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ABSTRAK 

 
 

Adin Wahidin, 2018. ” Pengaruh Biaya Kualitas Terhadap Produk Cacat/rusak 

Pada PT. Bersama Zatta Jaya”. Skripsi Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, 

Universitas Winaya Mukti. Pembimbing Maria Lusiana Yulianti, SE.,MM. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiamana biaya kualitas dan 

produk cacat/rusak serta adakah pengaruh biaya kualitas terhadap produk rusak di 

PT. Bersama Zatta Jaya. 

Hasil penelitian menunujukkan hasil regresi berganda diperoleh persamaan 

Y = 69632.014 -0.0010 X1 -0.0010 X2 hal ini menunjukkan bahwa X1 dan X2 

berpengaruh secara negatif terhadap Y. Dari hasil uji t diperoleh hasil thitung biaya 

pencegahan sebesar -2,877 dengan taraf signifikansi 0,007 dan thitung biaya penilaian 

sebesar -2,243 dengan taraf signifikansi 0,032. Karena hasil thitung bertanda negatif, 

maka biaya pencegahan dan biaya penilaian mempunyai pengaruh yang negatif 

signifikan terhadap produk rusak. Dari pengujian secara bersama-sama dengan uji 

F menunjukkan Fhitung sebesar 5,616 dengan taraf signifikansi 0,008. Hal ini berarti 

biaya kualitas secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan dan 

mampu menjelaskan variabel produk rusak. Dari nilai (R2) secara simultan 

diketahui biaya kualitas berpengaruh terhadap produk rusak sebesar 0,254 atau 

25,4%, jadi dapat dikatakan bahwa 25,4 % perubahan produk rusak disebabkan oleh 

perubahan biaya pencegahan dan biaya penilaian secara bersama-sama. Sedangkan 

74,6% perubahan produk rusak disebabkan oleh variabel lain di luar komponen 

biaya kualitas (biaya pencegahan dan biaya penilaian). Dari uji (r2) parsial untuk 

variabel biaya pencegahan sebesar 0,441 dan variabel biaya penilaian sebesar 

0,344. Hal ini mengandung arti bahwa sumbangan parsial masing-masing variabel 

adalah sebesar 44,1% untuk biaya pencegahan dan 34,4% untuk biaya penilaian, 

jadi dapat dikatakan bahwa 78.5 % perubahan produk rusak disebabkan oleh 

perubahan biaya pencegahan dan biaya penilaian secara parsial. Sedangkan 21,5% 

perubahan produk rusak disebabkan oleh variabel lain di luar komponen biaya 

kualitas. 

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa biaya kualitas 

merupakan modal yang berharga dalam rangka meminimalkan produk rusak yang 

terjadi pada PT. Bersama Zatta Jaya. Adanya hubungan yang signifikan antara 

biaya kualitas dengan produk rusak perlu diperhatikan bagi manajemen perusahaan 

dalam pencapaian kualitas produk yang lebih baik secara menyeluruh sehingga 

dapat meminimalisir produk rusak yang terjadi. 

Kata Kunci : Biaya Kualitas, Produk Rusak 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Adin Wahidin, 2018. "Effect of Quality Costs on Defective / Damaged Products 

at PT. Bersama Zatta Jaya ". Thesis Department of Accounting, Faculty of 

Economics, Winaya Mukti University. Advisor Maria Lusiana Yulianti, SE., 

MM. 

This study aims to find out how the quality and defective / damaged 

product costs and is there any effect on the quality costs of damaged products 

at PT. Bersama Zatta Jaya. 

The results of the study show the results of multiple regression equation 

Y = 69632.014 -0.0010 X1 -0.0010 X2. This shows that X1 and X2 negatively 

affect Y. From the results of t-test the results of t-count prevention costs are -

2,877 with a significance level of 0.007 and tcount of valuation amounting to -

2,243 with a 0.032 significance level. Because the t-count results are negative, 

the prevention costs and valuation costs have a significant negative effect on 

the damaged product. From testing together with the F test shows Fcount of 

5.616 with a significance level of 0.008. This means that the quality costs 

together have a significant effect and are able to explain the damaged product 

variable. From the value (R2) simultaneously it is known that the cost of 

quality has an effect on damaged products of 0.254 or 25.4%, so it can be said 

that 25.4% of changes in damaged products are caused by changes in 

prevention costs and valuation costs together. While 74.6% of changes in 

damaged products are caused by other variables outside the component of 

quality costs (prevention costs and valuation costs). From the partial test (r2) 

for the prevention cost variable is 0.441 and the valuation cost variable is 0.344. 

This means that the partial contribution of each variable is 44.1% for 

prevention costs and 34.4% for valuation costs, so it can be said that 78.5% of 

damaged product changes are caused by changes in prevention costs and 

partial valuation costs. Whereas 21.5% changes in damaged products are 

caused by other variables outside the quality cost component. 

From the results of the above research it can be concluded that quality 

costs are valuable capital in order to minimize the damaged products that 

occur at PT. Bersama Zatta Jaya. The existence of a significant relationship 

between the cost of quality and damaged products needs to be considered for 

the company's management in achieving better overall product quality so as 

to minimize the damaged products that occur. 

Keywords: Quality Costs, Damaged Products 

 

 

 

              KATA PENGANTAR 



Puji syukur atas kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah Nya, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ Pengaruh Biaya 

Kualitas Terhadap Produk Cacat/rusak pada PT. Bersama Zatta Jaya .” 

Penulisan skripsi ini disusun untuk menyelesaikan jenjang pendidikan Strata I, guna 

meraih gelar sarjana. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan 

rintangan, tetapi melalui bantuan dari berbagai pihak kesulitan tersebut dapat 

teratasi. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Prof. Dr. Hj. Ai Komariah, Ir., MS. Rektor Universitas Winaya Mukti. 

2. Dr.H. Deden Komar Priatna, ST., SIP., M.M. CHRA Dekan Fakultas 

Universitas Winaya Mukti. 

3. H. Oyon Suharyono., Drs, Ak., MM., CPA., CA. Kaprodi Akuntansi 

Universitas Winaya Mukti. 

4. Maria Lusiana Y., SE., MM. Dosen Pembimbing  yang telah memberikan 

banyak bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.  

5. Pimpinan dan seluruh pegawai di PT. Bersama Zatta Jaya yang telah 

banyak membantu dalam proses pembuatan skripsi ini. 

6. Istri dan anak tercinta (Yayu Septian Rahayu dan Arfan Kaindra Azwan 

Kamil) yang selalu memberikan semangat dan doa. 

7. Kedua orang tua yang penulis hormati. 

8. Seluruh pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

Atas bantuan dan pengorbanan yang telah diberikan, semoga akan 

mendapatkan berkah dari Allah SWT. 



Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak pada umumnya dan pada 

mahasiswa ekonomi pada khususnya. 

 

 

 

Bandung, Nopember 2018 

 

Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR ISI 

Halaman 



JUDUL PENELITIAN 

LEMBAR PENGESAHAN 

LEMBAR PERNYATAAN 

ABSTRACT 

ABSTRAK 

KATA 

PENGANTAR.....................................................................................................

 ........................................................................................................................... i 

DAFTAR 

ISI ........................................................................................................................

 ......................................................................................................................... iii 

DAFTAR 

TABEL ................................................................................................................

 ......................................................................................................................... vi 

DAFTAR 

GAMBAR ...........................................................................................................

 ........................................................................................................................ vii 

DAFTAR 

LAMPIRAN ........................................................................................................

 ....................................................................................................................... viii 

BAB I    PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penelitian...............................................................................................

.............................................................................................................1 

1.2  Identifikasi dan Rumusan 

Masalah .................................................................................................

.............................................................................................................7 

1.2.1 Identifikasi 

Masalah ..........................................................................................

 .....................................................................................................7 

1.2.2 Rumusan 



Masalah ..........................................................................................

 .....................................................................................................8 

1.3 Tujuan 

Penelitian...............................................................................................

.............................................................................................................8 

1.4 Kegunaan 

Penelitian...............................................................................................

.............................................................................................................9 

BAB II  KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

2.1 Kajian 

Pustaka ..................................................................................................

...........................................................................................................10 

2.1.1 

Akuntansi .......................................................................................

 ...................................................................................................10 

2.1.2 Akuntansi 

Biaya ..............................................................................................

 ...................................................................................................11 

2.1.3 

Biaya ..............................................................................................

 ...................................................................................................11 

2.1.4 Penggolongan 

Biaya ..............................................................................................

 ...................................................................................................12 

2.1.5 

Kualitas ..........................................................................................

 ...................................................................................................15 

2.1.6 Dimensi 

Kualitas ..........................................................................................

 ...................................................................................................16 

2.1.7 Faktor-faktor mendasar yang mempengaruhi 

kulitas .............................................................................................

 ...................................................................................................17 



2.2 Biaya 

Kualitas .................................................................................................

...........................................................................................................20 

2.2.1 Pengelompokan Biaya 

Kualitas ..........................................................................................

 ...................................................................................................21 

2.2.2 Perilaku Biaya 

Kualitas ..........................................................................................

 ...................................................................................................25 

2.2.3 Analisis Biaya 

Kualitas ..........................................................................................

 ...................................................................................................27 

2.2.4 Distribusi Optimal Biaya 

Kualitas ..........................................................................................

 ...................................................................................................28 

2.3 TQM (Total Quality 

Management) ........................................................................................

...........................................................................................................30 

2.3.1 Definisi dan Prinsip (Total Quality 

Management) .................................................................................

 ...................................................................................................30 

2.3.2 Pedoman Pengimplementasian 

TQM ...............................................................................................

 ...................................................................................................31 

2.3.3 Peran dan Tantangan TQM bagi Akuntansi 

Manajemen .....................................................................................

 ...................................................................................................35 

2.4 Produk 

Cacat/Rusak ..........................................................................................

...........................................................................................................37 

2.5 Pengaruh Biaya Kualitas Terhadap Produk 

Cacat/Rusak ..........................................................................................

...........................................................................................................38 



2.6 Penelitian 

Terdahulu ..............................................................................................

...........................................................................................................40 

2.7 Kerangka 

Pemikiran ..............................................................................................

...........................................................................................................42 

2.8 

Hipotesis ...............................................................................................

...........................................................................................................44 

BAB III METODE PENELITIAN 

3.1 Metode yang 

Digunakan .............................................................................................

...........................................................................................................45 

3.2 Variabel 

Penelitian...............................................................................................

...........................................................................................................45 

3.3 Teknik Pengumpulan 

Data .......................................................................................................

...........................................................................................................49 

3.4 Rancangan Analisis dan Uji 

Hipotesis ...............................................................................................

...........................................................................................................49 

3.4.1 Analisis 

Deskriptif .......................................................................................

 ...................................................................................................49 

3.4.2 Analisis 

Kuantitatif ......................................................................................

 ...................................................................................................50 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil 

Penelitian...............................................................................................

...........................................................................................................57 



4.1.1 Gamabaran Umum dan Objek 

Penelitian .......................................................................................

 ...................................................................................................57 

4.1.2 Deskripsi Variabel 

Penelitian .......................................................................................

 ...................................................................................................59 

4.1.3 Biaya 

Pencegahan ....................................................................................

 ...................................................................................................60 

4.1.4 Biaya 

Penilaian .........................................................................................

 ...................................................................................................64 

4.1.5 Produk 

Cacat/Rusak ...................................................................................

 ...................................................................................................69 

       4.1.6 Analisis Hasil 

Penelitian...............................................................................................

...........................................................................................................72 

        4.1.6.1 Uji 

Klasik....................................................................................

 ..........................................................................................72 

       4.1.6.2 Uji Analisis Regresi Linier 

Berganda ........................................................................................

 ...................................................................................................77 

       4.1.6.3 Pengujian 

Hipotesis ........................................................................................

 ...................................................................................................78 

4.2 

Pembahasan...........................................................................................

...........................................................................................................81 

4.2.1 Biaya Pencegahan pada  PT. Bersama Zatta 

Jaya ................................................................................................

 ...................................................................................................83 



4.2.2 Biaya Penilaian pada  PT. Bersama Zatta 

Jaya ................................................................................................

 ...................................................................................................84 

4.2.3 Produk Cacat  PT. Bersama Zatta 

Jaya ................................................................................................

 ...................................................................................................85 

4.2.4 Pengaruh Biaya Kualitas secara Parsial dan simultan terhadap 

Produk Cacat/rusak pada PT. Bersama Zatta 

Jaya .......................................................................................

 ..........................................................................................85 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 

Kesimpulan ...........................................................................................

...........................................................................................................88 

5.2 

Saran .....................................................................................................

...........................................................................................................90 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

DAFTAR TABEL 

Tabel                                                                                                            Halaman 

Tabel 1.1 Data Produk Jadi dan Produk Cacat/rusak tahun 2015-

2017 .....................................................................................................................

 ...........................................................................................................................6

 ............................................................................................................................. 

Tabel 4.1 Biaya Perencanaan dan Pengawasan Tahun 2015-

2017 .....................................................................................................................

 .........................................................................................................................60 



Tabel 4.2 Biaya Pemeliharaan Mesin Tahun 2015-

2017 .....................................................................................................................

 .........................................................................................................................61 

Tabel 4.3 Biaya Pelatihan Kariawan Tahun 2015-

2017 .....................................................................................................................

 .........................................................................................................................62 

Tabel 4.4 Biaya Pencegahan 2015-

2017 .....................................................................................................................

 .........................................................................................................................63 

Tabel 4.5 Biaya Pengujian Bahan Baku 2015-

2017 .....................................................................................................................

 .........................................................................................................................65 

Tabel 4.6 Biaya Inspeksi Proses Produksi 2015-

2017 .....................................................................................................................

 .........................................................................................................................66 

Tabel 4.7 Biaya Penialaian 2015-

2017 .....................................................................................................................

 .........................................................................................................................67 

Tabel 4.8 Jumlah Produk 

Cacat/rusak ..........................................................................................................

 .........................................................................................................................70 

Tabel 4.9 Uji Multikolinieritas (Nilai Toleransi dan 

VIF) .....................................................................................................................

 .........................................................................................................................72 

Tabel 4.10 Uji Autokorelasi (Durbin Watson 

Test).....................................................................................................................

 .........................................................................................................................73 

Tabel 4.11 Kesimpulan Uji 

Autokorelasi ........................................................................................................

 .........................................................................................................................74 

Tabel 4.12 Uji 

Heteroskedastisitas ..............................................................................................

 .........................................................................................................................75 



Tabel 4.13 Uji 

Normalitas ...........................................................................................................

 .........................................................................................................................76 

Tabel 4.14 Uji Analisis Regresi Linier Berganda dengan Program 

SPSS ....................................................................................................................

 .........................................................................................................................77 

Tabel 4.15 Uji F (Uji 

Simultan) .............................................................................................................

 .........................................................................................................................78 

Tabel 4.16 Koefisien Determinasi 

R2 .........................................................................................................................

 .........................................................................................................................79 

Tabel 4.17 Uji t (Uji 

Parsial).................................................................................................................

 .........................................................................................................................80 

 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar                                                                                                        Halaman 

Gambar 2.1 Kerangka 

Berpikir ...............................................................................................................

 .........................................................................................................................44 

Gambar 3.1 Statistik d Durbin 

Watson.................................................................................................................

 .........................................................................................................................55 

Gambar 4.1 Control Chart Biaya Pencegahan Tahun 2015-

2017 .....................................................................................................................



 .........................................................................................................................64 

Gambar 4.2 Control Chart Biaya Penilaian Tahun 2015-

2017 .....................................................................................................................

 .........................................................................................................................68 

Gambar 4.3 Diagram Statistik Durbin 

Watson.................................................................................................................

 .........................................................................................................................74 

Gambar 4.4 Grafik Uji 

Normalitas ...........................................................................................................

 .........................................................................................................................76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR LAMPIRAN 



Lampiran                                                                                                      Halaman 

Lmpiran 1 Rekapitulasi hasil penelitian .............................................................. 

 .........................................................................................................................92

 ............................................................................................................................. 

Lampiran 2 Data perencanaan dan 

pengawasan .........................................................................................................

 .........................................................................................................................93 

Lampiran 2 Data pemeliharaan 

mesin ...................................................................................................................

 .........................................................................................................................93 

Lampiran 3 Data pelatihan 

karyawan .............................................................................................................

 .........................................................................................................................94 

Lampiran 3 Data pengujian 

baku .....................................................................................................................

 .........................................................................................................................94 

Lampiran 4 Data inspeksi proses 

produksi ...............................................................................................................

 .........................................................................................................................95 

Lampiran 4 Biaya 

pencegahan ..........................................................................................................

 .........................................................................................................................95 

Lampiran 5 Biaya 

penilaian ..............................................................................................................

 .........................................................................................................................96 

Lampiran 6 Jumlah produk 

cacat/rusak ...........................................................................................................

 .........................................................................................................................97 

Lampiran 7 Laporan biaya kualitas 

2015 .....................................................................................................................

 .........................................................................................................................98 

Lampiran 8 Laporan biaya kualitas 

2016 .....................................................................................................................



 .........................................................................................................................99 

Lampiran 9 Laporan biaya kualitas 

2017 .....................................................................................................................

 .......................................................................................................................100 

Lampiran 10 Uji 

multikolinieritas ..................................................................................................

 .......................................................................................................................101 

Lampiran 10 Uji 

Heteroskedastisitas ..............................................................................................

 .......................................................................................................................101 

Lampiran 11 Uji 

Autokorelasi ........................................................................................................

 .......................................................................................................................102 

Lampiran 12 Uji 

Normalitas ...........................................................................................................

 .......................................................................................................................103 

Lampiran 13 Analisis Regresi Linier 

Berganda .............................................................................................................

 .......................................................................................................................104 

Lampiran 13 Uji F (Uji 

Simultan) .............................................................................................................

 .......................................................................................................................104 

Lampiran 13 Koefisien Determinas 

R2 .........................................................................................................................

 .......................................................................................................................104 

Lampiran 14 Uji t (Uji 

Parsial).................................................................................................................

 .......................................................................................................................105 

Lampiran 14 Koefisien 

Korelasi ...............................................................................................................

 .......................................................................................................................105 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dalam era industrialisasi yang semakin kompetitif sekarang ini, setiap 

perusahaan dituntut untuk dapat ikut serta dalam persaingan. Salah satu usaha 

yang dilakukan agar dapat bersaing adalah meningakatkan kualitas hasil 

produksinya. Dengan hasil produksi yang berkualitas, maka diharapkan para 

pelanggan/konsumen akan tertarik dan membeli hasil produksi yang 

ditawarkan oleh perusahaan. 

Menurut Hansen dan Mowen (2009:5) kualitas adalah derajat atau 

tingkat kesempurnaan, dalam hal ini kualitas merupakan ukuran relatif dari 

kebaikan. Secara operasional, produk atau jasa yang berkualitas adalah yang 

memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Untuk memenuhi harapan 

pelanggan tersebut dapat melalui atribut-atribut kualitas atau sering disebut 

dengan dimensi kualitas. Ada delapan dimensi kualitas yaitu: kinerja, estetika, 

kemudahan perawatan dan perbaiakan, fitur, keandalan, tahan lama, kualitas 

kesesuaian dan kecocokan penggunaan. 

Untuk mencapai produk yang berkualitas, perusahaan harus selalu 

melakukan pengawasan dan peningkatan terhadap kualitas produknya, 

sehingga akan diperoleh hasil akhir yang optimal. Kualitas yang meningkat 

akan mengurangi terjadinya produk rusak sehingga mengakibatkan biaya-

biaya yang terus menurun dan pada akhirnya meningkatkan laba. Biaya yang 



dikeluarkan dalam kaitanya dengan usaha peningkatan kualitas produk disebut 

biaya kualitas. 

