara 

yang ditetapkan oleh perusahaan dengan yang diinginkan dan diminta oleh 

customer. Hal ini bertujuan untuk mencapai kepuasan customer yang pada 

akhirnya akan berdarnpak pada peningkatan penjualan dan peningkatan 

pendapatan perusahaan. Kualitas yang baik dapat mempengaruhi kinerja 

perusahaan karena dengan menghasilkan produk yang berkualitas, perusahaan . . 

akan mendapatkan imbalan berupa peningkatan pendapatan. Peningkatan 

pendapatan ini berarti pula peningkatan kinerja perusahaan. 

Untuk itu, diperlukan biaya kualitas untuk dapat mempertahankan bahkan 

meningkatkan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Biaya 

kualitas ini tidak harus tinggi, justru perusahaan memakai berbagai strategi agar 

dengan biaya kualitas yang efisien tetap dapat memberikan kepuasan bagi 

customer terhadap kualitas produk atau jasa dari mereka. Biaya kualitas ini 

hendaknya dilaporkan dalarn suatu beQtuk laporan biaya kualitas yang dapat 



-

digunakan manajemen dalam melakukan perencanaan, pengendalian, dan 

pengambilan keputusan manajerial. 

Dalam lingkungan persaingan tingkat dunia, produk atau jasa yang tcluh 

memenuhi standar kualitas tertentu yang telah ditetapkan dapat memperoleh 

sertifikasi dari ISO (International Standards Organization). Standardisasi ini 

dikenal sebagai seri ISO 9000 untuk standar kualitas. Pada lebih dari 70 negara, 

standardisasi ini telah digunakan untuk mensertifikasi organisasi atau perusahaan 

dengan kriteria minimum untuk suatu sistem kualitas. Evaluasi untuk 

penyertifik.asian secara formal dibuat oleh suatu organisasi yang independen. 

Akhirnya perusahaan akan merasa bahwa penting untuk mendapatkan sertifikasi 

ISO 9000 untuk menunjang perusahaannya dalam persaingan baik di 

perekonomian domestik maupun intemasional. 

Rangkaian seri ISO 9000 ini terdiri dari ISO 9001, 9002, 9003, 9004, di mana 

di Indonesia sendiri, standar ini telah diadopsi secara resmi menjadi Standar 

Nasional Indonesia (SNI) dan diberi nama SNI seri 19-9000. Dengan 

mengembangkan sistem kualitas berdasarkan SNI dan dengan melakukan 

penerapan secara tepat, maka suatu usaha atau bisnis diharapkan dapat memiliki 

suatu sistem kualitas mendasar yang cukup kuat untuk mengendalikan kualitas 

usaha atau bisnis tersebut sehingga dapat dan mudah untuk dikembangkan serta 

ditingkatkan pengendalian kualitas prosesnya di masa yang akan datang. 

PT Sunan Rubber merupakan salah satu perusahaan karet di Indonesia yang 

berproduksi untuk memenuhi permintaan pasar dalarn negeri dan luar negeri yang 

dituntut untuk memenuhi standar-standar kualitas yang diterapkan. PT Sunan 
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Rubber pada tahun 2000 telah memperoleh ISO 9001 yang merupakan standar 

intemasional untuk bidang produksi karet bongkahan (crumb rubber). 

PT Sunan Rubber sangat memperhatikan kualitas pro<luk yang mcrcka 

hasilkan karena mereka harus menghadapi persaingan ketat yang tidak hanya 

datang dari perusahaan-perusahaan domestik yang sejenis seperti PT Lingga 

Djaya, PT Badja Baru, dan PT Remco tetapi juga dengan perusahaan-perusahaan 

asing terutama di era Asean Free Trade Area (A..Vf A) dimana untuk penjualan 

domestik saja mereka sudah harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing. 

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul "Analisis 

Pengukuran dan Pelaporan Biaya Kualitas dalam Upaya Mcningkatkan 

Kinerja pada PT Sunan Rubber Palembang". 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan pengamatan sementara yang dilak.ukan penulis berkaitan dengan 

biaya kualitas pada PT Sunan Rubber Palembang, penulis menemukan bahwa 

pada perusahaan ini telah mengeluarkan biaya untuk. menjaga, mempertahankan, 

dan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Narnun, PT Sunan Rubber 

Palembang belwn melakukan perlakuan khusus terhadap biaya kualitas, yaitu 

dengan mengklasifikasikan biaya-biaya tersebut kedalam empat kategori biaya 

kualitas dan belwn dibuatnya laporan biaya kualitas tersendiri sesuai dengan 

standar biaya kualitas. 

Maka dari itu, pada penelitian ini penulis akan menganalisis dan 

mengevaluasi penerapan biaya kualita'> pada PT Sunan Rubber Palembang. 