Menurut Tjiptono dan Diana (2010:34) biaya kulitas adalah biaya yang 

terjadi atau mungkin akan terjadi karena kulitas yang buruk. Jadi, biaya kulitas 

adalah biaya yang berhubungan dengan penciptaan, pengidentifikasian, 

perbaikan dan pencegahan kerusakan. Biaya kualitas dapat dikelompokan 

menjadi empat golongan, yaitu: biaya pencegahan, biaya deteksi/penilaian, 

biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal. 

Biaya pencegahan adalah biaya yang terjadi untuk mencegah kerusakan 

produk yang dihasilkan. Biaya penilaian adalah biaya yang terjadi untuk 

menentukan apakah produk dan jasa sesuai dengan persyaratan-persyaratan 

kualitas. Biaya kegagalan internal adalah biaya yang terjadi karena ada 

ketidaksesuaian dengan persyaratan dan terdeteksi sebelum barang dan jasa 

tersebut dikirimkan ke pihak luar (pelanggan). Biaya kegagalan eksternal 

adalah biaya yang terjadi karena produk atau jasa gagal memenuhi persyaratan-

persyaratan yang diketahui setelah produk tersebut dikirimkan kepada para 

pelanggan. 

Golongan biaya kualitas yang dikeluarkan untuk mencegah produk dari 

kerusakan biaya adalah biaya pencegahan dan biaya penilaian, sedangkan 

biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal tidak dikeluarkan untuk 

mencegah produk dari kerusakan karena biaya biaya kegagalan dikeluarkan 

setelah produk itu jadi dan untuk memperbaharui produk yang rusak. 



Menurut Hansen dan Mowen (2009:13) biaya pencegahan dan biaya 

penilaian meningkat berarti menunjukan jumlah unit produk rusak menurun 

dan sebaliknya jika biaya pencegahan dan penilaian menurun menunjukan 

jumlah unit produk rusak meningkat. Di lain piahak, biaya kegagalan internal 

dan biaya kegagalan eksternal naik jika jumlah unit produk rusak meningkat 

dan sebaliknya biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal turun 

jika jumlah unit produk rusak turun. Hal ini menunjukan bahwa biaya 

pencegahan dan biaya penilaian berpengaruh terhadap produk rusak sedangkan 

biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal dipengaruhi oleh unit 

produk rusak. Sedangkan menurut Sofjan Assauri (2009:104) kenaikan dalam 

biaya pencegahan mengakibatkan turunnya kecacatan, yang pada giliranya 

mempunyai efek positif pada biaya penilaian karena turunya kecacatan berarti 

menurunya kebutuhan akan aktivitas-aktivitas pemeriksaan dan pengujian 

yang rutin. Dari pendapat Sofjan Assauri dapat dipahami bahwa biaya 

pencegahan berpengaruh negatif terhadap produk rusak sedangkan biaya 

penilaian berpengaruh positif terhadap produk rusak. Hal ini dikarenakan biaya 

pencegahan dan biaya penilaian dikeluarakan sebelum terjadinya produk rusak 

sehingga dapat mempengaruhi besarnya jumlah produk rusak. 

Dengan demikian biaya kualitas dapat dipakai oleh perusahaan sebagai 

pengukur keberhasilan program perbaikan kualitas. Hal ini berkaitan dengan 

kebutuhan perusahaan yang harus selalu memantau dan melaporkan kemajuan 

dari program perbaikan tersebut. Apabila suatu perusahaan ingin melakuakan 

program perbaikan kualitas, maka perusahaan harus mengidentifikasi biaya-



biaya yang dikeluarkan pada masing-masing dari keempat kategori biaya 

dalam sistem pengendalian kualitas (Gaspersz,2005:172). Untuk itu suatu 

perushaan perlu membuat biaya kualitas. Informasi yang ada dalam laporan 

biaya kualitas secara garis besar memberikan manfaat (1) sebagai alat untuk 

mengukur kinerja (2) sebagai alat analisis mutu proses (3) sebagai alat 

pemprograman (4) sebagai alat penggaran yaitu untuk membuat anggaran 

pengeluaran dalam mencapai program pengendali mutu (5) sebagai alat 

peramal yaitu untuk mengevaluasi dan menjamin prestasi produk dalam 

memenuhi persaingan pasar (Sofjan Assauri, 2009:119) 

PT. Bersama Zatta Jaya merupakan perusahaan berbasis muslim fashion 

hijab yang sangat berkembang di Indonesia yang memilki bisnis di bidang ritel 

busana muslim (Elhijab). PT. Bersama Zatta Jaya berdiri sejak tahun 2012 

dengan melahirkan brand awal Zatta yang dalam perkembanganya berubah 

menjadi Elzatta. Pada tahun 2012 elzatta memiliki 11 toko. Pada tahun 2013 

brand Dauky mulai meramaikan pasar fashion muslim di Indonesia dengan 

jumlah sebanyak 8 toko. Pada tahun 2018 ini PT. Bersama Zatta Jaya memiliki 

lebih dari 150 toko  dari keseluruhan bisnis baik dari brand fashion muslim 

yang tersebar di seluruh Indonesia, dan rencana pembukaan toko masih 

berkelanjuatan sebagai bagian dari perkembangan bisnis dari perushaan. 

Dengan demikian perusahaan harus mampu menghaiulkan produk-produk 

yang berkualitas. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan bagian quality control 

yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kualitas produk yang 



dihasilkan. Produk yang dihasilkan anatara lain, Gamis, Bergo, Tunic, Scraf 

dan yang lainya. 

PT. Bersama Zatta Jaya memiliki nilai yang berlandaskan pada nilai 

Rahmatan lil Alamin dan ekonomi berjamaah, yang memiliki arti bahwa PT. 

Bersama Zatta Jaya akan selalu berusaha menjadi perushaan yang membawa 

rahmat dan kesejahteraan baik untuk internal perusahaan (karyawan) maupun 

untuk eksternal perusahaan.  

Dalam proses produksinya, PT. Bersama Zatta Jaya masih terdapat 

penyimpangan yaitu berupa produk cacat atau rusak. Produk cacat disebabkan 

oleh kelalain pekerja dan kurangnya perencanaan, pengawasan dan 

pengendalian product cacat, kurangnya SDM dalam identifikasi proses 

produksi, kelalaian para pekerja yang menyebabkan produk cacat/rusak, pada 

PT Bersama Zatta Jaya produk cacat/rusak disebabkan oleh human error salah 

menggunting, salah metode ampar kain, produk cacat/rusak juga disebabkan 

oleh reject hole atau bolong, reject noda dan reject bahan baku pabrik dan 

besarnya biaya kualitas yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. 

Hal ini akan berdampak buruk pada tingkat persaingan di dalam dunia usaha, 

sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, perusahaan harus menekan jumlah 

produk yang rusak seminimal mungkin. Alternatif yang dapat dilakukan 

perusahaan dalam mengendalikan jumlah produk cacat/rusak yaitu dengan 

mengeluarkan biaya pencegahan dan biaya penilaian. Dari hasil survei 

pendahuluan yang peneliti lakukan, jumlah produk cacat/rusak pada 

PT.Bersama Zatta Jaya jumlahnya berfluktuatif dalam setiap bulanya. 



Persentase produk cacat/rusak yang terjadi di PT. Bersama Zatta Jaya yaitu 

antara 3% - 4% dari produk jadi (lihat tabel 1.1) Kecenderunagan produk 

cacat/rusak dalam perusahaan ini adalah terletak pada pengguntingan kain, 

ampar kain, reject hole atau bolong, reject noda dan reject bahan baku pabrik.  

Tabel 1.1 Data Produk Jadi dan Produk Rusak tahun 2015-2017 

Bulan 

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 

P. Jadi P.cacat/rusak % P. Jadi P.cacat/rusak % P. Jadi P.cacat/rusak % 

Januari 845.400 40.120 4,75 945.125 35.456 3,75 960.000 34.950 3,64 

Februari 921.500 41.250 4,48 925.150 45.780 4,95 955.150 43.175 4,52 

Maret 875.100 39.120 4,47 977.650 35.710 3,65 935.000 35.829 3,83 

April 936.450 39.140 4,18 961.125 35.561 3,70 971.625 31.240 3,22 

Mei 945.450 38.450 4,07 950.150 36.450 3,84 965.150 32.586 3,38 

Juni 941.100 38.440 4,08 897.800 35.641 3,97 933.490 38.145 4,09 

Juli 931.400 38.310 4,11 973.900 45.800 4,70 998.900 30.608 3,06 

Agustus 955.500 37.450 3,92 845.800 34.510 4,08 945.300 35.180 3,72 

September 939.470 37.210 3,96 958.500 35.460 3,70 915.300 33.645 3,68 

Oktober 959.400 36.740 3,83 972.400 34.460 3,54 900.025 32.547 3,62 

Nopember 925.150 36.710 3,97 945.600 34.570 3,66 937.340 39.703 4,24 

Desember 974.215 36.661 3,76 979.800 34.116 3,48 982.390 35.421 3,61 

Sumber: Data produk jadi dan produk rusak PT.Bersama Zatta Jaya yang diolah.  

 

 Produk yang dikategorikan cacat/rusak oleh PT.Bersama Zatta Jaya sudah 

dibuat laporan tersendiri yang menyajikan jumlah produk rusak yang telah 

diproduksi pada setiap kali proses produksi. Laporan ini digunakan sebagai evaluasi 



kinerja perusahaan terlepas dari konsep teoritis mengenai biaya kulitas. Namun 

walaupun sudah membuat laporan tersendiri mengenai jumlah produk cacat/rusak 

untuk setiap kali proses produksi, laporan produk cacat/rusak tersebut belum dapat 

dievaluasi untuk kepentingan manajemen perusahaan,untuk itu harus 

dibandingakan dengan penyebab produk cacat/rusak yaitu biaya kualitas. Pada 

dasarnya biaya kulitas dikeluarkan untuk mengurangi produk dari kerusakan, 

perusahaan belum mempunyai laporan biaya kualitas yang disajikan secara 

tersendiri, meskipun perusahaan telah mengeluarkan sejumlah biaya yang 

dipergunakan untuk peningkatan kualitas. Biaya-biaya yang berkaitan dengan 

peningkatan kulitas tersebut berasal dari anggaran total yang masih tersebar dalam 

laporan biaya produksi, biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. 

 Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Biaya Kualitas terhadap Produk Cacat/Rusak pada 

PT.Bersama Zatta Jaya”. 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat 

diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah perusahaan belum 

mempunyai laporan biaya kualitas yang disajikan secara tersendiri, 

kurangnya perencanaan, pengawasan dan pengendalian atas produk 

cacat/rusak, sehingga mengakibatkan naik turunya biaya pencegahan dan 

biaya penilaian. 

1.2.2 Rumusan Masalah 



 Berdasarkan konteks diatas, dapat diidentifikasi permasalahan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana biaya kualitas yang meliputi biaya pencegahan pada PT. 

Bersama Zatta Jaya ? 

2. Bagaimana biaya kualitas yang meliputi biaya penilaian pada PT. 

Bersama Zatta Jaya ? 

3. Bagaimana produk cacat/rusak pada PT.Bersama Zatta Jaya? 

4. Adakah pengaruh biaya kulitas yang meliputi biaya pencegahan dan 

biaya penilaian baik secara parsial maupun secara simultan terhadap 

produk cacat/rusak pada PT.Bersama Zatta Jaya? 

1.3 Tujuan Penelitian 

  Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui biaya kulitas yang meliputi biaya pencegahan pada PT. 

Bersama Zatta Jaya. 

2. Untuk mengetahui biaya kulitas yang meliputi biaya penilaian pada PT. 

Bersama Zatta Jaya. 

3. Untuk mengetahui produk cacat/rusak pada PT. Bersama Zatta Jaya. 

4. Untuk mengetahui pengaruh biaya penecegahan dan biaya penilaian 

terhadap produk cacat/rusak baik secara parsial maupun secara simultan 

pada PT. Bersama Zatta Jaya. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 



a. Bagi perusahaan 

Sebagai bahan masukan dalam menyusun perencanaan dan pengendalian 

biaya kualitas, mengetahui tingkat penyimpangan produk yang terjadi, 

mengetahui pengaruh biaya kualitas yang terdiri dari biaya pencegahan dan 

biaya deteksi/penilaian terhadap produk cacat/rusak. 

 

b. Bagi penulis  

Menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih luas mengenai pengaruh 

biaya kualitas yang terdiri dari biaya pencegahan dan biaya 

deteksi/penilaian trhadap produk cacat/rusak. 

c. Bagi pihak lain 

Sebagai bahan masukan dan perbandingan untuk pemecahan masalah yang 

terkait dengan biaya kualitas dan produk cacat/rusak. 

2. Secara Praktis 

Sebagai bahan masukan bagi perusahaan mengenai arti pentingnya biaya 

kualitas yang terdiri biaya penilaian dan biaya pencegahan, mengetahui 

tingkat penyimpangan produk yang terjadi, mengetahui pengaruh biaya 

kualitas yang terdiri dari biaya pencegahan dan biaya penilaian atau deteksi 

terhadap produk cacat/rusak. 

 



BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Akuntansi 

 Menurut Syaiful Bahri (2016:2) akuntansi adalah seni pencatatan, 

penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan atas suatu transaksi dengan cara 

sedemikian rupa, sistematis dari segi isi, dan berdasarkan standar yang diakui 

umum. Menurut Thomas Sumarsan (2011:2) akuntansi adalah suatu seni untuk 

mengumpulkan, mengidentifikasikan, mengklasifikasikan, mencatat transaksi serta 

kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan 

informasi, yaitu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan. Menurut Rizal Effendi (2013:1) akuntansi merupakan proses 

pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran 

serta pelaporan informasi keuangan dalam ukuran moneter (uang) dalam suatu 

perusahaan atau organisasi yang ditujukan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam rangka pengambilan keputusan. Dari beberapa pengertian 

tentang akuntansi yang menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa akuntansi 

adalah suatu proses mencacat, mengklasifikasi, meringkas, megolah dan 

menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan dan 

pelaporan keputusan. 

 



 

 

 

2.1.2 Akuntansi Biaya 

 Menurut Mulyadi (2015:7) akuntansi biaya adalah proses pencatatan, 

penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya, dan pembuatan dan penjualan 

produk atau jasa, dengan cara-cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya. Menurut 

Dunia dan Abdullah (2012:7) akuntansi biaya adalah bagian dari akuntansi 

manajemen dimana merupakan salah satu dari bidang khusus akuntansi yang 

menekankan pada penentuan dan pengendalian biaya. Menurut Siregar dkk 

(2014:10) akuntansi biaya adalah proses pengukuran, penganalisaan, perhitungan, 

dan pelaporan biaya, profitabilitas, dan kinerja operasi. Dari beberpa pengertian 

tentang akuntansi biaya yang menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa akuntansi 

biaya adalah proses mencatat, menggolongkan, meringkas dan menyajikan biaya, 

mulai dari proses pembuatan hingga penjualan barang atau jasa dengan cara-cara 

tertentu serta menyajikan sebagai informasi biaya dalam bentuk laporan biaya. 

Akuntansi biaya menghasilkan informasi untuk memenuhi berbagai macam tujuan 

penentuan biaya produksi, pengendalian biaya dan tujuan pengambilan keputusan.   

2.1.3 Biaya 

 Menurut Mulyadi (2014:8) biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi 

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



untuk tujuan tertentu. Menurut Dunia dan Abdullah (2012:22) biaya adalah 

pengeluaran-pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang atau 

jasa yang berguna untuk masa yang akan datang, atau mempunyai manfaat melebihi 

satu periode akuntansi. Menurut siregar dkk (2014:23) biaya adalah pengorbanan 

sumber ekonomi untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan memberikan 

manfaat sekarang atau masa yang akan datang. Dari definisi diatas dapat 

disimpulkan bahwa biaya dapat diartikan sebagai nilai pengorbanan untuk 

memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk masa yang akan datang atau 

mempunyai manfaat melebihi satu periode akuntansi yang diukur dalam satuan 

uang. 

Ada empat unsur pokok dalam definisi biaya tersebut, yaitu: 

1. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi. 

2. Diukur dalam satuan uang. 

3. Yang telah terjadi atau secara potensial akan terjadi. 

4. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu. 

2.1.4 Penggolongan Biaya 

 Menurut Mulyadi (2014:14) biaya dapat digolongkan berdasarkan: 

1. Obyek pengeluaran 

Dalam cara penggolongan ini, nama obyek pengeluaran merupakan dasar 

penggolongan biaya, misalnya nama obyek pengeluaran adalah bahan 

bakar, maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar 

disebut “biaya bahan bakar”. 



2. Fungsi pokok dalam perusahaan 

Dalam perusahaan manufaktur biaya dapat dikelompokan menjadi tiga 

kelompok yaitu 

a. Biaya produksi 

Biaya produksi adalah biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan 

baku menjadi produk yang siap untuk dijual. Menurut obyek 

pengeluaranya biaya produksi ini dibagi menjadi biaya bahan baku, 

biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan 

baku dan biaya tenaga kerja disebut juga biaya utama (primer cost). 

Sedangkan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik 

disebut pula biaya konversi (conversion cost), yang merupakan biaya 

untuk meengkonversi bahan baku menjadi produk jadi. 

b. Biaya pemasaran 

Biaya pemasaran merupakan biaya yang terjadi untuk melakasanakan 

kegiatan pemasaran produksi. 

c. Biaya administrasi dan umum  

Biaya administrasi dan umum merupakan biaya untuk mengkoordinasi 

kegiatan produksi dan pemasaran produksi (Mulyadi, 2014: 14). 

3. Hubungan biaya dengan sesutau yang dibiayai 

Dalam hubungannya dengan suatu yang dibiayai, biaya dapat dikelompokan 

menjadi dua: 

a. Biaya langsung (direct cost) 



Biaya langsung merupakan biaya yang terjadi, yang penyebab satu-

satunya adalah karena sesuatu yang dibiayai. Biaya produksi langsung 

terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. 

b. Biaya tidak langsung (indirect cost) 

Biaya tidak langsung merupakan biaya yang terjadi tidak hanya 

disebabkan oleh suatu yang di biayai. Biaya tidak langsung dalam 

hubunganya dengan produk disebut istilah biaya produksi tidak 

langsung atau biaya overhead pabrik (Mulyadi, 2014:15) 

4. Perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. 

Dalam hubungannya dengan volume kegiatan , biaya dapat digolongkan 

menjadi: 

a. Biaya variabel 

Biaya variabel merupakan biaya yang jumlah totalnya berubah 

sebanding dengan perubahan volume kegiatan. 

b. Biaya semi variabel 

Biaya semi variabel merupakan biaya yang berubah tidak sebanding 

dengan perubahan volume kegiatan. 

c. Biaya semi tetap 

Biaya semi tetap merupakan biaya yang tetap untuk tingkat volume 

kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume 

produksi tertentu. 

d. Biaya tetap  



Biaya tetap merupakan biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisaran 

volume kegiatan tertentu (Mulyadi, 2014:16). 

5. Jangka waktu manfaat 

Atas dasar jangka waktu manfaatnya, biaya dapat dibagi menjadi dua yaitu: 

a. Pengeluaran modal (Capital expenditure) 

Merupakan biaya yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode 

akuntansi (biasanya periode akuntansi adalah salah satu tahun kalender). 

Pengeluaran modal ini pada saat terjadinya dibebankan sebagai harga 

pokok aktiva dan dibebankan dalam tahun-tahun yang menikmati 

manfaatnya dengan cara depresiasi, diamortisasi atau deplesi. 

b. Pengeluaran pendapatan (Revenue expenditure) 

Merupakan biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode 

akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut. Pada saat terjadinya, 

pengeluaran pendapatan ini dibebankan sebagai biaya dan dipertemukan 

dengan pendapatan yang diperoleh dari pengeluaran biaya tersebut 

(Mulyadi, 2014:17). 

2.1.5 Kualitas  

 Secara umum, beberapa pakar mndefinisikan kualitas sebagai berikut: 

1. Philip B.Crosby 

Crosby berpendapat bahwa kualitas berarti kesesuaian terhadap persyaratan. 

 Persyaratan (Suardi, 2003:2) 

2. W.Edwards Deming 



Deming berpendapat bahwa kualitas berarti pemecahan masalah untuk 

mencapai penyempurnaan terus-menerus (Suardi, 2003:3) 

3. Joseph M.Juran 

Juran berpendapat bahwa kualitas berarti kesesuaian dengan penggunaan 

(Suardi, 2003:3) 

4. K.Ishikawa 

Ishikawa berpendapat bahwa kualitas berarti kepuasan pelanggan (Suardi, 

2003:3). 

Kulitas menurut ISO 9000:2000 adalah derajat atau tingkat karakteristik 

yang melekat pada produk yang mencukupi persyaratan/keinginan. Maksud derajat 

atau tingkat adalah selalu ada peningkatan stiap saat. Sedangkan karakteristik fisik 

(elektrikal, mekanikal, biologikal), karakteristik perilaku (kejujuran, kesopanan), 

karakteristik sensori (bau, rasa) (Suardi, 2003:3) 

2.1.6 Dimensi Kualitas 

 Menurut Hansen dan Mowen (2009:5-6) produk atau jasa yang berkualitas 

adalah yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan dalam delapan dimensi 

berikut: 

1. Kinerja (performance) 

Merupakan tingkat konsistensi dan kebaikan fungsi-fungsi produk. 

2. Estetika (aesthetics) 

Berhubungan dengan penampilan produk serta jasa. 

3. Kemudahan perawatan atau perbaikan (serviceability) 



Berhubungan dengan tingkat kemudahan merawat dan memperbaiki 

produk. 

4. Fitur (features) 

Merupakan karakteristik produk yang berbeda secara fungsional dari 

produk-produk sejenis. 

5. Keandalan (reliability) 

Merupakan probabilitas produk atau jasa menjalankan fungsi yang 

dimaksudkan dalam jangka waktu tertentu. 

6. Tahan lama (durability) 

Merupakan umur manfaat dari fungsi produk. 

7. Kualitas kesesuaian (quality of conformance) 

Merupakan ukuran mengenai apakah sebuah produk atau jasa telah 

memenuhi spesifikasinya.  

8. Kecocokan penggunaan (fines for use) 

Merupakan kecocokan dari sebuah produk menjalankan fungsi-fungsi 

sebagaimana yang diiklalnkan. 

2.1.7 Faktor-faktor mendasar yang mempengaruhi kulitas 

 Menurut Sofjan Assauri (2009:362) faktor-faktor mendasar yang 

mempengaruhi kualitas adalah sembilan bidang dasar yang sering disebut 9M, 

antara lain sebagai berikut: 

1. Market (pasar) 



Pada masa sekarang pasar mempunyai lebih luas ruang lingkupnya dan 

bahkan secara fungsional lebih terspesialisasi di dalam barang dan jasa yang 

ditawarkan. Dengan bertambah banyaknya perusahaan, pasar menjadi 

bersifat internasionla dan bahkan mendunia. Akibatnya, setiap perusahaan 

harus saling bersaing meningkatkan kulitas produk yang dihasilkan. 

2. Money (uang) 

Untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan, perusahaan 

memerlukan adanya biaya. Biaya yang digunakan untuk usaha 

meningkatkan kualitas disebut biaya kualitas.  

3. Management (manajemen) 

Manajemen yang berkualitas adalah manajemen yang mampu 

mengalokasikan tanggung jawab setiap manajer di bidangnya masing-

masing secra tepat untuk mengoreksi penyimpangan dari standar kualitas 

yang telah ditentukan. 

4. Men (manusia) 

Dengan adanya manusia yang mempunyai keahlian di bidangnya masing-

masing, perusahaan akan merencanakan, menciptakan dan mengoperasikan 

berbagai sistem yang akan menjamin suatau hasil yang diinginkan. 

5. Motivation (motivasi) 

Pemberian motivasi yang baik kepada para pekerja maka para pekerja 

bekerja dengan benar sesuai denga yang diinginkan perusahaan, hal ini 

berakibat baik untuk peningkatan kualitas produksi perusahaan. 

 



 

 

6. Material (bahan) 

Produk yang berkualitas akan diperlukan bahan yang berkualitas pula, maka 

dalam penyediaan bahan perlu diadakan pengujian yang lebih ketat. 

7. Machines (mesin) dan mechanization (mekanisasi) 

Permintaan perusahaan untuk mencapai penurunan biaya dan volume 

produksi untuk memuaskan pelanggan dalam pasar yang bersaing ketat 

telah mendorong penggunaan perlengkapan pabrik beserta mekanisasinya. 

8. Modern information methods (metode informasi modern) 

Informasi pada saat sekarang ini hal yang sangat penting, misalnya 

informasi tentang tanggapan para pelanggan atas produk yang dihasilkan. 

Informasi tersebut harus segera diperoleh perusahaan guna bahan 

pertimbangan pengambilan keputusan. Untuk itu diperlukan metode 

informasi modern guna memperoleh informasi secara cepat dan akurat. 

9. Mounting product requirements (persyaratan proses produksi) 

Kemajuan yang pesat didalam kerumitan perekayasaan rancangan, yang 

memerlukan kendali yang jauh lebih ketat pada seluruh proses produksi, 

telah membuat “hal-hal kecil” yang sebelumnya terabaikan menjadi penting 

secara potensial. Meningkatnya kerumitan dan persyaratan-persyaratan 

prestasi yang lebih tinggi bagi produk telah menjadikan keamanan dan 

keterandalan produk. 

 



 

 

2.2 Biaya Kualitas   

 Definisi biaya kualitas, menurut Blocher dkk (2007:220) biaya kulitas 

adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan pencegahan, pengidentifikasian, 

perbaikan dan pembetulan produk yang berkualitas rendah dan dengan opportunity 

cost dari hilangnya waktu produksi dan penjualan sebagai akibat rendahnya 

kualitas. Menurut Hansen dan Mowen (2009) biaya kualitas adalah biaya-biaya 

yang timbul karena mungkin atau yang telah terdapat produk yang buruk 

kualitasnya. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa biaya kualitas 

adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan karena adanya barang cacat/rusak, 

dengan kata lain biaya tersebut dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas produk 

atau mencapai standar yang telah ditetapkan.   

 Ada beberapa definisi mengenai biaya kualitas yang lain yaitu: 

1. Biaya kualitas didefinisikan sebagai biaya-biaya yang terjadi karena adanya 

kualitas yang rendah. 

2. Biaya kualitas adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan karena melakukan 

pekerjaan secara salah (doing things wrong). 

3. Biaya kualitas adalah biaya yang dikeluarkan karena adanya aktivitas-

aktivitas yang tidak diperlukan secara langsung untuk mendukung tujuan 

departement. 



Biaya kualitas adalah biaya yang muncul karena produk dapat atau pada 

kenyataanya gagal memenuhi spesifikasi desain (dan karenanya berkaitan dengan 

kesesuaian kualitas) (Amin Widjaja Tunggal, 2009:786). 

Berdasrkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa biaya 

kualitas adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki kualitas produk. 

2.2.1 Pengelompokan Biaya Kualitas 

 Pada dasarnya biaya kualitas dapat dikategorikan ke dalam empat jenis, 

yaitu:  

1. Biaya pencegahan adalah pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan untuk 

mencegah terjadinya cacat kualitas. Biaya pencegahan ini terdiri dari: 

a. Biaya pelatihan kualitas 

Biaya pelatihan kualitas adalah pengeluaran-pengeluaran untuk 

program-program pelatihan internal dan eksternal, yang meliputi upah 

dan gaji yang dibayarkan dalam pelatihan, biaya intruksi, biaya staf 

klerikal dan macam-macam biaya dan bahan habis pakai untuk 

menyiapkan pegangan dan manual intruksi. 

b. Biaya perencanaan kualitas 

Biaya perencanaan kualitas adalah upah dan overhead untuk 

perencanaan kualitas, lingkaran kualitas, desain prosedur baru, desain 

peralatan baru untuk meningkatkan kualitas, kehandalan, dan evaluasi 

supplier. 

c. Biaya pemeliharaan peralatan  



Biaya pemeliharaan peralatan adalah biaya yang dikeluarkan untuk 

memasang, menyesuaikan, mempertahankan, memperbaiki dan 

menginpeksi peralatan produksi, proses, dan sistem. 

d. Biaya penjaminan supplier 

Biaya penjaminan supplier adalah biaya yang dikeluarkan untuk 

mengembangkan kebutuhan dan pengukuran data, auditing, dan 

pelaporan kualitas. 

2. Biaya penilaian (deteksi) dikeluarkan dalam rangka pengukuran dan analisis 

data untuk menentukan apakah produk atau jasa sesuai dengan 

spesifikasinya. Biaya-biaya ini terjadi setelah produksi tetapi sebelum 

penjualan. Biaya penilaian ini terdiri dari: 

a. Biaya pengujian dan inspeksi 

Biaya pengujian dan inspeksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk 

menguji dan menginspeksi bahan yang datang, produk dalam proses dan 

produk selsei atau jasa. 

b. Peralatan pengujian 

Peralatan pengujian adalah pengeluaran yang terjadi untuk memperoleh, 

mengoperasikan atau mempertahankan fasilitas, software, mesin dan 

peralatan-peralatan pengujian atau penilaian kualitas produk, jasa atau 

proses. 

c. Audit kualitas 



Audit kualitas adalah gaji dan upah semua orang yang terlibat dalam 

penilaian kualitas produk atau jasa dan pengeluaran lain yang 

dikeluarkan selama penilaian kualitas. 

d. Pengujian secara laborat 

e. Pengujian dan evaluasi lapangan 

f. Biaya informasi 

Biaya informasi adalah biaya untuk menyiapkan dan membuktikan 

laporan kualitas. 

3. Biaya kegagalan internal adalah biaya yang dikeluarkan karena rendahnya 

kualitas yang ditemukan sejak penilaian awal sampai dengan pengiriman 

kepada pelnaggan. Biaya kegaalan internal ini terdiri dari: 

a. Biaya tindakan koreksi 

Biaya tindakan koreksi adalah biaya untuk waktu yang dihabiskan untuk 

menemukan penyebab kegagalan dan mengkoreksi masalah. 

b. Biaya pengerjaan kembali (rework) dan biaya sisa produksi 

Biaya pengerjaan kembali dan biaya sisa produksi adalah bahan, tenaga 

kerja langsung dan overhead untuk sisa produksi, pengerjaan kembali 

dan inspeksi ulang. 

c. Biaya proses  

Biaya proses adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendesain ulang 

produk atau proses, pemberhentian mesin yang tidak direncanakan, dan 

gagalnya produksi karena ada penyelaan proses untuk perbaikan dan 

pengerjaan kembali. 



d. Biaya ekspedisi 

Biaya ekspedisi adalah biaya yang dikeluarkan untuk mempercepat 

operasi pengolahan karena adanya waktu yang dihabiskan untuk 

perbaikan atau pengerjaan kembali. 

 

e. Biaya inspeksi dan pengujian ulang 

Biaya inspeksi dan pengujian ulang adalah gaji, upah dan biaya yang 

dikeluarkan selama isnpeksi ualng atau pengujian ulang produk-produk 

yang telah diperbaiki. 

4. Biaya kegagalan eksternal merupakan biaya yang terjadi dalam rangka 

meralat cacat kualitas setelah produk sampai pada pelanggan dan laba yang 

gagal diperoleh karena hilangnya peluan sebagai akibat adanya produk atau 

jasa yang tidak dapat diterima oleh pelanggan. Biaya kegagalan eksternal 

terdiri dari: 

a. Biaya mengenai keluhan dan pengembalian dari pelanggan 

Biaya untuk menangani keluhan dan pengembalian dari toko adalah gaji 

dan overhead administrasi untuk departement logistic pendistribusian 

kepada toko.  

b. Biaya penarikan kembali dan peratanggungjawaban produk 

Biaya penrikan ke,bali dan pertanggungjawaban produk adalah biaya 

adminstrasi untuk menangani pengembalian produk. 

c. Penjualan yang hilang karena produk tidak memuaskan  



Penjualan yang hilang karena produk yang tidak memuaskan adalah 

margin kontribusi yang hilang karena pesanan yang tertunda, penjualan 

hilang dan menurunya pangsa pasar. 

(Tjiptono dan Diana (2010:34) 

 Biaya kualitas bisa di kelompokan sebagai biaya yang dapat diamati atau 

tersembnyi. Biaya kualitas yang dapat diamati (observable quality costs) adalah 

biaya-biaya yang tersedia atau dapat diperoleh dari catatan akuntansi 

perusahaan,misalnya biaya perencanaan kualitas, biaya pemeriksaan distribusi dan 

biaya pengerjaan ualng. Biaya kualitas tersembunyi (hidden costs) adalah biaya 

kesempatan atau opportunitas yang terjadi karena kualitas produk yang buruk dan 

biasanya biaya opportunitas tidak disajikan dalam catatan akuntansi,misalnya biaya 

kehilangan penjualan, biaya ketidakpuasan pelanggan dan biaya kehilangan pangsa 

pasar (Hansen dan Mowen, 2009:9) 

2.2.2 Perilaku Biaya Kulitas  

 Kualitas dapat diukur berdasar biayanya. Perusahaan menginginkan agar 

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

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

dicapai, perusahaan masih harus menanggung biaya pencegahan dan penilaian. 

Suatu perusahaan dengan program pengelolaan kualitas yang dapat barjalan dengan 

baik, menurut pakar kualitas biayanya tidak lebih dari 2,5 % dari penjualan. 

Standar 2.5% tersebut mencakup biaya kualitas secara total sedangkan biaya 

untuk setiap elemen secara individual lebih kecil dari jumlah tersebut. Setiap 



organisasi harus menentukan standar yang  tepat untuk setiap elemen secara 

individual. Anggaran dapat digunakan untuk menentukan besarnya standar biaya 

kualitas setiap elemen  secara individual sehingga biaya kualitas total yang 

dianggarkan tidak lebih dari 2,5 % dari penjualan. Agar standar biaya kualitas dapat 

digunakan dengan baik perlu dipahami perilaku biaya kualitas sebagai berikut: 

Perusahaan harus dapat mengidentifikasi perilaku setiap elemen biaya 

kualitas secara individual. Sebagian biaya kualitas bervariasi dengan penjualan, 

namun sebagian lainnya tidak. Agar laporan kinerja kualitas dapat bermanfaat, 

maka: 

1. Biaya kualitas harus digolongkan ke dalam biaya variabel dan biaya tetap 

dihubungkan dengan penjualan 

2. Untuk biaya variabel, penyempurnaan kualitas dicerminkan oleh 

pengurangan rasio biaya variabel. Pengukuran kinerja dapat menggunakan 

salah satu dari dua cara berikut : 

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

digunakan untuk menghitung penghematan biaya sesungguhnya, atau 

kenaikan biaya sesungguhnya. 

b. Rasio biaya dianggarkan dan rasio sesungguhnya dapat juga digunakan 

untuk mengukur kemajuan ke arah pencapaian sasaran periodik. 

3. Untuk biaya tetap, penyempurnaan biaya kualitas dicerminkan oleh 

perubahan absolut jumlah biaya tetap. 

    Biaya kualitas dievaluasi dengan membandingkan biaya sesungguhnya 

dengan biaya yang dianggarkan. Pembandingan biaya kualitas tetap menggunakan 



jumlah absolut biaya yang sesungguhnya dibelanjakan dengan yang dianggarkan. 

Sedangkan biaya kualitas variabel dapat dibandingkan dengan menggunakan 

persentase dari penjualan, atau jumlah rupiah biaya, atau kedua-duanya. Apabila 

manajer terbiasa berhadapan dengan sejumlah absolut atau jumlah rupiah, maka 

pendekatan yang terbaik adalah  dengan membandingkan jumlah rupiah biaya 

dengan dilengkapi ukuran persentase. Perhitungan persentase ini dapat memberikan 

informasi pada manajemen mengenai seberapa baik standar biaya kualitas sebesar 

2.5 % dapat tercapai (Tjiptono dan Diana, 2010: 42-43). 

2.2.3 Analisis Biaya Kualitas 

 Setelah biaya kualitas diidentifikasi dan disusun sesuai dengan kategori 

pengelompokannya, maka biaya kualitas dapat dianalisis untuk dijadikan sebagai 

dasar dalam pengambilan keputusan yang sesuai. Proses analisis ini terdiri dari 

pemeriksaan setiap unsur-unsur biaya lain dan totalnya. Proses tersebut juga 

membandingkan operasi satu periode dengan periode sebelumnya. Dan 

pembandingan itu akan lebih berarti jika biaya kualitas tersebut dibandingkan 

dengan aktivitas lain dalam perusahaan. 

Disarankan agar biaya kualitas yang terlibat dikaitkan dengan sedikitnya tiga 

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

tergantung pada produk dan jenis pabrik untuk suatu bisnis tertentu. Contoh-contoh 

dasar volume yang harus dipertimbangkan adalah tenaga kerja langsung, tenaga 

kerja langsung yang produktif, biaya-bengkel masukan, biaya-bengkel keluaran, 

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

produktif yang ekuivalen, dan hasil penjualan bersih. 



Kemudian untuk menunjukkan dengan tepat bidang-bidang yang patut 

mendapatkan prioritas tertinggi dari upaya kualitas, suatu rincian tentang 

keseluruhan biaya kualitas yang terlibat berdasarkan lini produk utama atau bidang 

aliran proses sering diperlukan (Sofjan Assauri, 2009: 112). 

Sedangkan menurut Gaspersz (2005: 168) perusahaan mengukur dan 

menganalisis biaya kualitas sebagai indikator keberhasilan program perbaikan 

kualitas, yang dapat dihubungkan dengan ukuran- ukuran biaya lain yaitu : 

1. Biaya kualitas dibandingkan dengan nilai penjualan, semakin rendah nilai ini 

menunjukkan program perbaikan kualitas semakin sukses. 

2. Biaya kualitas dibandingkan dengan keuntungan, semakin rendah nilai ini 

menunjukkan program perbaikan kualitas semakin sukses. 

3. Biaya kualitas dibandingkan dengan harga pokok penjualan (cost  of goods 

sold), diukur berdasarkan persentase biaya kualitas total terhadap nilai harga 

pokok penjualan, dimana semakin rendahnya nilai ini menunjukkan semakin 

suksesnya program perbaikan kualitas. 

2.2.4 Distribusi Optimal Biaya Kualitas 

1. Pandangan Tradisional 

Pandangan tradisional mengasumsikan bahwa terdapat trade off antara 

biaya pengendalian dan biaya produk gagal. Ketika biaya pengendalian 

meningkat, biaya produk gagal harus turun. Selama penurunan biaya produk 

gagal lebih besar daripada kenaikan biaya pengendalian, perusahaan harus 

terus meningkatkan usahanya untuk mencegah atau mendeteksi unit-unit 

yang cacat. Pada akhirnya akan dicapai suatu titik dimana setiap kenaikan 



tambahan biaya dalam usaha tersebut menimbulkan biaya yang lebih besar 

dari pengurangan biaya produk gagal. Titik ini menggambarkan tingkat 

minimum total biaya kualitas, dan merupakan saldo optimal antara biaya 

pengendalian dan biaya produk gagal. Titik ini juga yang disebut sebagai 

tingkat kualitas yang dapat diterima (acceptable quality level-AQL) (Hansen 

dan Mowen, 2009: 14). 

2. Pandangan Kontemporer 

Dalam pandangan kontemporer, sudut pandang AQL yaitu adanya tingkat 

kualitas yang dapat diterima atau sebuah produk dikatakan cacat jika 

karakteristik kualitasnya berada diluar batas toleransi tidak berlaku lagi. 