Masalah yang clibahas dan diteliti pada skripsi ini adalah: 
• 
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1. Bagaimana PT Sunan Rubber mengakui dan mengukur biaya kualitas 

yang ada dalam perusahaan? 

2. Apakah penerapan biaya kualitas pada PT Sunan Rubber telah sesuai 

dengan standar biaya kualitas? 

3. Bagaimanakah penerapan biaya kualitas yang sesuai dengan standar 

biaya kualitas? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mempelajari dan menilai biaya-biaya kualitas yang telah 

diterapkan pada perusahaan. 

2. Untuk mempelajari pengukuran dan pelaporan biaya kualitas pada 

perusahaan. 

3. Untuk mengetahui apakah biaya kualitas telah dapat mcmhantu 

manajemen dalam meningkatkan kinerja perusahaan . 

• 
1.3.2 Manfaat pcnelitian 

Manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi manajemen perusahaan, sebagai tarnbahan informasi yang berguna 

bagi pembuat kebijakan perusahaan terutarna yang berkaitan dengan 

kebijakan biaya. 

2. Bagi penulis, sebagai tarnbahan pengetahuan dalam memahami biaya 

kualitas dan penerapannya. 
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3. Bagi pembaca dan penelitian berikutnya, sebagai sumber inforrnasi clan 

referensi. 

1.4 Kerangka Teoritis 

Tingkat persaingan yang tinggi di pasar global sekarang ini mcnun111t 

perusahaan untuk tidak hanya sekedar memperoleh pendapatan yang sebcsur

besarnya, tetapi yang lebih penting dari itu agar dapat mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan. Oleh karena itu, untuk mempertahankannya 

maka perusahaan harus memberikan kepuasan kepada customer dengan 

memberikan produk dan jasa yang berkualitas. Mereka tidak mau mengeluarkan 

uangnya pada produk atau jasa yang mengecewakan, mereka menginginkan 

kepuasan atas produk atau jasa yang diperolehnya. Produk atau jasa berkualitas 

berarti dapat dipenuhinya tingkat kesesuaian antara yang ditetapkan oleh 

perusahaan dengan yang diinginkan dan diminta oleh customer. 

Untuk memenuhi kepuasan customemya perusahaan berusaha dan bersaing 

ketat untuk menciptakan produk ataujasa yang berkualitas namun dapat dijangkau 

oleh customer. Perusahaan juga memakai berbagai strategi agar customer puas 

terhadap produk atau jasa dan pelayanan dari mereka Perusahaan harus menjaga 

agar jangan sampai menghasilkan produk atau jasa yang tidak dapat memenuhi 

kebutuhan dan kepuasan customer karena jika hal ini terjadi akan membuat 

customer kecewa dan mungkin akan berhenti menggunakan produk atau jasa 

perusahaan tersebut dan beralih ke produk atau jasa perusahaan lain. Jika hal itu 

terjadi tentunya perusahaan akan mengalami kerugian akibat kehilangan pangsa 

pasar yang berakhir pada penurunan pendapatan. Untulc menilai, 
• 
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mempertahankan, bahkan meningkatkan kualitas produk dan jasa yang dihasilkan 

perusahaan diperlukan biaya-biaya yang disebut biaya kualitas. Biaya kualitas 

yang berhubungan dengan kegiatan pengendalian dan kegiatan produk gagal 

dibagi menjadi empat kategori yaitu: 

1. Biaya pencegahan (prevention cost) 

Biaya yang terjadi untuk mencegah kualitas yang jelek pada produk dan 

jasa yang dihasilkan. 

2. Biaya penilaian (appraisal cost) 

Biaya yang terjadi untuk menentukan apakah produk dan jasa telah sesuai 

dengan persyaratan dan kebutuhan pelanggan. Tujuan utama dari fungsi 

penilaian adalah untuk mencegah terkirimnya barang cacat ke pelanggan. 

3. Biaya produk gagal internal 

Biaya yang terjadi karena produk dan jasa yang dihasilkan tidak sesuai 

dengan spesifikasi atau kebutuhan pelanggan. 

4. Biaya produk gagal eksternal 

~iaya yang terjadi karena produk · dan jasa yang dihasilkan gagal 

memenuhi persyaratan dan kebutuhan pelanggan setelah barang dikirim ke 

pelanggan. 

Biaya kualitas juga perlu dilaporkan berdasarkan kategori biayanya. Hal ini 

dapat berguna bagi manajemen karena pelaporan biaya kualitas dapat memberikan 

informasi mengenai upaya peningkatan kualitas yang telah dilakukan perusahaan 

dan juga dalam penentuan kebijakan-kcbijakan yang akan diambil sehubungan 

dengan program peningkatan kualitas berikutnya 

• 
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1.5 Metodologi Penelitian 

1.5.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah biaya kualitas yang terbagi menjadi empat 

kategori yaitu biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan 

biaya kegagalan ekstemal pada PT Sunan Rubber yang terletak di Jalan Depaten 

Baru No.25-27 Palembang (kantor pusat) dan di daerah Keramasan Kertapati 

Palembang (pabrik). 