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

menyatakan bahwa dengan mengurangi unit cacat hingga nol maka akan 

diperolah keunggulan biaya. Perusahaan yang menghasilkan semakin 

sedikit produk  cacat akan lebih kompetitif daripada perusahaan yang 

menggunakan model AQL. Model cacat nol kemudian disempurnakan lagi 

dengan model mutu kaku (robust quality model). Menurut model ini, 

kerugian terjadi karena diproduksinya produk yang menyimpang dari nilai 

target, dan semakin jauh penyimpangannya semakin besar kerugian. 

Selain itu kerugian masih mungkin terjadi meskipun deviasi masih 

dalam batas toleransi spesifikasi. Dengan kata lain, variasi spesifikasi ideal 

adalah merugikan dan batas toleransi tidak menawarkan manfaat apapun. 

Model cacat nol menekan biaya kualitas dan dengan demikian menawarkan 

penghematan baik dalam biaya maupun pekerjaan mutu yang berlebihan 



(Hansen dan Mowen, 2009: 14). 

2.3 TQM (Total Quality Management)  

 2.3.1 Definisi dan Prinsip Total Quality Management 

 Procter dan Gamble mendefinisikan tentang manajemen kualitas 

total (Total Quality Management) sebagai upaya yang dilakukan secara terus 

menerus oleh setiap orang dalam organisasi untuk memahami, memenuhi dan 

melebihi harapan pelanggan (Blocher dkk, 2007:209). Dari definisi itu, 

terdapat tiga prinsip inti dari TQM yaitu merupakan proses yang: 

1. Berfokus pada pelanggan 

TQM dimulai dengan mengidentifikasi pelanggan perusahaan dan 

kebutuhan mereka. Setiap orang dalam suatu proses atau organisasi 

merupakan pelanggan bagi orang lain, baik di dalam maupun di luar 

organisasi. Proses TQM dimulai dengan mengidentifikasi persyaratan 

dan harapan. Ini merupakan dasar untuk membuat spesifikasi yang 

dibutuhkan untuk setiap keberhasilan pelanggan internal. Perusahaan 

dapat melayani pelanggan eksternal dengan baik, jika perusahaan benar-

benar bisa memenuhi kebutuhan dari setiap pelanggan internal. 

2. Berusaha keras untuk melakukan perbaikan secara terus menerus. 

Dengan adanya persaingan di pasar global dan harapan pelanggan yang 

selalu berubah, maka perusahaan perlu untuk selalu melakukan perbaikan 

kualitas secara terus menerus. 

3. Melibatkan seluruh kekuatan kinerja 

Perusahaan dapat memenuhi permintaan dari pelanggan eksternalnya 



hanya jika setiap pelanggan internal dalam proses dapat memuaskan 

pelanggan dibawahnya. Kegagalan dalam proses dapat mengakibatkan 

pada produk atau jasa cacat yang menyebabkan ketidakpuasan pelanggan. 

Untuk itu keterlibatan total dari seluruh kekuatan kerja dalam proses 

diperlukan untuk mencapai kualitas total. 

2.3.2 Pedoman Pengimplementasian TQM 

 Dalam jangka waktu tiga tahun ada 11 tahapan dalam melaksanakan 

TQM (Blocher dkk, 2007:211) yaitu: 

1. Tahun pertama 

a. Membentuk dewan dan staf kualitas 

Pelaksanaan TQM memerlukan kerjasama dan usaha terbaik dari 

semua unit organisasi. Keberhasilan TQM membutuhkan 

ketegasan dan kepemimpinan secara aktif dari CEO (Chief 

Executive Officer) dan para manajer senior. Dewan kualitas harus 

memasukkan tim manajemen puncak dengan CEO sebagai 

ketuanya. Dewan ini mempunyai fungsi utama untuk 

mengembangkan misi kualitas dan menyatakan visi, tujuan 

perusahaan secara keseluruhan dan strategi jangka panjang. 

b. Melakukan program perbaikan kualitas eksekutif 

Untuk meyakinkan ketetapan manajer senior dan dukungan 

secara terus menerus terhadap TQM, perusahaan perlu 

melaksanakan progam pelatihan kualitas eksekutif. Fungsi dari 



progam ini adalah (1) Meningkatkan kepedulian manajemen 

senior tentang pentingnya fokus dan dukungan serta terus 

menerus terhadap perbaikan kualitas (2) Menciptakan 

pengetahuan umum berdasarkan kualitas total dan (3) 

Menentukan harapan dan sasaran atau tujuan. 

c. Melakukan audit kualitas 

Dengan audit kualitas memungkinkan perusahaan untuk 

mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan, 

mengembangkan rencana perbaikan kualitas strategik dalam 

jangka panjang dan mengidentifikasi peluang perbaikan kualitas 

terbaik bagi perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka 

panjang. 

d. Membuat analisis penyimpangan 

Dengan analisis penyimpangan, memungkinkan perusahaan 

untuk mengidentifikasi target peningkatan kualitas dan 

memberikan data obyektif untuk mengembangkan peningkatan 

kualitas strategik. 

e. Mengembangkan rencana perbaikan kualitas strategik 

Hasil dari analisis penyimpangan dan tujuan untuk perbaikan 

kualitas menjadi dasar untuk mengembangkan rencana  strategik 

jangka pendek dan jangka panjang untuk menentukan prioritas 

dalam perbaikan kualitas. 

2. Tahun Kedua 



a. Melakukan program pelatihan dan komujikasi karyawan 

Progam pelatihan karyawan merupakan alat komunikasi untuk 

menyampaikan komitmen manajemen terhadap kualitas total dan 

memberikan keahlian pada para karyawan untuk mencapai 

kualitas total. Progam ini berperan penting dalam keberhasilan 

progam peningkatan kualitas. 

b. Menyusun tim kualitas 

Tim kualitas biasanya terdiri dari manajemen produk, teknisi, 

tenaga produksi, perwakilan dari pelayanan pelanggan dan 

akuntan manajemen. Tim ini menjadi kekuatan utama untuk 

mencapai kualitas, mengimplementasikan dan memonitor 

progam kualitas, dan melakukan perbaikan secara terus menerus. 

c. Menciptakan sistem pengukuran dan menentukan tujuan 

Faktor yang sangat penting untuk keberhasilan TQM adalah 

adanya ukuran yang benar-benar mencerminkan kebutuhan dan 

harapan pelanggan baik internal maupun eksternal. Sistem 

pengukuran yang baik bisa memantau TQM membutuhkan 

pengembangan sistem akuntansi yang baru, karena sistem 

akuntansi tradisional memecah-mecah informasi data kualitas ke 

dalam rekening-rekening yang banyak sekali. Sistem pengukuran 

yang baik juga harus membuat semua karyawan mengetahui 

perkembangan yang telah dicapai menuju kualitas total dan 

perbaikan lain yang dibutuhkan. 



3. Tahun Ketiga 

a. Merevisi sistem, kompensasi/penilaian/pengakuan 

Penghargaan dan pengakuan merupakan alat terbaik untuk 

meningkatkan tekanan pada TQM. Usaha dan perkembangan 

TQM akan dapat diperoleh, jika perusahaan melakuan perubahan 

dalam sistem kompensasi atau penilaian/pengakuan. 

b. Meluncurkan inisiatif eksternal dengan para eksternal 

Usaha-usaha TQM harus meliputi sistem bisnis secara 

keseluruhan, mulai dari bahan baku sampai dengan konsumen 

akhir. Beberapa perusahaan yang menerapkan TQM dengan 

sukses, pada umumnya menggunakan supplier yang berkualitas, 

yaitu dengan: 

1) Menurunkan jumlah supplier 

Dengan menurunkan supplier, menurunkan pula variasi 

dalam kualitas, meningkatkan komitmen supplier, dan 

memperbaiki efisiensi pengguaan sumber daya perusahaan. 

2) Memiliki supplier tidak hanya berdasarkan pada harga, 

kemampuan, kesediaan untuk memperbaiki kualitas, biaya, 

dan fleksibilitas, tetapi juga dedikasi mereka terhadap 

perbaikan terus menerus. 

3) Menciptakan hubungan jangka panjang dengan para supplier 

sebagai partner kerja.  

4) Melakukan spesifikasi secara tepat tentang harapan supplier 



dan memastikan konsistensi pengiriman dari supplier. 

c. Review dan revisi 

Semua karyawan, diarahkan oleh dewan kualitas dan tim kualitas, 

harus mereview perkembangan kualitas dan menilai kembali 

usaha perbaikan kualitas minimal setahun sekali. 

2.3.3 Peran dan Tantangan TQM bagi Akuntansi Manajemen 

1. Peran TQM 

Peran akuntansi manajemen kualitas total (TQM) yaitu: 

a. Mengumpulkan semua informasi kualitas yang relevan. 

b. Berpartisipasi secara aktif dalam semua fase program kualitas. 

c. Mereview serta menyebarkan laporan biaya kualitas. 

Sistem manajemen kualitas yang dikembangkan tanpa keterlibatan 

yang aktif dari akuntansi manjemen bisa gagal untuk merealisasikan 

potensinya. Terlalu sering suatu perusahaan memasukkan biaya 

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

pemasaran, teknik dan pelayanan/jasa. Dampak dan manfaat biaya-

biaya ini akan hilang karena perusahaan mengalokasikan secara 

seimbang. Akibatnya perusahaan kurang memperhatikan biaya 

kualitas dan dampak kualitas terhadap kinerja keuangan. 

Dengan pelatihan dan keahlian yang dimiliki dalam hal analisis, 

pengukuran dan pelaporan informasi, akuntan manajemen dapat 

membantu merancang dan melakukan pengumpulan informasi 

kualitas secara komprehensif, melakukan pengukuran dan merancang 



sistem pelaporan. Akuntansi manajemen dapat memperbaiki 

manajemen kualitas total (TQM) dengan cara mengintegrasikan 

informasi biaya kualitas ke dalam sistem pengukuran dan pelaporan 

manajemen yang sudah ada. Integrasi ini membantu memberikan 

perhatian secara konstan dan terus menerus dalam rangka 

memperbaiki kualitas dengan cara melakukan pengukuran, pelaporan 

dan evaluasi terhadap kualitas secara reguler merupakan aktivitas 

rutin daripada harus melakukan upaya khusus yang akan dihentikan 

jika sudah tidak diperlukan  lagi (Blocher dkk, 2007: 234). 

2. Tantangan TQM 

Untuk menghadapi tantangan terhadap manajemen kualitas total 

(Total Quality Management), akuntan manjemen perlu memahami 

secara jelas tentang metodologi TQM. Mereka harus dapat mendesain, 

menciptakan atau memodifikasi sistem informasi untuk mengukur 

dan memonitor kualitas dan mengevaluasi perkembangan kualitas 

total seperti yang diharapkan oleh setiap unit organisasi dan 

perusahaan secara keseluruhan. Beberapa tugas yang berkaitan 

dengan hal tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Menentukan rekening mana yang banya berisi data untuk TQM. 

b. Melakukan reorganisasi dan restrukturisasi pada sistem akuntansi 

yang ada untuk mendapatkan data biaya kualitas yang lengkap dan 

akurat. 

c. Merevisi bagian rekening untuk mencerminkan setiap kategori 



biaya kualitas. 

Sistem akuntansi tradisional seringkali gagal untuk menghubungkan 

biaya dengan aktivitas. Akibatnya, tim kualitas tidak memiliki 

informasi yang diperlukan dan siap pakai untuk memfokuskan pada 

permasalahan kualitas. Akuntan manajemen perlu menghubungkan 

biaya kualitas dengan aktivitas sehingga tim kualitas dapat 

memfokuskan usaha mereka secara tepat untuk memastikan 

keberhasilan usaha-usaha TQM. Salah satu pendekatan yang bisa 

dilakukan adalah menerapkan teknik-teknik dari activity based 

costing ke dalam TQM sehingga cost driver untuk biaya kualitas dapat 

diidentifikasi dengan jelas (Blocher dkk, 2007: 235). 

2.4 Produk Cacat/Rusak 

Produk rusak atau product defects merupakan elemen penting yang 

dapat dianalisis oleh perusahaan ketika membaca laporan biaya kualitas. 

Perusahaan sering mengabaikan hal tersebut dan lebih memfokuskan pada 

perputaran biaya-biaya antar bagian atau departemen sehingga ketika laporan 

biaya kualitas dinyatakan, maka seringkali persentase produk rusak terhadap 

biaya kualitas total menjadi sangat signifikan. 

Produk cacat/rusak yang terjadi selama proses produksi mengacu pada 

produk yang tidak dapat diterima oleh konsumen dan tidak dapat dikerjakan 

ulang. Produk rusak adalah produk yang tidak sesuai standar mutu yang telah 

ditetapkan secara ekonomis tidak dapat diperbaharui menjadi produk yang baik 

(Mulyadi, 2014: 324). 



Menurut pandangan tradisional produk dinyatakan cacat atau rusak 

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

batasan spesifikasi yang telah ditetapkan. Spesifikasi yang dimaksud adalah 

kriteria yang harus dipenuhi produk tersebut dalam memenuhi kemampuannya, 

untuk berfungsi sebagaimana mestinya produk dibuat. Maka suatu produk 

dinyatakan rusak apabila produk tersebut tidak memenuhi spesifikasinya 

(Hansen dan Mowen, 2009: 7). 

Dari definisi di atas dapat diambil intisari bahwa produk yang 

cacat/rusak adalah produk yang tidak sesuai spesifikasi sehingga tidak 

memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan, tidak dapat dikerjakan ulang 

(rework) dan memiliki nilai jual yang rendah sebagai nilai sisa (disposal value). 

2.5 pengaruh Biaya Kualitas Terhadap Produk Cacat/Rusak 

Biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas barang disebut 

dengan biaya kualitas. Biaya kualitas dapat dikelompokkan menjadi empat 

golongan yaitu biaya pencegahan, biaya deteksi/penilaian, biaya kegagalan 

internal dan biaya kegagalan eksternal (Tjiptono dan Diana, 2003: 36). Dari 

keempat golongan biaya kualitas tersebut yang mempengaruhi produk rusak 

adalah biaya pencegahan dan biaya penilaian. Sedangkan biaya kegagalan 

internal dan biaya kagagalan eksternal merupakan golongan biaya kualitas 

yang dipengaruhi oleh produk rusak. 

Menurut Hansen dan Mowen (2010: 13) biaya pencegahan dan biaya 

penilaian meningkat berarti menunjukkan jumlah unit produk rusak menurun 

dan sebaliknya jika biaya pencegahan dan biaya penilaian menurun 



menunjukkan jumlah unit produk rusak meningkat. Di lain pihak, biaya 

kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal naik jika jumlah unit produk 

rusak meningkat dan sebaliknya biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan 

eksternal turun jika jumlah unit produk rusak turun. Hal ini menunjukkan 

bahwa biaya pencegahan dan biaya penilaian berpengaruh terhadap produk 

rusak sedangkan biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal 

dipengaruhi oleh jumlah unit produk rusak. 

Menurut Sofjan Assauri (2009: 104) kenaikan dalam biaya pencegahan 

mengakibatkan turunnya kecacatan, yang pada gilirannya mempunyai efek 

positif pada biaya penilaian karena turunnya kecacatan berarti menurunnya 

kebutuhan akan aktivitas-aktivitas pemeriksaan dan pengujian yang rutin. Dari 

pendapat Feigenbaum dapat dipahami bahwa biaya pencegahan berpengaruh 

negatif terhadap produk rusak sedangkan biaya penilaian berpengaruh positif 

terhadap produk rusak. 

Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa biaya kualitas 

yang terdiri dari biaya pencegahan dan biaya penilaian dapat mempengaruhi 

jumlah unit produk rusak. Biaya pencegahan mempunyai pengaruh negatif 

terhadap produk rusak, sedangkan biaya penilaian mempunyai dua 

kemungkinan pengaruh terhadap jumlah unit produk rusak, yaitu pengaruh 

positif dan pengaruh negatif. 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu akan dijelaskan secara ringkas  karena 

penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Meskipun  judul  



hampir sama tetapi  karena  obyek  dan  periode  waktu yang digunakan 

berbeda, maka dapat dijadikan referensi untuk saling melengkapi. Berikut 

ringkasan penelitian terhadulu : 

Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Ika Puspita Ayu 

Kumala Sari 

(2006) 

Peranan Biaya Kualitas 

dalam Upaya 

Mengendalikan Produk 

Rusak pada PT. Sendi 

Pratama 

Ada pengaruh secara simultan antara biaya 

kualitas (biaya pencegahan dan biaya penilaian) 

terhadap produk rusak, hasil perhitungan secara 

parsial menunjukan bahwa komponen biaya 

kualitas memiliki pengaruh yang berbeda 

terhadap produk rusak. 

Perbedaan: Judul dan obyek Penelitian yang diteliti oleh Ika Puspit Ayu Kumala Sari adalah 

Peranan Biaya Kualitas dalam Upaya Mengendalikan Produk Rusak pada PT. Sendi Pratama 

sedangkan judul yang penulis teliti adalah Pengaruh Biaya Kualitas Terhadap Produk 

Cacat/rusak Pada PT. Bersama Zatta Jaya. 

Persamaan: Penelitian yang dilakukan Ika Puspita Ayu Kumala Sari menggunakan variabel X1 

biaya pencegahan dan X2 biaya penilaian dan Variabel Y Produk Cacat/Rusak sama dengan 

penulis 

May Puguh 

Saputro (2007) 

Pengaruh Biaya 

Kualitas Terhadap 

Produk Rusak pada CV. 

Menara Kudus  

Secara simultan biaya kualitas yang terdiri dari 

biaya pencegahan dan biaya penilaian 

mempunyai pengaruh terhadap produk rusak, 

secara parsial pengaruh biaya pencegahan 

berpengaruh secara signifikan terhadap produk 

rusak dengan hubungan yang negatif dan biaya 

penilaian berpengaruh secara signifikan 

terhadap produk rusak dengan hubungan yang 

positif. 



Perbedaan: Obyek penelitian yang dilakukan May Puguh Saputro adalah CV. Menara kudus 

sedangkan penulis adalah PT. Bersama Zatta Jaya 

Persamaan: Judul Penelitian dan variabel X1 biaya pencegahan dan X2 biaya penilaian dan 

Variabel Y Produk Cacat/Rusak sama dengan penulis 

Nita Andriasih 

(2002) 

Analisis Biaya Kualitas 

Pada PT. Primatexco  

Ada hubungan positif antara biaya pencegahan 

dan biaya penilaian, biaya kegagalan terhadap 

penjualan.  

Perbedaan: Penelitian yang dilakukan Nita Andriasih dengan judul Analisis Biaya Kualitas 

Pada PT. Primatexco sedangkan judul yang penulis teliti adalah Pengaruh Biaya Kualitas 

Terhadap Produk Cacat/rusak Pada PT. Bersama Zatta Jaya. 

Persamaan: Penelitian yang dilakukan Nita Andriasih menggunakan variabel X1 biaya 

pencegahan dan X2 biaya penilaian sama dengan penulis 

 

 

Menurut Hansen dan Mowen (2009: 7) peningkatan biaya kualitas 

khususnya biaya pencegahan dan biaya penilaian akan mengurangi produk dari 

kerusakan. Hal ini mempunyai arti bahwa jika perusahan meningkatkan biaya 

pencegahan dan biaya penilaian akan mengurangi produk rusak. 

Menurut Sofjan Assauri (2009:104) kenaikan dalam biaya pencegahan 

mengakibatkan turunnya kecacatan, yang pada gilirannya mempunyai efek 

positif pada biaya penilaian karena turunya kecacatan berarti menurunnya 

kebutuhan akan aktivitas-aktivitas pemeriksaan dan pengujian yang rutin. Dari 

pendapat Sofjan Assauri dapat dipahami bahwa biaya pencegahan berpengaruh 

negatif terhadap produk rusak sedangkan biaya penilaian berpengaruh positif 

terhadap produk rusak. 

Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa biaya kualitas 

yang tediri dari biaya pencegahan dan biaya penilaian dapat mempengaruhi 



jumlah unit produk rusak. Biaya pencegahan mempunyai pengaruh negatif 

terhadap produk rusak, sedangkan biaya penilaian mempunyai dua 

kemungkinan pengaruh terhadap jumlah unit produk rusak, yaitu pengaruh 

positif dan pengaruh negatif. 

2.7 Kerangka Pemikiran 

Produk rusak adalah produk yang tidak sesuai standar mutu yang telah 

ditetapkan secara ekonomis tidak dapat diperbaharui menjadi produk yang baik 

(Mulyadi, 2014: 324). Produk rusak merupakan elemen penting bagi 

perusahaan agar dapat bersaing dalam bisnis yang global ini. Upaya perbaikan 

dan peningkatan terhadap kualitas produk menyebabkan semakin tingginya 

biaya yang dikeluarkan. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka 

mengurangi adanya produk rusak adalah biaya kualitas. 

Biaya kualitas adalah biaya-biaya yang dikeluarkan karena terjadi atau 

mungkin akan terjadi kualitas yang buruk (produk rusak). Biaya kualitas 

dikelompokkan menjadi empat, yaitu biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya 

kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal. 

Biaya-biaya kualitas yang dikeluarkan untuk menjaga produk dari 

kerusakan adalah biaya pencegahan dan biaya penilaian, sedangkan biaya 

kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal tidak dikeluarkan untuk 

menjaga produk dari kerusakan. Karena pada dasarnya biaya kegagalan 

dikeluarkan setelah produk itu jadi dan untuk memperbaharui produk yang 

rusak. 

Pengakuan bahwa kegagalan menghasilkan produk yang berkualitas 



Produk 

Cacat/Rusak 

Biaya 

Kualitas 

Biaya Pencegahan 

Biaya Penilaian 

tinggi akan menimbulkan biaya tinggi. Oleh sebab itu, perusahaan terdorong 

untuk selalu meningkatkan kualitas produk sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan dengan menjadikan produk rusak (zero defect). 

Menurut Hansen dan Mowen (2009: 7) peningkatan biaya kualitas 

khususnya biaya pencegahan dan biaya penilaian akan mengurangi produk dari 

kerusakan. Hal ini mempunyai arti bahwa jika perusahaan meningkatkan biaya 

pencegahan dan biaya penilaian akan mengurangi produk rusak. Sedangkan 

menurut Sofjan Assauri (2009: 104) peningkatan biaya pencegahan dan 

penurunan biaya penilaian akan mengurangi produk rusak. Dengan demikian 

perusahaan dapat mengetahui bagaimana pengaruh biaya kualitas khususnya 

biaya pencegahan dan biaya penilaian yang dikeluarkan dalam upaya 

pengendalian produk rusaknya. 

Kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan pada gambar 2.1 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 
 

 

  

                           

 

 

 

                          Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang masih diuji 

kebenarannya. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat 

disimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

Ada pengaruh yang signifikan antara biaya kualitas yang terdiri dari 

biaya pencegahan dan biaya penilaian terhadap produk cacat/rusak baik secara 

simultan maupun parsial pada PT. Bersama Zatta Jaya. 

 

  



BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode yang Digunakan 

Metode penelitian ini merupakan studi kasus pada PT.Bersama Zatta 

Jaya. Data penelitian terdiri dari data mengenai biaya kualitas dan jumlah 

produk yang cacat/rusak pada perusahaan selama tiga tahun yaitu tahun 2015-

2017 yang disajikan dalam bentuk bulanan. 

3.2 Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini ada 2 macam variabel yaitu variabel bebas (X) dan 

variabel terikat (Y). 

1. Variabel (X)  

Variabel X merupakan variabel bebas yaitu variabel yang 

mempengaruhi terhadap suatu gejala. Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah biaya kualitas yang terdiri dari: 

a. Biaya Pencegahan (X1) 

Biaya pencegahan adalah biaya yang terjadi untuk mencegah kerusakan 

produk yang dihasilkan. Biaya pencegahan dalam penelitian ini adalah 

biaya pencegahan yang dikeluarkan oleh PT.Bersama Zatta Jaya dari tahun 

2015-2017 yang disajikan dalam bentuk bulanan dan dinyatakan dengan 

satuan rupiah. 



Indikator dari biaya pencegahan (X1) adalah: 

 Perencanaan dan pengawasan produk 

 Pemeliharaan mesin 

 Pelatihan karyawan 

PT. Bersama Zatta Jaya menggunakan biaya pencegahan yang terdiri dari 

perencanaan dan pengawasan produk, pemeliharaan mesin dan pelatihan 

karyawan. Menurut perusahaan biaya-biaya tersebut merupakan elemen 

penting untuk menghambat munculnya produk cacat/rusak dari kegiatan 

proses produksi yang mana sebelum masuk ke proses selanjutnya. Biaya-

biaya ini menjadikan perusahaan selalu diamati dalam pembuatan 

produknya. Biaya pencegahan akan meniadakan atau mengurangi masalah-

masalah kulitas dan merupakan biaya satu-satunya biaya yang bernilai 

tambah diantara biaya-biaya kualitas lainya.  

b. Biaya penilaian (X2)  

Biaya yang terjadi untuk menentukan apakah produk sesuai dengan 

persyaratan-persyaratan kualitas. Biaya penilaian dalam penelitian ini 

adalah biaya penilaian yang dikeluarkan oleh PT.Bersama Zatta Jaya dari 

tahun 2015-2017 yang disajikan dalam bentuk bulanan dan dinyatakan 

dengan satuan rupiah. Biaya penilaian ini terdiri dari biaya inspeksi dan 

biaya pemeriksaan distribusi produk. 

Indikator biaya penialaian (X2) adalah: 

 Pengujian bahan baku 



 Inspeksi proses produksi 

PT. Bersama Zatta Jaya menggunakan biaya penilaian yang terdiri dari 

pengujian bahan baku dan inspeksi proses produksi, biaya-biaya ini untuk 

menilai produk jadi yang telah sesuai atau belum dengan kriteria perusahaan 

dan mencegah produk yang cacat/rusak sebelum didistribusikan. Aktivitas 

ini hanya mendeteksi unit-unit produk cacat sebelum didistribusikan. 

2. Variabel (Y) 

 Variabel Y merupakan variabel terikat yang diperkirakan akan timbul 

hubungan yang fungsional dengan variabel bebas. Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah jumlah produk cacat/rusak dari tahun 2015-2017 yang 

disajikan dalam bentuk bulanan dan dinyatakan dengan satuan pcs. Produk 

rusak adalah produk yang tidak sesuai standar mutu yang telah ditetapkan 

secara ekonomis tidak dapat diperbaharui menjadi produk yang baik. 

(Mulyadi 2014:324) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabel 3.1 

Variabel Penelitian 

 

No Variabel Definisi Operasional Indikator Jenis 

Data 

Sumber 

Data 

1. Biaya 

Pencegahan 

Biaya-biaya yang terjadi 

untuk mencegah 

kerusakan produk yang 

dihasilkan Sumber 

 Tjiptono dan Diana 

(2010:34) 

 perencanan dan 

pengawasan produk 

 pemeliharaan mesin  

 pelatihan tenaga 

kerja. 

Rasio Bagian 

keuangan 

2. Biaya Penilaian biaya yang terjadi untuk 

menentukan apakah produk 

sesuai dengan persyaratan-

persyaratan kualitas Sumber: 

Tjiptono dan Diana (2010:34) 

 

 pengujian bahan baku 

  inspeksi proses 

produksi. 

Rasio Bagian 

keuangan 



3. Produk Rusak produk yang tidak sesuai 

spesifikasi sehingga tidak 

memenuhi standar kualitas yang 

telah ditentukan, tidak dapat 

dikerjakan ulang dan memiliki 

nilai jual yang rendah sebagai 

nilai sisa. 

Sumber : Mulyadi 

(2014:324) Hansen Dan 

Mowen (2009:7) 

 

 Jumlah produk rusak  

 produk jadi. 

Rasio Bagian 

keuangan 

 

 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode untuk mendapatkan data atau bahan 

keterangan adalah menggunanakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi 

digunakan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan sejarah 

berdirinya perusahaan, struktur organisasi perusahaan, data laporan biaya 

kulitas, jumlah produk jadi dan produk cacat/rusak pada PT.Bersama Zatta 

Jaya dari tahun 2015-2017. 

3.4 Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis 

Rancangan analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk 

mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Metode analisis 



data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis 

kuantitatif. 

3.4.1 Analisis Deskriptif  

 Analisis deskriptif adalah analisis yang menggunakan metode statistik 

untuk mengetahui pola sejumlah data penelitian, merangkum informasi yang 

terdapat dalam data penelitian dan menyajikan informasi tersebut dalam bentuk 

yang diinginkan. Tahap-tahap analisis deskriptif dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi variabel penelitian, yaitu data biaya kualitas (biaya 

pencegahan dan biaya penilaian) dan data produk cacat/rusak. 

2. Melakukan pengolahan data penelitian dengan menggunakan grafik 

control chart yang terdapat dalam program SPSS 24.00 for windows untuk 

menganalisis biaya kualitas (biaya pencegahan dan biaya penilaian) dan 

produk cacat/rusak. 

3.4.2 Analisis Kuantitatif  

 Analisis kuantitatif adalah data yang berwujud angka-angka yang 

diperoleh sebagai hasil pengukuran atau penjumlahan (Nurgiyantoro, 

2000:27). Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh biaya kualitas 

terhadap produk cacat/rusak, dengan menggunakan: 

1. Uji Normalitas 



Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

antara variabel bebas dan variabel terikat mempunyai distribusi normal atau 

tidak. 

Uji normalitas disini menggunakan uji Kolmogorov – Smirnov Test dapat 

dilihat dengan nilai sig diatas 0,05 jika nilai sig diatas 0,05 artinya bahwa 

variabel berdistribusi normal. Dengan memperhatikan nilai penyebaran 

data (titik) pada P-P Plot of Regression Standardized Residual melalui 

SPSS, dimana: 

 Jika menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

 Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak 

mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi 

asumsi normalitas. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ghozali (2005:76) 

bahwa pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan 

penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan 

melihat histogram dan residualnya. 

2. Analisis Regresi Linier Berganda  

Analisis Regresi Linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh 

variabel bebas (X) biaya kualitas (biaya pencegahan dan biaya penilaian) 

terhadap variabel rerikat (Y) produk cacat/rusak mengenai perubahan dari 

setiap peningkatan atau penurunan variabel bebas yang akan 

mempengaruhi jumlah produk cacat/rusak pada PT.Bersama Zatta Jaya. 



Rumus  

Y = a + b1X1 + b2X2 + e 

Dimana: Y = Produk cacat/rusak 

   a = Konstanta 

   b1 _ b2 = Koefisien regresi dari setiap variabel 

   X1  = Biaya pencegahan 

   X2 = Biaya penilaian 

   e = Faktor error 

(Algifari, 2015:93) 

Dalam penelitian ini, nilai-nilai dalam persamaan tersebut dicari melalui 

program SPSS. 

3. Uji F (Uji simultan) 

Pengujian simultan bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas 

seacara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat: 

Rumus:  

F =
JK reg /k

JK res/(𝑛−𝑘−𝑙)
  

(Sudjana, 2005:355) 

Dalam penelitian ini, nilai F tersebut dicari melalui program SPSS. 

a. Merumuskan hipotesis uji F: 

Ho = b1b2 = 0, variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat. 

Ha = b1b2 ≠ 0, variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat. 



b. Menentukan tingkat signifikansi (α ) 

Tingkat signifikansi dalam penelitian ini adalah 5% artinya resiko 

kesalahan mengambil keputusan 5% 

c. Pengambilan keputusan  

1) Jika probabilitas (sig F) > α (0,05) maka (Ho) diterima, artinya tidak 

ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap 

variabel dependen, secara statistika dapat dibuktikan bahwa 

variabel biaya kualitas tidak berpengaruh terhadap perubahan nilai 

variabel produk cacat/rusak. 

2) Jika probabilitas (sig F) < α (0,05) maka (Ho) ditolak, artinya ada 

pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

4. Koefisien Determinasi (R2)  

Koefisien determinasi digunakan secara keseluruhan untuk mengukur 

ketepatan yang paling baik dari analisis regresi berganda. Nilai koefisien 

determinasi berada dalam rentang 0 (nol) samapai dengan 1 (satu). Jika R2 

yang diperoleh mendekati 1 (satu) maka dapat dikatakan semakin kuat 

model tersebut menerangkan variasi variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Sebaliknya jika R2 mendekati 0 (nol) maka semakin lemah variasi 

variabel bebas menerangkan variabel terikat. 

Rumus:  

R2 =  JK reg 

  ∑ y2 

(Sudjana, 2005:383) 



Dalam penelitian ini, nilai R2 tersebut dicari melalui program SPSS. 

5. Uji t (Uji Parsial) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara individu 

terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini uji t dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS. 

a. Merumuskan hipotesis uji t : 

Ho = b1b2 = 0, masing-masing variabel bebas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat. 

Ho  =  b1b2  ≠  0,  masing-masing variabel bebas berpengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat. 

b. Menentukan tingkat signifikansi (α ) 

Tingkat signifikansi dalam penelitian ini adalah 5% artinya resiko 

kesalahan mengambil keputusan adalah 5%. 

c. Pengambilan keputusan 

1) Jika probabilitas (sig t ) > α (0,05) maka (Ho) diterima, artinya tidak 

ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap 

variabel dependen, secara statistika dapat dibuktikan bahwa 

variabel biaya kualitas tidak berpengaruh terhadap perubahan nilai 

variabel produk cacat/rusak. 

2) Jika probabilitas (sig t ) < α (0.05) maka (Ho) ditolak, artinya ada 

pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

6. Uji Klasik 



Uji klasik dimaksudkan untuk mengetahui apakah model regresi linier 

berganda yang digunakan untuk menganalisa dalam penelitian memenuhi 

asumsi klasik atau tidak.  

a. Uji Multikolinieritas 

Model regresi yang baik adalah model regresi yang variabel-variabel 

bebasnya tidak memeiliki korelasi yang tinggi atau bebas dari 

multikolinieritas. Deteksi adanya gejala multikolinieritas dengan 

menggunakan Variance Inflction Factor (VIF) dan Tolerance melalui 

SPSS. Model regresi yang bebas multikolinieritas memiliki nilai VIF 

dibawah 10 dan nilai tolerance diatas 0,1 (Ghozali, 2011:56)  

b. Heteroskesdastisitas 

Uji heteroskesdastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi 

penyimpangan model karena varian gangguan yang berbeda antara satu 

observasi ke observasi lain. Untuk mengetahui gejala 

heteroskesdastisitas dilakukan dengan mengamati grafik scatter plot 

melalui SPSS. Model yang bebas dari heteroskesdastisitas memiliki 

grafik scatter plot dengan pola titik-titik yang menyebar di atas  dan di 

bawah sumbu Y (Ghozali, 2011:70) 

c. Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi 

antar anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu 

(data time series) atau ruang (data cross section). Deteksi gejala 

autokorelasi digunakan Durbin Watson yang dihitung melalui SPSS. 



Jika nilai Durbin Watson berada di daerah C (gambar 3.1), maka tidak 

ada autokorelasi (Gujarati, 2012:216) 

f (d) 
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Gambar 3.1 Statistik d  Durbin Watson 

Keterangan gambar 3.1 : 

A = Daerah ketidaktahuan (ada autokorelasi positif). 

B = Daerah yang meragukan. 

C = Daerah  meyakinkan (tidak ada autokorelasi). 

D = Daerah yang meragukan. 

E = Daerah ketidaktahuan (ada autokorelasi negatif) 

  

A B C D E 



BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum dan Objek Penelitian 

 PT. Bersama Zatta Jaya merupakan perusahaan berbasis muslin fashion 

hijab yang sedang berkembang di Indonesia yang memilki bisnis di bidang ritel 

busana muslim (Elhijab) PT. Bersama Zatta Jaya berdiri sejak tahun 2012 dan 

didirikan oleh Hj. Elidawati dengan memiliki brand awal Zatta yang dalam 

perkembangan berubah menjadi Elzatta. Pada tahun 2012 elzatta memiliki 

sebanyak 11 toko. Pada tahun 2013 brand Dauky mulai meramaikan pasar 

fashion muslim di Indonesia dengan jumlah sebanyak 8 toko. Pada tahun 2018 

ini PT. Bersama Zatta Jaya memiliki total lebih dari 150 toko dari keseluruhan 

bisnis baik baik dari brand fashion muslim yang tersebar di seluruh Indonesia, 

dan rencana pembukaan toko masih berkelnjutan sebagai bagian 

perkembangan bisnis dari perusahaan. 

 Pada tahun 2012 PT. Bersama Zatta Jaya berkantor di Istana paster 

regency, untuk tempat produsksi internal bertempat di jalan cibeureum dan 

untuk gudang penyimpanan barang bertempat di jalan gado bangkong. Seiring 

dengan berkembangnya perusahaan PT. Bersama Zatta Jaya mengembangkan 

fasilitas gudang dan pusat perkantoran ke satu wilayah yang bertempat  di jalan 

Cibaligo Cimahi. Pada pertengahan tahun 2018 PT. Bersama Zatta Jaya resmi 



memilki Kawasan Bisnis Terpadu Elcorps  (KBT Elcorps) yang berlokasi di 

Kp. Hrikukun RT/RW 03/07. Komp. Industri Prapanca Cigondewah Kaler 

Bandung Kulon Kota Bandung, dimana seluruh pusat perkantoran dan gudang 

semuanya berada didalam satu kawasan bisnis.  

 PT. Bersama Zatta Jaya memiliki nilai yang berlandaskan pada nilai 

Rahmatan lil Alamin dan ekonomi berjamaah, yang memiliki arti bahwa PT. 

Bersama akan selalu berusaha menjadi perusahaan yang membawa rahmat dan 

kesejahteraan baik untuk internal perusahaan (karyawan) maupun eksternal 

perusahaan. 

 PT. Bersama Zatta Jaya meiliki Visi dan Misi Perusahaan. 

1. Visi Perusahaan  

Visi PT. Bersama Zatta Jaya adalah menjadi perusahaan muslim terbaik 

dan terbesar di Indonesia. 

2. Misi Perusahaan 

 Menyediakan produk berkualitas di bidang fashion dan food, yang 

dibutuhkan dan diinginkan konsumen sesuai dengan etika Islam. 

 Melakukan pengembangan dan pertumbuhan usaha secara 

konsisten di bidang ritel fashion muslim dan food baik dengan 

konsep penjualan langsung di toko-toko dan department store 

maupun melalui e-commerce. 

 Melakukan inovasi yang berkelanjutan dalm proses bisnis dan 

membangun integritas, kompetensi, dan kinerja karyawan. 



 Memberi pelayanan terbaik kepada stakeholder, shareholder dan 

meningkatkan target pertumbuhan yang menguntungkan dan 

memberikan imbalan di atas rata-rata bagi karyawan dan pemegang 

saham. 