1.5.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Penulis membatasi penelitian ini pada analisis pengukuran dan pelaporun 

komponen-komponen biaya yang digolongkan sebagai biaya kualitas pada tahun 

2003 dan 2004. 

1.5.3 Jenis Data 

Data yang digunakan dalam per.elitian ini dibagi menjadi dua macam 

berdasarkan sumbemya yaitu: 

1. Data Primer 

Y ~tu data yang dikumpulkan sendiri oleh penulis langsung dari objek 

penelitian maupun dari pihak-pihak yang terkait. Dalam hal ini penulis terjun 

langsung ke lapangan (objek penelitian) untuk. melakukan observasi guna 

mendapatkan data tersebut. 

2. Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh dalam bentuk. yang sudah dipublikasikan atau tidak 

dipublikasikan secara tidak langsung melalui media perantara ( dikumpulkan oleh 

pihak lain). Dalam hal ini penulis memanfaatkan data yang telah ada dalam 

perusahaan berupa catatan, dokumen, laporan keuangan, dan sebagainya . 
• 
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1.5.4 Metode Pengumpulan Data 

Dalam mengwnpulkan data, metode yang digunak.an yaitu studi lapangan. 

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara mendatangi objek yang ak.an diteliti 

dan melak.ukan pengamatan secara langsung. Yang dimak.sud dengan penelitian 

lapangan ini adalah survei yang menyangkut: 

1. Observasi atau pengamatan langsung 

Dilak.ukan dengan mak.sud untuk mendapatkan data dan bahan-bahan yang 

secara langsung benar terjadi dalam pelak.sanaan atau prak.tek, khususnya yang 

dapat secara langsung ditangkap oleh panca indera dengan cara pengamatan 

langsung ke objek penelitian dengan mencatat secara sistematis data yang 

dibutuhkan. 

2. Interview (wawancara) 

Metode ini dilakukan dengan mengadak.an wawancara langsung dengan 

pimpinan atau karyawan perusahaan yang dianggap memiliki wewenang dun 

dapat memberikan informasi yang dibutuhkan serta yang berhubungan langsung 

dengan masalah-masalah yang ak.an diteliti. 

1.5.5 Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunak.an dalam penelitian ini adalah kuantitatif 

deskriptif, dalam hal ini penulis mengolah data yang ada secara kuantitatif dan 

hasilnya didefinisikan secara deskriptif yaitu dengan mencatat, menuturkan, 

mengklasifikasikan, dan menganalisis data dan informasi yang ada mengenai 

kenyataan yang terjadi di perusahaan. Kemudian data yang ada ak.an diolah 

menggunak.an teori-teori yang relevan dengan permasalahan. Dari analisis tersebut 

ak.an ditarik kesimpulan dan saran. 

• 
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Dalam proses analisis penulis menggunakan cara berpikir deduktif yaitu suatu 

cara berpikir yang dimulai dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak 

dari pengetahuan umum untuk menilai suatu kejadian khusus. 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Dalam upaya memberikan gambaran yang sistematis dan tearah serta untuk 

mempermudah pembaca dalam memaharni permasalahan dalam skripsi ini, 

penulis menguraikan skripsi ini dalam lima bah yang terdiri dari: 

BABI PENDAHULUAN 

Dalam bah ini akan diuraikan mengenai latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, 

metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bah ini akan diuraikan mengenai teori-teori dan konsep

konsep yang mendukung penelitian ini. Teori tersebut antara lain 

adalah konsep kualitas, konsep biaya kualitas, komponen

komponen biaya kualitas, pengukuran biaya kualitas, fungsi 

penerapan informasi biaya kualitas, penerapan pelaporan biaya 

kualitas. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Dalam bah ini akan diuraikan mengenai keadaan dan tinjauan 

umum mengenai objek yang diteliti yaitu PT Sunan Rubber. Bab 

ini berisi sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi dan uraian 

• 
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BAB IV 

BABV 

tugas, dan kebijakan perusahaan mengenai kualitas serta 

pengendalian dan pelaporan biaya kualitas pada perusahaan. 

ANALISIS PENGUKURAN DAN PELAPORAN BIA YA 

KUALITAS DALAM UPAYA MENINGKATKAN KINERJA 

PADA PT SUNAN RUBBER 

Bab ini merupakan bab analisis yang akan membahas 

pengelompokan biaya kualitas, pengukuran biaya kualitas, 

penerapan pelaporan biaya kualitas, dan manfaat pelaporan biaya 

kualitas bagi manajemen dalam meningkatkan kinerja perusahaan. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan atas analisis 

yang telah penulis lakukan pada bab sebelumnya serta memberikan 

saran-saran sehubungan dengan permasalahan yang dibahas . 

• 
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