 Memberikan manfaat kepada lingkungan antara lain dengan 

mengeluarkan zakat, infak dan sodaqoh dan melaksanakan 

program-program CSR (Corporate Social Responsibility) 

4.1.2 Deskripsi Variabel Penelitian 

 Biaya kualitas adalah biaya-biaya yang terkait dengan upaya 

pencegahan, pengidentifikasian, perbaikan, dan pembetulan produk yang 

berkualitas rendah (Blocher, dkk,2010:200). Dalam penelitian ini biaya 

kualitas diteliti adalah biaya kulitas yang terdiri atas biaya pencegahan dan 

biaya penilaian, karena biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan sebelum 

produk rusak, sedangkan biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan 

eksternal terjadi setelah adanya produk rusak. Pada PT. Bersama Zatta Jaya, 

selama ini telah mengeluarkan biaya yang dimaksud untuk meningkatkan 

kualitas hasil produksi meskipun dalam kegiatanya belum disusun kedalam 

bentuk laporan biaya kulitas tersendiri dan masih tersebar didalam laporan 

biaya produksi, biaya pemasaran, biaya overhead pabrik dan biaya administrasi 

dan umum. Untuk mengetahui besarnya biaya kualitas secara tersendiri, biaya-

biaya tersebut yang telah dikeluarkan oleh perusahaan diidentifikasi kemudian 

dikelompokan menurut jenis biaya kualitasnya. Langkah awal untuk 



mengidentifkasi langkah tersebut adalah dengan melakukan wawancara 

dengan pihak manajemen terutama untuk mengetahui informasi yang terkait 

dengan kualitas. Untuk mengetahui besarnya biaya kualitas secara tersendiri 

elemen-elemen biaya tersebut kemudian dikelompokan menurut jenis 

kualitasnya. 

4.1.3 Biaya Pencegahan 

Biaya pencegahan merupakan biaya yang terjadi untuk mencegah kerusakan 

produk yang dihasilkan. Komponen yang termasuk biaya pencegahan pada 

PT. Bersama Zatta Jaya adalah: 

1. Perencanaan dan pengawasan produk 

Tabel 4.1 

Perencanaan dan Pengawasan PT. Bersama Zatta Jaya 

Tahun 2015-2017 (dalam rupiah) 

Bulan 2015 Jumlah 

Produk 
2016 Jumlah 

Produk 
2017 Jumlah 

Produk 

Januari 3.450.250 845.400 4.256.500 945.125 5.269.450 960.000 

Februari 3.684.100 921.500 3.453.500 925.150 5.369.250 955.150 

Maret 3.700.125 875.100 3.651.500 977.650 5.969.450 935.000 

April 3.715.100 936.450 4.256.150 961.125 4.856.650 971.625 

Mei 4.450.125 945.450 4.150.200 950.150 5.459.550 965.150 

Juni 4.125.600 941.100 4.450.900 897.800 4.086.200 933.490 

Juli 3.250.250 931.400 3.250.250 973.900 4.376.700 998.900 

Agustus 3.870.800 955.500 4.480.450 845.800 4.243.475 945.300 

September 3.510.800 939.470 4.452.600 958.500 4.185.200 915.300 

Oktober 3.484.100 959.400 4.771.450 972.400 4.204.250 900.025 

November 4.583.570 925.150 3.150.250 945.600 4.656.150 937.340 

Desember 4.756.650 974.215 3.710.250 979.800 4.114.750 982.390 
Jumlah 46.581.470 11.150.135 48.034.000 11.333.000 56.791.075 11.399.670 

Rata-rata 3.881.789 929.178 4.002.833 944.417 4.732.590 949.973 



Sumber: Data perusahaan yang diolah 

 Perencanaan dan pengawasan produk merupakan biaya untuk 

merencanakan kualitas, desain produk, pengemasan, dan desain peralatan 

baru untuk meningkatkan kualitas. 

 Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa perencanaan dan 

pengawasan produk tertinggi terjadi pada bulan Maret 2017 sebesar 

5.969.450,- dengan jumlah produk 935.000 pcs. Sedangkan biaya 

perencanaan dan pengawasan produk terendah terjadi pada bulan Nopember 

2016 sebesar 3.150.250,- dengan jumlah produk 945.600 pcs. 

2. Pemeliharaan mesin 

Tabel 4.2 

Pemeliharaan Mesin PT. Bersama Zatta Jaya 

Tahun 2015-2017 

Bulan 2015 Jumlah 

Produk 
2016 Jumlah 

Produk 
2017 Jumlah 

Produk 

Januari 15.425.200 845.400 15.550.000 945.125 15.750.000 960.000 

Februari 15.140.300 921.500 15.756.450 925.150 15.973.000 955.150 

Maret 15.453.150 875.100 15.450.500 977.650 17.968.500 935.000 

April 15.342.250 936.450 15.780.550 961.125 15.900.000 971.625 

Mei 15.442.650 945.450 15.970.400 950.150 16.000.000 965.150 

Juni 15.640.000 941.100 16.750.000 897.800 17.250.000 933.490 

Juli 15.450.800 931.400 16.454.000 973.900 17.800.400 998.900 

Agustus 14.800.500 955.500 16.678.500 845.800 15.600.000 945.300 

September 15.760.700 939.470 16.374.200 958.500 17.650.000 915.300 

Oktober 15.450.600 959.400 16.547.000 972.400 17.550.000 900.025 

November 15.850.000 925.150 16.650.800 945.600 17.355.250 937.340 
Desember 15.790.700 974.215 16.660.300 979.800 16.956.150 982.390 
Jumlah 185.546.850 11.150.135 194.622.700 11.333.000 201.753.300 11.399.670 

Rata-rata 15462237,5 929.178 16218558,33 944.417 16812775 949.973 

Sumber: Data perusahaan yang diolah 



 Pemeliharaan mesin merupakan biaya yang dikelurakan untuk 

memasang, mempertahankan, memperbaiki, dan meginpeksi mesin-mesin 

produksi. 

 Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa pemeliharaan mesin 

tertinggi terjadi pada bulan Maret 2017 sebesar 17.968.500,- dengan jumlah 

produk 935.000 pcs. Sedangkan pemeliharaan mesin terendah terjadi pada 

bulan Februari 2015 sebesar 15.140.300,- dengan jumlah produk 921.500 pcs. 

3. Pelatihan karyawan 

Tabel 4.3  

Pelatihan Paryawan PT. Bersama Zatta Jaya 

Tahun 2015-2017 

Bulan 2015 Jumlah 

Produk 
2016 Jumlah 

Produk 
2017 Jumlah 

Produk 

Januari 2.451.000 845.400 1.538.000 945.125 2.600.000 960.000 

Februari  921.500  925.150  955.150 

Maret 2.450.000 875.100 2.000.000 977.650 2.500.000 935.000 

April 2.580.000 936.450 2.451.000 961.125 2.750.000 971.625 

Mei  945.450  950.150  965.150 

Juni  941.100  897.800  933.490 

Juli 2.458.000 931.400 3.154.200 973.900 3.000.000 998.900 

Agustus 1.570.000 955.500 1.544.000 845.800 1.700.500 945.300 

September 1.645.000 939.470 1.821.000 958.500 1.932.000 915.300 

Oktober  959.400  972.400  900.025 

November  925.150  945.600  937.340 
Desember  974.215  979.800  982.390 
Jumlah 13.154.000 11.150.135 12.508.200 11.333.000 14.482.500 11.399.670 

Rata-rata 1096166,67 929.178 1042350 944.417 12080,875 949.973 

Sumber: Data perusahaan yang diolah 



 Pelatihan karyawan merupakan pengeluaran untuk program pelatihan 

internal. Biaya ini tidak dikeluarkan setiap bulan tetapi tergantung pada 

kebutuhan dan dana yang tersedia. 

 Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa pelatihan karyawan 

tertinggi terjadi pada bulan Juli 2016 sebesar 3.154.200,-. Sedangkan 

terendah terjadi pada bulan Januari 2016 sebesar 1.538.000,-. 

 Berikut jumlah keseluruhan biaya pencegahan yang dikeluarkan oleh 

PT. Bersama Zatta Jaya dari tahun 2015-2017: 

 

Tabel 4.4  

 Biaya Pencegahan  

PT. Bersama Zatta Jaya  

Tahun 2015-2017 (dalam rupiah 

Bulan 
 

2015 2016 2017 

Januari 21.326.450 21.344.500 23.619.450 

Februari 18.824.400 19.209.950 21.342.250 

Maret 21.603.275 21.102.000 26.437.950 

April 21.637.350 22.487.700 23.506.650 

Mei 19.892.775 20.120.600 21.459.550 

Juni 19.765.600 21.200.900 21.336.200 

Juli 21.159.050 22.858.450 25.177.100 



Agustus 20.241.300 22.702.950 21.543.975 

September 20.916.500 22.647.800 23.767.200 

Oktober 18.934.700 21.318.450 21.754.250 

November 20.433.570 19.801.050 22.011.400 

Desember 20.547.350 20.370.550 21.070.900 

Jumlah 245.282.320 255.164.900 273.026.875 

 Sumber: Data perusahaan yang sudah diolah 

 Pada tabel 4.5 terlihat bahwa biaya pencegahan tertinggi terjadi pada 

bulan Maret 2017 yaitu sebesar 26.437.950,- sedangkan biaya pencegahan 

terendah terjadi pada bulan Februari 2015 sebesar 18.824.400,-. Dari tabel 

diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2015 ke tahun 2016 biaya pencegahan 

mengalami kenaikan sebesar 9.882.580,- dan dari tahun 2016 ke tahun 2017 

mengalami kenaikan sebesar 17.861.975,-. 

 

 

 



 

Gambar 4.1 

Control Chart Biaya Pencegahan Tahun 2015-2017 

 Pada gambar 4.1 dapat diketahui bahwa biaya pencegahan berfluktuassi 

dari tahun 2015-2017, tetapi tidak melampaui UCL (Upper Lower Limit) dan 

LCL (Lower Control Limit), hal ini menyatakan bahwa biaya pencegahan 

masih dalam batas kewajaran. 

4.1.4 Biaya Penilaian 

 Biaya penilaian muncul untuk menentukan apakah produk sesuai dengan 

standart yang telah ditetapkan. Biaya kualitas PT. Bersama Zatta Jaya yang 

termasuk dalam kelompok biaya penilaian adalah: 

1. Pengujian bahan baku 



 

Tabel 4.5 

Pengujian Bahan Baku PT. Bersama Zatta Jaya 

Tahun 2015-2017 

 

Bulan 
2015 Jumlah 

Produk 
2016 Jumlah 

Produk 
2017 Jumlah 

Produk 

Januari 5.840.500 845.400 6.500.400 945.125 5.500.000 960.000 

Februari 6.253.000 921.500 7.000.200 925.150 7.150.000 955.150 

Maret 6.000.500 875.100 5.385.400 977.650 5.900.400 935.000 

April 5.320.400 936.450 7.975.300 961.125 8.112.000 971.625 

Mei 7.877.200 945.450 5.950.250 950.150 6.754.000 965.150 

Juni 6.431.500 941.100 7.560.500 897.800 7.606.750 933.490 

Juli 6.211.400 931.400 5.520.000 973.900 5.750.300 998.900 

Agustus 6.880.000 955.500 6.800.500 845.800 7.000.115 945.300 

September 5.730.600 939.470 6.350.000 958.500 6.751.000 915.300 

Oktober 5.240.601 959.400 7.280.000 972.400 7.480.050 900.025 

November 6.200.000 925.150 7.150.000 945.600 7.560.000 937.340 

Desember 7.140.000 974.215 8.020.250 979.800 6.318.900 982.390 
Jumlah 75.125.701 11.150.135 81.492.800 11.333.000 81.883.515 11.399.670 

Rata-rata 6260475,083 929.178 6791066,7 944.417 6823626,3 949.973 

Sumber: Data perusahaan yang diolah 

 Pengujian bahan baku menimbulkan biaya dan memeriksa apakah bahan 

baku yang datang sesuai dengan harapan dan ditetapkan perusahaan. 

Pemeriksaan bahan baku yang selalu dilakukan PT. Bersama Zatta Jaya untuk 

mencegah terjadinya produk yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan 

perusahaan. Berdasarkan tabel 4.6 pengujian bahan baku tertinggi terjadi pada 

bulan April 2017 sebesar 8.112.000,- sedangkan biaya pengujian bahan baku 

terendah terjadi pada bulan oktober 2015 sebesar 5.240.601,-. 

 



 

 

2. Inspeksi proses produk  

Tabel 4.6 

Inspeksi Proses Produksi PT. Bersama Zatta Jaya 

Tahun 2015-2017 

 

Bulan 
2015 Produk 2016 Produk 2017 Produk 

Januari 6.658.400 845.400 7.542.600 945.125 6.450.300 960.000 

Februari 6.554.550 921.500 7.542.100 925.150 7.600.050 955.150 

Maret 7.541.000 875.100 6.942.500 977.650 6.600.500 935.000 

April 6.465.125 936.450 7.546.000 961.125 7.446.000 971.625 

Mei 6.545.200 945.450 7.254.621 950.150 7.554.631 965.150 

Juni 5.860.000 941.100 6.541.000 897.800 6.743.021 933.490 

Juli 5.760.000 931.400 5.454.100 973.900 5.703.200 998.900 

Agustus 7.654.150 955.500 7.254.120 845.800 7.015.108 945.300 

September 7.544.500 939.470 7.554.550 958.500 7.774.700 915.300 

Oktober 7.584.550 959.400 7.416.200 972.400 7.806.000 900.025 

November 7.845.140 925.150 7.512.450 945.600 7.432.000 937.340 
Desember 7.56.210 974.215 8.341.290 979.800 7.241.370 982.390 
Jumlah 83.576.825 11.150.135 86.901.531 11.333.000 85.366.880 11.399.670 

Rata-rata 6964735,42 929.178 742417943 944.417 7113907 949.973 

Sumber: Data perusahaan yang sudah diolah 

 Inspeksi proses produksi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk 

menilai dan menguji kegiatan selama proses produksi yang berlangsung 

termasuk penilaian atas peralatan yang digunakan dalam produksi. 

Berdasarkan tabel 4.7 biaya inspeksi proses produksi tertinggi terjadi pada 

bulan Desember 2016 sebesar 8.341.290 dengan jumlah produksi 979.800 pcs, 



sedangkan inspeksi terendah terjadi pada bulan juli 2016 sebesar 5.454.100,- 

dengan jumlah produksi 973.900 pcs. 

 

 

 

 

Berikut jumlah keseluruhan biaya penilaian yang dikeluarkan ole PT. Bersama 

Zatta Jaya dari tahun 2015-2017: 

Tabel.4.7 

Biaya Penilaian  

PT. Bersama Zatta Jaya 

Tahun 2015-2017 (dalam rupiaah) 

Bulan 
 

2015 2016 2017 

Januari 12.498.900 14.043.000 11.950.300 
Februari 12.807.550 14.542.300 14.750.050 

Maret 13.541.500 12.327.900 12.500.900 

April 11.785.525 15.521.300 15.558.000 
Mei 14.422.400 13.204.871 14.308.631 

Juni 12.291.500 14.101.500 14.649.771 

Juli 11.971.400 10.974.100 11.453.500 
Agustus 14.534.150 14.054.620 14.015.223 

September 13.275.100 13.904.550 14.525.700 

Oktober 12.825.151 14.696.200 15.286.050 
November 14.045.140 14.662.450 14.992.000 

Desember 14.764.210 16.361.540 13.560.270 

Jumlah 158.702.526 168.394.331 167.250.395 

 Sumber: Data perusahaan yang sudah diolah 



 Pada tabel 4.8 terlihat bahwa biaya penilaian tertinggi terjadi pada bulan 

Desember 2016 yaitu sebesar 16.361.540,- sedangkan biaya penilaian terendah 

terjadi pada bulan bulan juli 2016 yaitu sebesar 10.974.100,-. Dari tabel di atas 

dapat dilihat bahwa dari tahun 2015 ke tahun 2016 biaya penilaian mengalami 

kenaikan sebesar 9.691.805,- dan dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami 

penurunan sebesar 1.143.936,-. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2  

Comtrol Chart Biaya Penilaian Tahun 2015-2017 



Pada gambar 4.2 dapat diketahui bahwa biaya penilaian berfluktuasi dari tahun 

2015-2017, tetapi tidak sampai melampaui UCL (Upper Control Limit) dan 

LCL (Lower Control Limit), hal ini menyatakan bahwa biaya penilaian masih 

dalam batas kewajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.1.5 Produk Cacat/Rusak 

 Produk cacat/rusak terjadi selama proses produksi mengacu pada produk 

yang tidak dapat diterima oleh konsumen dan tidak dapat dikerjakan ulang. 

Produk cacat/rusak adalah produk yang tidak sesuai standar mutu yang telah 

ditetapkan secara ekonomis tidak dapat diperbaharui menjadi produk yang 

baik. Produk cacat/rusak pada PT. Bersama Zatta Jaya adalah produk yang 



tidak sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

Produk cacat/rusak pada PT. Bersama Zatta Jaya disebabkan karena kurangnya 

perencanaan, pengawasan dan pengendalian atas produk cacat/rusak, 

kurangnya SDM dalam identifikasi proses produksi, kelalaian para pekerja 

yang menyebabkan produk cacat/rusak, pada PT Bersama Zatta Jaya produk 

cacat/rusak disebabkan oleh human error salah menggunting, salah metode 

ampar kain, produk cacat/rusak juga disebabkan oleh reject hole atau bolong, 

reject noda dan reject bahan baku pabrik dan besarnya biaya kualitas yang 

harus dikeluarkan oleh perusahaan. 

PT. Bersama Zatta Jaya telah menghasilkan beberapa produk cacat/rusak. 

Adapun produk cacat/rusak yang dijasilkan adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

Tabel 4.8  

PT. Bersama Zatta Jaya 

Data Jumlah Produk Cacat/rusak 

Tahun 2015-2017 (dalam rupiah) 

Tahun Bulan Jumlah 

Produk 

Jumlah Produk 

Rusak 

Prosentase 

Produk Rusak 
2015 Januari 845.400 40.120 4,75 



 Februari 921.500 41.250 4,48 
 Maret 875.100 39.120 4,47 

 April 936.450 39.140 4,18 

 Mei 945.450 38.450 4,07 

 Juni 941.100 38.440 4,08 

 Juli 931.400 38.310 4,11 

 Agustus 955.500 37.450 3,92 

 September 939.470 37.210 3,96 

 Oktober 959.400 36.740 3,83 

 November 925.150 36.710 3,97 

 Desember 974.215 36.661 3,76 

2016 Januari 945.125 35.456 3,75 
 Februari 925.150 45.780 4,95 

 Maret 977.650 35.710 3,65 

 April 961.125 35.561 3,69 

 Mei 950.150 36.450 3,84 

 Juni 897.800 35.641 3,97 
 Juli 973.900 45.800 4,70 
 Agustus 845.800 34.510 4,08 

 September 958.500 35.460 3,69 

 Oktober 972.400 34.460 3,54 

 November 945.600 34.570 3,65 

 Desember 979.800 34.116 3,48 

2017 Januari 960.000 34.950 3,64 
 Februari 955.150 43.175 4,52 

 Maret 935.000 35.829 3,83 

 April 971.625 31.240 3,22 

 Mei 965.150 32.586 3,38 

 Juni 933.490 38.145 4,09 

 Juli 998.900 30.608 3,09 

 Agustus 945.300 35.180 3,72 

 September 915.300 33.645 3,68 

 Oktober 900.025 32.547 3,62 

 November 937.340 39.703 4,24 
 Desember 982.390 35.421 3,61 

Jumlah 33.882.805 1.326.144 141,19 
Rata-rata 941189,0278 36837,33 3,92 

 

  Pada tabel 4.1 pada tahun 2015 jumlah produksi  tertinggi terjadi pada 

bulan Desember sebesar 974.215 pcs dan terendah pada bulan Januari sebesar 

845.400 pcs, sedangkan jumlah produk cacat/rusak tertinggi terjadi pada 



tahun 2015 terjadi pada bulan Februari yaitu sebesar 41.250 pcs dan terendah 

terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar 36.661 pcs. Pada tahun 2016 

jumlah produksi yang tertinggi terjadi pada bulan Desenber sebesar 979.800 

pcs dan terendah pada bulan Agustus yaitu sebesar 845.800 pcs. Untuk 

produk cacat/rusak jumlah yang tertinggi terjadi pada bulan Juli yaitu sebesar 

45.800 pcs dan terendah terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar 34.116 

pcs. Pada tahun 2017 jumlah produksi yang tertinggi terjadi pada bulan Juli 

sebesar 998.900 pcs dan terendah pada bulan Oktober yaitu sebesar 900.025 

pcs. Untuk produk cacat/rusak jumlah yang tertinggi terjadi pada bulan 

Februari yaitu sebesar 43.175 pcs dan terendah terjadi pada bulan Juli yaitu 

sebesar 30.608 pcs.  

 Berdasarkan tabel 4.1 pada tahun 2015 proporsi kerusakan tertinggi 

terjadi pada bulan Februari sebesar 4.48 % dan terendah terjadi pada bulan 

Desember sebesar 3.76 %. Tahun 2016 proporsi kerusakan tertinggi terjadi 

pada bulan Juli sebesar 4.70 % dan terendah terjadi pada bulan Desember 

sebesar 3.48 %. Sedangkan pada tahun 2017 proporsi kerusakan tertinggi 

terjadi pada bulan Februari sebesar 4.52 % dan proporsi kerusakan terendah 

terjadi pada bulan Juli sebesar 3.06 %. 

 

 

4.1.6 Analisis Hasil Penelitian 



 Analisis statistik yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, dan 

langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan menggunakan 

program SPSS 24.00 for windows. 

4.1.6.1 Uji Klasik 

a. Uji Multikolinieritas 

Salah satu adanya gejala multikolinieritas, dapat dilihat dari nilai 

tolerance dan variance inflation factor. Multikolinieritas biasanya 

dijumpai apabila suatu model memiliki variance inflation factor (VIF) 

lebih dari 10 dan nilai tolerance kurang dari 0,10 (Imam Ghozali). 

Melalui SPSS 24.00 dengan cara meregresikan model regresi tersebut, 

maka dihasilkan output yang dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.9 

Nilai Toleransi dan VIF 

Biaya Pencegahan dan Biaya Penilaian 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 69632,014 9819,007  7,092 ,000   

BIAYA 

PENCEGAHAN 

-,001 ,000 -,441 -2,877 ,007 ,962 1,039 



BIAYA PENILAIAN -,001 ,000 -,344 -2,243 ,032 ,962 1,039 

a. Dependent Variable: PRODUK CACAT/RUSAK 

 

Sumber: Lampiran  

Dari hasil output SPSS, terlihat bahwa biaya pencegahan (X1) tidak   

memiliki nilai toleransi lebih dari 10 dan juga biaya penialaian (X2) 

tidak memiliki nilai toleransi lebih dari 10. Kesimpulan yang bisa 

diperoleh adalah bahwa pada model regresi tidak terjadi gejala 

multikolinieritas karena nilai VIF dibawah angka 10 dan nilai tolerance 

kurang dari 0,10. 

b. Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi merupakan pengujian asumsi dalam regresi dimana 

variabel dependen tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri. Dalam 

pengujian ini digunakan uji Durbin Watson. Hasil perhitungan angka 

DW dengan tingkat keyakinan 5% dalam penelitian ini sebesar 2.289  

nilai tersebut dibandingkan dengan nilai pada kriteria Durbin Watson 

dengan n = 36, α = 5%, k = 2, seperti tampak pada tabel 4.10 berikut: 

Tabel 4.10  

Durbin Watson Test 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 
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0 dL dU 2 4 - dU       4 – dL 4 

              1.353        1.587                                       2.412                2.646 

 

Gambar 4.3 

Diagram Statistik Durbin Watson 

 

 

 

 

1 ,504a ,254 ,209 3070,80428 2,289 

a. Predictors: (Constant), BIAYA PENILAIAN, BIAYA PENCEGAHAN 

b. Dependent Variable: PRODUK CACAT/RUSAK 



 

 

 

 

 

 

Tabel 4.11 

Tabel Kesimpulan Uji Autokorelasi 

 

 Dari hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS didapat 

nilai uji Durbin Watson berada didaerah tidak ada autokorelasi. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut tidak 

terjadi autokorelasi. 

c. Heteroskedastisitas 

 Salah satu asumsi dalam regresi berganda adalah uji 

heteroskedastisitas seperti yang ada pada gambar 4.11 berikut ini:  

 

Tabel 4.12  

Heteroskedastisitas 

Hasil Perhitungan Klasifikasi 

Kurang dari 1,353 Ada autokorelasi 

1,353 sampai dengan 1,587 Tanpa kesimpulan 

1,587 sampai dengan 2,412 Tidak ada autokorelasi 

2,412 sampai dengan 2,646 Tanpa kesimpulan 

Lebih dari 2,646 Ada autokorelasi 



 

Dari hasil output di atas diketahui bahwa nilai signifikasi variabel 

biaya pencegahan (X1) Sebesar 0,808 lebih besar dari 0,05, artinya 

tidak terjadi heteroskedastisitas pada variabel biaya pencegahan (X1). 

Sementara itu, diketahui nilai signifikasi variabel biaya penilaian (X2) 

yaitu 0.493 lebih besar dari 0.05 artinya tidak terjadi heteroskedastisitas 

pada variabel biaya penilaian (X2). jadi dapat diambil kesimpulan 

bahwa pada penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. 

 

d. Uji Normalitas  

Uji Normalitas digunakan untuk menentukan apakah variabel 

berdistribusi normal atau tidak hal ini dapat dilihat Pada tabel 4.12 

berikut ini: 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3654,689 6472,297  ,565 ,576 

Biaya Pencegahan (X1) 5,248E-5 ,000 ,043 ,245 ,808 

Biaya Penilaiain (X2) ,000 ,000 -,122 -,693 ,493 

a. Dependent Variable: RES2 



 

 

Tabel 4.13  

Uji Normalitas 

 

Dari hasil uji normalitas dengan Kolmogorov – Smirnov Test di atas 

di peroleh nilai signifikasi biaya pencegahan (X1) sebesar 0.075 lebih besar 

dari 0.05 dan nilai signifikasi biaya penilaian (X2) sebesar 0.072 lebih besar 

dari 0.05 artinya dapat kita ketahui bahwa variabel berdistribusi normal 

dapat dilihat juga dari gambar 4.3 yang menunjukan titik menyebar disekitar 

garis diagonal mengikuti arah garis diagonal. 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Biaya 

Pencegahan (X1) 

Biaya Penilaiain 

(X2) 

Produk 

Cacat/rusak (Y) 

N 36 36 36 

Normal Parametersa,b Mean 21485391,5300 13741868,1100 36837,3333 

Std. Deviation 1628297,00100 1283368,58600 3452,10939 

Most Extreme Differences Absolute ,157 ,140 ,122 

Positive ,157 ,083 ,122 

Negative -,066 -,140 -,079 

Test Statistic ,157 ,140 ,122 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,075c ,072c ,192c 



Gambar 4.4 

Grafik Uji Normalitas  

 

 

4.1.6.2  Uji Analisis Regresi Linier Berganda  

 Uji regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas 

(X) terhadap variabel terikat (Y). Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan uji regresi berganda dengan variabel bebas (X) yaitu biaya 

kualitas yang dikelompokan menjadi biaya pencegahan (X1) dan biaya 

penialian (X2) dan variabel terikat (Y) produk cacat/rusak pada PT. Bersama 

Zatta Jaya. Perhitungan koefisiensi regresi dengan mengguanakan SPSS 

24.00 for windows diperoleh angka seperti terlihat pada tabel 4.13 berikut 

ini:  

Tabel 4.14 

 Uji Analisis Regresi Linier Berganda dengan Program SPSS 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 69632,014 9819,007  7,092 ,000 

BIAYA PENCEGAHAN (X1) -,001 ,000 -,441 -2,877 ,007 

BIAYA PENILAIAN (X2) -,001 ,000 -,344 -2,243 ,032 



 

 Dari tabel 4.13 di atas maka diperoleh persamaan regresi berganda sebagai 

berikut:  

Y = 69632,014-0,0010X1-0,0010X2 

Persamaan regresi berganda (Y = 69632,014-0,0010X1-0,0010X2) 

a. Konstansta 69632,014 pcs 

Berarti jika semua variabel independen (X) sama dengan nol maka produk 

cacat/rusak (Y) sebesar 69632,014 pcs. 

b. b1 = -0,0010 berarti jika biaya pencegahan (X1) naik sebesar 1 sedangkan 

variabel lain dianggap konstan, maka produk cacat/rusak (Y) akan turun 

sebesar 0,0010 pcs. 

c. B2 = -0,0010 berarti jika biaya penilaian (X2) naik sebesar 1 sedangkan 

variabel lain dianggap konstan, maka produk cacat/rusak (Y) akan turun 

sebesar 0,0010 pcs. 

4.1.6.3 Pengujian Hipotesis 

Pembuktian hipotesis dari persamaan regresi diatas dilakukan dengan: 

1. Uji F (Uji Simultan) 

Tabel 4.15 

Uji F (Uji Simultan) 

 

a. Dependent Variable: PRODUK CACAT/RUSAK (Y) 



Dari hasil output uji F (uji simultan) dia atas dapat di peroleh sebagai 

berikut ini: 

Nilai signifikasi (0,008) < α (0,05) maka (Ho) ditolak artinya ada pengaruh 

yang signifikan antara biaya pencegahan dan biaya penilaian terhadap 

produk cacat/rusak. Dapat dilihat dari fhitung 5,616 > dari ftabel 4,135 dengan 

menggunakan α 5% maka Ho ditolak, artinya biaya pencegahan dan biaya 

penialai seacara bersama-sama berpengaruh terhadap produk cacat/rusak. 

Dengan demikian hipotesis menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan 

antara biaya pencegahan dan biaya penilaian terhadap produk cacat/rusak 

dapat diterima. 

2. Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel 4.16 

Koefisien Determinasi (R2) 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 105912390,500 2 52956195,270 5,616 ,008b 

Residual 311184683,500 33 9429838,893   

Total 417097074,000 35    

a. Dependent Variable: PRODUK CACAT/RUSAK (Y) 

b. Predictors: (Constant), BIAYA PENILAIAN (X2), BIAYA PENCEGAHAN (X1) 



1 ,504a ,254 ,209 3070,80428 

a. Predictors: (Constant), BIAYA PENILAIAN (X2), BIAYA 

PENCEGAHAN (X1) 

 

Berdasarkan perhitungan SPSS 24.0 for windows yang telah 

dilakukan, menghasilkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,254. Jadi 

dapat dikatakan bahwa secara bersma-sama sumbungan pengaruh biaya 

kualitas yaitu biaya pencegahan dan biaya penialian terhadap produk 

cacat/rusak sebesar 0,254 dengan kontribusi 25.4 %. Sedangkan 74,6% 

perubahan produk rusak disebabkan oleh variabel lain di luar komponen 

biaya kualitas (biaya pencegahan dan biaya penilaian). 

 

 

 

 

 

3. Uji t (Uji Parsial) 

Tabel 4.17 

Uji t (Uji Parsial) 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 



B Std. Error Beta 

1 (Constant) 69632,014 9819,007  7,092 ,000 

BIAYA PENCEGAHAN (X1) -,001 ,000 -,441 -2,877 ,007 

BIAYA PENILAIAN (X2) -,001 ,000 -,344 -2,243 ,032 

a. Dependent Variable: PRODUK CACAT/RUSAK (Y) 

 

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh biaya kualitas (biaya 

pencegahan dan biaya penilaian) terhadap produk rusak secara parsial. Uji t 

dilakukan dengan membandingkan sig t dengan probabilitas tingkat 

signifikansi 5%. 

a. Nilai probabilitas (0,007) < (0,05) maka (Ho) ditolak, artinya ada 

pengaruh yang signifikan dari biaya pencegahan terhadap produk 

cacat/rusak. Secara statistika dapat dibuktikan bahwa biaya kualitas 

berpengaruh terhadap perubahan nilai variabel produk cacat/rusak. 

b. Nilai probabilitas (0,032 < (0,05) maka (Ho) ditolak, artinya ada 

pengaruh yang signifikan dari biaya penilaian terhadap variabel 

produk rusak. 

Setelah dilakukan uji asumsi klasik di atas, maka didapatkan hasil 

bahwa persamaan model regresi berganda Y = 69632,014 – 0.0010 X1 -

0.0010 X2 termasuk dalam kriteria baik. Hal ini ditunjukkan oleh : (1) tidak 

adanya multikolinearitas atau korelasi antara variabel bebas, (2) tidak 

adanya autokorelasi atau korelasi antara kesalahan pengganggu, (3) tidak 

adanya heteroskedastisitas atau penyimpangan model regresi karena varian 



gangguan dan (4) variabel terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi 

yang normal. Berdasrkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

persamaan model regresi Y = 69632,014 – 0.0010 X1 -0.0010 X2 merupakan 

persamaan model regresi yang memenuhi asumsi klasik yang BLUE (Best 

Linier Unbias Estimator). 

4.2  Pembahasan  

  Biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki kualitas barang 

produksi disebut dengan biaya kualitas. Biaya kualitas digolongkan menjadi 

empat, yaitu biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal 

dan biaya kegagalan eksternal. (Tjiptotono dan Diana 2010:36). 

Dari kegiatan penggolongan biaya kualitas penulis mengambil alasan 

kenapa hanya dua biaya yang diteliti karena biaya yang mempengaruhi 

produk cacat/rusak adalah biaya pencegahan dan biaya penilaian biaya ini 

dikeluarkan sebelum produk cacat/rusak terjadi. Hal ini dikarenakan 

semakin besar biaya yang dikeluarkan untuk biaya pencegahan dan biaya 

penilaian akan mengakibatkan penurunan pada produk rusak (Hansen dan 

Mowen 2009:13) 

Sebelum melakukan uji regresi, peneliti juga melakukan evaluasi uji 

klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, 

heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Hasil pengujian menunjukkan 

bahwa uji normalitas menunjukan satiap variabel mempunyai nilai lebih 

dari 0.05 untuk biaya pencegahan sebesar 0.075 dan biaya penilaian sebesar 

0.072. Hal ini menunjukkan bahwa variabel berdistribusi normal. Pada uji 



multikolinieritas, nilai toleransi biaya pencegahan 0,962 dan biaya penilaian 

0,962. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada variabel yang memiliki nilai 

toleransi lebih dari 1 (satu). Sedangkan nilai VIF dari biaya pencegahan 

1,039 dan biaya penilaian 1,039. Hal ini menunjukkan bahwa nilai VIF < 

10. Maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang dihasilkan tidak terjadi 

gejala multikolinieritas. Hasil output SPSS juga memperlihatkan bahwa 

biaya pencegahan mempunyai nilai signifikasi 0.808 > 0.05 dan biaya 

penilaian mempunyai nilai signifikasi 0.493 > 0.05. Hal ini berarti tidak 

terjadi adanya gejala heteroskedastisitas, yaitu tidak ada varian yang 

berbeda dari suatu pengamatan dalam penelitian ini. Pada pengujian 

autokorelasi digunakan uji Durbin Watson.(DW). Berdasarkan perhitungan 

dengan SPSS diperoleh nilai uji DW sebesar 2,289, dimana nilai tersebut 

dibandingkan dengan nilai pada kriteria uji autokorelasi Durbin Watson 

dengan n = 36, α = 5%, k = 2, seperti tampak pada tabel 4.10. Nilai uji 

DW 2,289 berada di daerah tidak ada autokorelasi, sehingga dapat 

dikatakan bahwa pada model regresi dihasilkan tidak terjadi autokorelasi. 

PT. Bersama Zatta Jaya telah mengeluarkan biaya-biaya yang 

berkaitan dengan usaha peningkatan kualitas. Namun biaya-biaya tersebut 

belum dilaporkan secara tersendiri dalam laporan biaya kualitas. Biaya-

biaya tersebut masih tersebar dalam laporan biaya produksi, biaya 

pemasaran dan biaya administrasi umum. Sehingga dalam penelitian ini 

penulis mengidentifikasi biaya-biaya tersebut untuk dikelompokan menurut 

jenis biaya kualitasnya. Adapun biaya yang dikeluarkan oleh PT. Bersama 



Zatta Jaya terkait usaha untuk mencegah dan mengurangi produk 

cacat/rusak adalah biaya pencegahan dan biaya penilaian.  

4.2.1   Biaya Pencegahan pada  PT. Bersama Zatta Jaya 

 Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa biaya pencegahan 

telah dikeluarkan oleh perusahaan namun biaya-biaya tersebut belum 

dilaporkan secara tersendiri dalam laporan biaya kualitas dan 

pengeluaran biaya pencegahan setiap bulanya berfluktuasi tidak stabil 

sehingga pengendalian produk cacat/rusak tidak teratur mengakibatkan 

naik trurunya jumlah angka produk cacat/rusak. PT. Bersama Zatta Jaya 

menggunakan biaya penceghan yang terdiri dari perencanaan dan 

pengawasan, pemeliharaan mesin dan pelatihan karyawan. Biaya-biaya 

tersebut merupakan biaya yang mengurangi atau meniadakan masalah-

masalah kualitas dan merupakan biaya satu-satunya biaya yang bernilai 

tambah diantara biaya-biaya kualitas lainya. perencanaan dan 

pengawasan dimaksudkan untuk merencanakan menjaga atau 

meningkatkan kualitas produk. Pemeliharaan mesin dikeluarkan 

dipergunakan untuk pemeliharaan, servis atau pergantian bila 

diperlukan untuk mesin-mesin yang dipergunakan dalam proses 

produksi agar dapat berjalan lancar sesuai target. Pelatihan karyawan 

adalah biaya yang dikeluarkan untuk pelatihan dimaksudkan agar para 

karyawan (khususnya karyawan divisi produksi) dapat bekerja 

semaksimal mungkin, sehingga dapat meminimalkan terjadinya produk 

yang cacat/rusak yang disebabkan oleh karyawan yang kurang 



kompeten dibidangnya. 

4.2.2   Biaya Penilaian pada  PT. Bersama Zatta Jaya 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa biaya penilaian 

merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menilai dan menguji kegiatan 

selama proses produksi berlangsung termasuk penilaian atas peralatan 

yang digunakan dalam produksi. PT. Bersama Zatta Jaya menggunakan 

biaya penilaian yang terdiri dari pengujian bahan baku dan inspeksi 

proses produksi, biaya-biaya ini untuk menilai produk jadi yang telah 

sesuai atau belum dengan kriteria perusahaan dan mencegah produk 

yang cacat/rusak sebelum proses packing dan pendistribusian. 

Pengujian bahan baku yang dilakukan adalah untuk memeriksa dan 

menguji semua bahan baku yang datang dari supplier sebelum proses 

ampar dan cutting dilakukan. Inspeksi proses produksi dilakukan untuk 

menilai kesesuaian produk dengan persyaratan yang telah ditentukan 

oleh perusahaan selama proses produksi berlangsung, termasuk 

pemeriksaan pengepakan dan pengiriman, segala pengujian yang 

dilakukan sebelum didistribusikan. 

 

 

 

4.2.3 Product Cacat PT. Bersama Zatta Jaya 

 Produk cacat/rusak pada PT. Bersama Zatta Jaya adalah 

produk yang tidak sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan oleh 



perusahaan. Produk cacat/rusak pada PT. Bersama Zatta Jaya disebabkan 

karena kurangnya perencanaan, pengawasan dan pengendalian atas produk 

cacat/rusak, sehingga mengakibatkan naik turunya biaya pencegahan dan 

biaya penilaian dampaknya kepada produk cacat/rusak yang tidak bisa di 

kendalikan. kurangnya SDM dalam identifikasi proses produksi, kelalaian 

para pekerja yang menyebabkan produk cacat/rusak, pada PT Bersama Zatta 

Jaya produk cacat/rusak disebabkan oleh human error salah menggunting, 

salah metode ampar kain, produk cacat/rusak juga disebabkan oleh reject 

hole atau bolong, reject noda dan reject bahan baku pabrik dan besarnya 

biaya kualitas yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. 

4.2.4 Pengaruh Biaya Kualitas secara Parsial dan Simultan terhadap 

Produk Cacat/rusak pada PT. Bersama Zatta Jaya 

Berdasarkan hasil uji regresi yang telah dilakukan, dapat diketahui 

bahwa biaya kualitas yang terdiri dari biaya pencegahan dan biaya 

penilaian, mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap produk rusak 

baik itu secara parsial (uji t) maupun secara simultan (uji F). Hasil 

perhitungan SPSS 24.00 pada Tabel 4.11 diperoleh persamaan regresi 

berganda Y = 69632.014 -0.0010 X1 -0.0010 X2 , yang berarti bahwa 

biaya pencegahan (X1) dan biaya penilaian (X2) memiliki pengaruh yang 

negatif terhadap produk rusak(Y). Hal ini memiliki arti jika biaya 

pencegahan (X1) dan biaya penilaian (X2) mengalami kenaikan, maka 

produk cacat/rusak (Y) akan mengalami penurunan dan sebaliknya jika 

biaya pencegahan (X1) dan biaya penilaian (X2) mengalami penurunan 



maka produk rusak (Y) akan mengalami kenaikan. Hal ini sesuai dengan 

teori menurut Hansen dan Mowen (2009:13) bahwa biaya pencegahan 

dan biaya penilaian meningkat berarti menunjukkan persentase unit 

produk rusak menurun dan sebaliknya jika biaya pencegahan dan biaya 

penilaian menurun menunjukkan unit produk rusak meningkat.  

Pengujian secara parsial (uji t) bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh biaya kualitas (biaya pencegahan dan biaya penilaian) 

terhadap produk rusak secara parsial. Hasil output SPSS untuk uji t 

menunjukkan bahwa probabilitas 0,007 < 0.05 untuk X1 (biaya 

pencegahan), artinya bahwa ada pengaruh signifikan dari biaya 

pencegahan terhadap produk rusak. Probabilitas 0,032< 0.05 untuk X2 

(biaya penilaian), artinya bahwa ada pengaruh signifikan dari biaya 

penilaian terhadap produk rusak. Besarnya sumbangan pengaruh yang 

dikeluarkan biaya pencegahan terhadap produk cacat/rusak sebesar 

0,441 atau berkontribusi sebesar 44,1% dan besarnya sumbangan yang 

dikeluarkan biaya penilaian terhadap produk cacat/rusak sebesar 0,344 

atau berkontribusi sebesar 34.4% . Jadi dapat dikatakan bahwa pengaruh 

biaya kualitas terhadap produk cacat/rusak secara parsial sebesar 78,5% 

sedangkan 21,5%  perubahan produk rusak disebabkan oleh variabel 

lain di luar komponen biaya kualitas (biaya pencegahan dan biaya 

penilaian,).  

Pengujian secara simultan dengan menggunakan uji F menunjukkan 

bahwa biaya kualitas yang terdiri dari biaya pencegahan dan biaya 



penilaian, mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap produk 

cacat/rusak. Pengujian ini dilakukan dengan melihat hasil output SPSS 

24.00 yang menghasilkan angka signifikansi F sebesar 5,616. Nilai ini 

dibandingkan dengan α (0,05), yaitu probabilitas 0,008 < α (0,05). 

Dengan hasil tersebut berarti hipotesis yang menyatakan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan antara biaya pencegahan dan biaya penilaian 

terhadap produk rusak dapat diterima. Besarnya sumbangan pengaruh 

yang dikeluarkan biaya kualitas terhadap produk rusak ditunjukkan oleh 

koefisien determinasi sebesar 0,254 atau berkontribusi sebesar 25,4 %. 

Jadi dapat dikatakan bahwa 25,4 % perubahan produk rusak disebabkan 

oleh perubahan biaya pencegahan dan biaya penilaian, sedangkan 74,6 

% perubahan produk rusak disebabkan oleh variabel lain di luar 

komponen biaya kualitas (biaya pencegahan dan biaya penilaian,).  

 

  



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis 

pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Biaya pencegahan telah dikeluarkan oleh perusahaan namun biaya-biaya 

tersebut belum dilaporkan secara tersendiri dalam laporan biaya kualitas dan 

pengeluaran biaya pencegahan setiap bulanya berfluktuasi tidak stabil 

sehingga pengendalian produk cacat/rusak tidak teratur mengakibatkan naik 

trurunya jumlah angka produk cacat/rusak. PT. Bersama Zatta Jaya 

menggunakan biaya penceghan yang terdiri dari perencanaan dan 

pengawasan, pemeliharaan mesin dan pelatihan karyawan. 

2. Biaya penilaian merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menilai dan 

menguji kegiatan selama proses produksi berlangsung termasuk penilaian 

atas peralatan yang digunakan dalam produksi. PT. Bersama Zatta Jaya 

menggunakan biaya penilaian yang terdiri dari pengujian bahan baku dan 

inspeksi proses produksi, biaya-biaya ini untuk menilai produk jadi yang 

telah sesuai atau belum dengan kriteria perusahaan dan mencegah produk 

yang cacat/rusak sebelum proses packing dan pendistribusian. 

3. Produk cacat/rusak pada PT. Bersama Zatta Jaya adalah produk yang tidak 

sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 



Produk cacat/rusak pada PT. Bersama Zatta Jaya disebabkan karena 

kurangnya perencanaan, pengawasan dan pengendalian atas produk 

cacat/rusak, sehingga mengakibatkan naik turunya biaya pencegahan dan 

biaya penilaian dampaknya kepada produk cacat/rusak yang tidak bisa di 

kendalikan, kurangnya SDM dalam identifikasi proses produksi, kelalaian 

para pekerja yang menyebabkan produk cacat/rusak, pada PT Bersama Zatta 

Jaya produk cacat/rusak disebabkan oleh human error salah menggunting, 

salah metode ampar kain, produk cacat/rusak juga disebabkan oleh reject 

hole atau bolong, reject noda dan reject bahan baku pabrik dan besarnya 

biaya kualitas yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. 

4. Secara parsial biaya kualitas yang meliputi biaya pencegahan dan biaya 

penilaian pada PT. Bersama Zatta Jaya dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan terhadap produk cacat/rusak dengan pengaruh 

negatif dimana biaya pencegahan berkontribusi sebesar 44.1% dan biaya 

penilaian berkontribusi sebesar 34.4%. Jadi dapat dikatakan bahwa 

pengaruh biaya kualitas terhadap produk cacat/rusak secara parsial sebesar 

78,5% sedangkan 21,5%  perubahan produk rusak disebabkan oleh variabel 

lain di luar komponen biaya kualitas (biaya pencegahan dan biaya 

penilaian,).Secara bersama-sama biaya kualitas yang meliputi biaya 

pencegahan dan biaya penilaian pada PT. Bersama Zatta Jaya  dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan terhadap produk 

cacat/rusak dengan jumlah kontribusi sebesar 25.4%. Jadi dapat dikatakan 

bahwa 25,4 % perubahan produk rusak disebabkan oleh perubahan biaya 



pencegahan dan biaya penilaian, sedangkan 74,6 % perubahan produk rusak 

disebabkan oleh variabel lain di luar komponen biaya kualitas (biaya 

pencegahan dan biaya penilaian,).  

5.2 Saran  

 Pada bagian akhir skripsi ini, penulis bermaksud mengajukan beberapa 

saran berkaitan dengan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya. 

Adapun saran-saran yang diajukan sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

a. Perusahaan sebaiknya membuat laporan biaya kulitas secara terpisah 

dan lebih spesifik lebih meningkatkan lagi program pengendalian biaya 

kualitas di tahun-tahun selanjutnya, seperti program pelatihan dan 

perencanaan kualitas, program pengujian produk dan peningkatan 

kualitas peralatan pengujian, sehingga produk yang dihasilkan akan 

semakin baik sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan kepuasan 

pelanggan. 

b. Perusahaan sebaiknya membuat evaluasi produk cacat/rusak setiap 

bulanya, sehingga manajemen dapat mengndalikan biaya-biaya  terkait 

kualitas yang merupakan salah satu aktifitas pengendalian kualitas. 

c. Biaya yang dikeluarkan untuk peningkatan kualitas juga harus 

dilaksanakan lebih efektif dengan meningkatkan biaya pencegahan dan 

biaya penilaian sehingga jumlah produk cacat/rusak semakin menurun. 

 



2.   Bagi peneliti selanjutnya 

a. Penelitian ini hanya dilakukan dalam waktu tiga tahun. Oleh karena itu 

periode penelitian sebaiknya diperpanjang sehingga dapat memberikan 

hasil yang lebih mendalam. 

b. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain selain 

biaya pencegahan dan biaya penilaian yang mempengaruhi terjadinya 

produk cacat/rusak sehingga dapat menambah keakuratan informasi 

yang dibutuhkan. Maka dengan semakin banyaknya variabel, data, dan 

jangka waktu penelitian yang lebih lama, maka hasil penelitian akan 

semakin akurat. 
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Lampiran 1 

REKAPITULASI HASIL PENELITIAN 



Tahun Bulan 

Produk 

Cacat/rusak Biaya Pencegahan Biaya Penilaian 

(Y) (X1) (X2) 

2
0
1
5
 

Januari 40.120 21.326.450 12.498.900 

Februari 41.250 18.824.400 12.807.550 

Maret 39.120 21.603.275 13.541.500 

April 39.140 21.637.350 11.785.525 

Mei 38.450 19.892.775 14.422.400 

Juni 38.440 19.765.600 12.291.500 

Juli 38.310 21.159.050 11.971.400 

Agustus 37.450 20.241.300 14.534.150 

September 37.210 20.916.500 13.275.100 

Oktober 36.740 18.934.700 12.825.151 

Nopember 36.710 20.433.570 14.045.140 

Desember 36.661 20.547.350 14.764.210 

2
0
1
6

 

Januari 35.456 21.344.500 14.043.000 

Februari 45.780 19.209.950 14.542.300 

Maret 35.710 21.102.000 12.327.900 

April 35.561 22.487.700 15.521.300 

Mei 36.450 20.120.600 13.204.871 

Juni 35.641 21.200.900 14.101.500 

Juli 45.800 22.858.450 10.974.100 

Agustus 34.510 22.702.950 14.054.620 

September 35.460 22.647.800 13.904.550 

Oktober 34.460 21.318.450 14.696.200 

Nopember 34.570 19.801.050 14.662.450 

Desember 34.116 20.370.550 16.361.540 

2
0
1
7

 

Januari 34.950 23.619.450 11.950.300 

Februari 43.175 21.342.250 14.750.050 

Maret 35.829 26.437.950 12.500.900 

April 31.240 23.506.650 15.558.000 

Mei 32.586 21.459.550 14.308.631 

Juni 38.145 21.336.200 14.649.771 

Juli 30.608 25.177.100 11.453.500 

Agustus 35.180 21.543.975 14.015.223 

September 33.645 23.767.200 14.525.700 

Oktober 32.547 21.754.250 15.286.050 

Nopember 39.703 22.011.400 14.992.000 

Desember 35.421 21.070.900 13.560.270 

Jumlah 1.326.144 773.474.095 494.707.252 

 

 

Lampiran 2  

TABEL BIAYA PENCEGAHAN 



DATA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PRODUK PT. BERSAMA 

ZATTA JAYA TAHUN 2015-2015 

Bulan 2015 Jumlah 

Produk 
2016 Jumlah 

Produk 
2017 Jumlah 

Produk 

Januari 3.450.250 845.400 4.256.500 945.125 5.269.450 960.000 

Februari 3.684.100 921.500 3.453.500 925.150 5.369.250 955.150 

Maret 3.700.125 875.100 3.651.500 977.650 5.969.450 935.000 

April 3.715.100 936.450 4.256.150 961.125 4.856.650 971.625 

Mei 4.450.125 945.450 4.150.200 950.150 5.459.550 965.150 

Juni 4.125.600 941.100 4.450.900 897.800 4.086.200 933.490 

Juli 3.250.250 931.400 3.250.250 973.900 4.376.700 998.900 

Agustus 3.870.800 955.500 4.480.450 845.800 4.243.475 945.300 

September 3.510.800 939.470 4.452.600 958.500 4.185.200 915.300 

Oktober 3.484.100 959.400 4.771.450 972.400 4.204.250 900.025 

November 4.583.570 925.150 3.150.250 945.600 4.656.150 937.340 

Desember 4.756.650 974.215 3.710.250 979.800 4.114.750 982.390 
Jumlah 46.581.470 11.150.135 48.034.000 11.333.000 56.791.075 11.399.670 

Rata-rata 3.881.789 929.178 4.002.833 944.417 4.732.590 949.973 

 

DATA PEMELIHARAAN MESIN PT BERSMA  ZATTA JAYA TAHUN 

2015-2017 

Bulan 2015 Jumlah 

Produk 
2016 Jumlah 

Produk 
2017 Jumlah 

Produk 

Januari 15.425.200 845.400 15.550.000 945.125 15.750.000 960.000 

Februari 15.140.300 921.500 15.756.450 925.150 15.973.000 955.150 

Maret 15.453.150 875.100 15.450.500 977.650 17.968.500 935.000 

April 15.342.250 936.450 15.780.550 961.125 15.900.000 971.625 

Mei 15.442.650 945.450 15.970.400 950.150 16.000.000 965.150 

Juni 15.640.000 941.100 16.750.000 897.800 17.250.000 933.490 

Juli 15.450.800 931.400 16.454.000 973.900 17.800.400 998.900 

Agustus 14.800.500 955.500 16.678.500 845.800 15.600.000 945.300 

September 15.760.700 939.470 16.374.200 958.500 17.650.000 915.300 

Oktober 15.450.600 959.400 16.547.000 972.400 17.550.000 900.025 

November 15.850.000 925.150 16.650.800 945.600 17.355.250 937.340 
Desember 15.790.700 974.215 16.660.300 979.800 16.956.150 982.390 
Jumlah 185.546.850 11.150.135 194.622.700 11.333.000 201.753.300 11.399.670 

Rata-rata 15462237,5 929.178 16218558,33 944.417 16812775 949.973 

 

Lampiran 3 



DATA PELATIHAN KARYAWAN PT BERSAMA ZATTA JAYA TAHUN 

2015-2017 

Bulan 2015 Jumlah 

Produk 
2016 Jumlah 

Produk 
2017 Jumlah 

Produk 

Januari 2.451.000 845.400 1.538.000 945.125 2.600.000 960.000 

Februari  921.500  925.150  955.150 

Maret 2.450.000 875.100 2.000.000 977.650 2.500.000 935.000 

April 2.580.000 936.450 2.451.000 961.125 2.750.000 971.625 

Mei  945.450  950.150  965.150 

Juni  941.100  897.800  933.490 

Juli 2.458.000 931.400 3.154.200 973.900 3.000.000 998.900 

Agustus 1.570.000 955.500 1.544.000 845.800 1.700.500 945.300 

September 1.645.000 939.470 1.821.000 958.500 1.932.000 915.300 

Oktober  959.400  972.400  900.025 

November  925.150  945.600  937.340 
Desember  974.215  979.800  982.390 
Jumlah 13.154.000 11.150.135 12.508.200 11.333.000 14.482.500 11.399.670 

Rata-rata 1096166,67 929.178 1042350 944.417 12080,875 949.973 

 

TABEL BIAYA PENILAIAN 

DATA PENGUJIAN BAHAN BAKU PT BERSAMA ZATTA JAYA 

TAHUN 2015-2017 

 

Bulan 
2015 Jumlah 

Produk 
2016 Jumlah 

Produk 
2017 Jumlah 

Produk 

Januari 5.840.500 845.400 6.500.400 945.125 5.500.000 960.000 

Februari 6.253.000 921.500 7.000.200 925.150 7.150.000 955.150 

Maret 6.000.500 875.100 5.385.400 977.650 5.900.400 935.000 

April 5.320.400 936.450 7.975.300 961.125 8.112.000 971.625 

Mei 7.877.200 945.450 5.950.250 950.150 6.754.000 965.150 

Juni 6.431.500 941.100 7.560.500 897.800 7.606.750 933.490 

Juli 6.211.400 931.400 5.520.000 973.900 5.750.300 998.900 

Agustus 6.880.000 955.500 6.800.500 845.800 7.000.115 945.300 

September 5.730.600 939.470 6.350.000 958.500 6.751.000 915.300 

Oktober 5.240.601 959.400 7.280.000 972.400 7.480.050 900.025 

November 6.200.000 925.150 7.150.000 945.600 7.560.000 937.340 

Desember 7.140.000 974.215 8.020.250 979.800 6.318.900 982.390 
Jumlah 75.125.701 11.150.135 81.492.800 11.333.000 81.883.515 11.399.670 

Rata-rata 6260475,083 929.178 6791066,7 944.417 6823626,3 949.973 

 

Lampiran 4 



DATA INSPEKSI PROSES PRODUKSI PT. BERSAMA ZATTA JAYA 

TAHUN 2015-2017 

 

Bulan 
2015 Produk 2016 Produk 2017 Produk 

Januari 6.658.400 845.400 7.542.600 945.125 6.450.300 960.000 

Februari 6.554.550 921.500 7.542.100 925.150 7.600.050 955.150 

Maret 7.541.000 875.100 6.942.500 977.650 6.600.500 935.000 

April 6.465.125 936.450 7.546.000 961.125 7.446.000 971.625 

Mei 6.545.200 945.450 7.254.621 950.150 7.554.631 965.150 

Juni 5.860.000 941.100 6.541.000 897.800 6.743.021 933.490 

Juli 5.760.000 931.400 5.454.100 973.900 5.703.200 998.900 

Agustus 7.654.150 955.500 7.254.120 845.800 7.015.108 945.300 

September 7.544.500 939.470 7.554.550 958.500 7.774.700 915.300 

Oktober 7.584.550 959.400 7.416.200 972.400 7.806.000 900.025 

November 7.845.140 925.150 7.512.450 945.600 7.432.000 937.340 
Desember 7.564.210 974.215 8.341.290 979.800 7.241.370 982.390 
Jumlah 83.576.825 11.150.135 86.901.531 11.333.000 85.366.880 11.399.670 

Rata-rata 6964735,42 929.178 742417943 944.417 7113907 949.973 

 

TABEL BIAYA PENCEGAHAN  

Bulan 
 

2015 2016 2017 

Januari 21.326.450 21.344.500 23.619.450 

Februari 18.824.400 19.209.950 21.342.250 

Maret 21.603.275 21.102.000 26.437.950 

April 21.637.350 22.487.700 23.506.650 

Mei 19.892.775 20.120.600 21.459.550 

Juni 19.765.600 21.200.900 21.336.200 

Juli 21.159.050 22.858.450 25.177.100 

Agustus 20.241.300 22.702.950 21.543.975 

September 20.916.500 22.647.800 23.767.200 

Oktober 18.934.700 21.318.450 21.754.250 

November 20.433.570 19.801.050 22.011.400 

Desember 20.547.350 20.370.550 21.070.900 

Jumlah 245.282.320 255.164.900 273.026.875 

 

 

 

Lampiran 5 



TABEL BIAYA PENILAIAN 

Bulan 
 

2015 2016 2017 

Januari 12.498.900 14.043.000 11.950.300 
Februari 12.807.550 14.542.300 14.750.050 

Maret 13.541.500 12.327.900 12.500.900 

April 11.785.525 15.521.300 15.558.000 
Mei 14.422.400 13.204.871 14.308.631 

Juni 12.291.500 14.101.500 14.649.771 

Juli 11.971.400 10.974.100 11.453.500 
Agustus 14.534.150 14.054.620 14.015.223 

September 13.275.100 13.904.550 14.525.700 

Oktober 12.825.151 14.696.200 15.286.050 
November 14.045.140 14.662.450 14.992.000 

Desember 14.764.210 16.361.540 13.560.270 

Jumlah 158.702.526 168.394.331 167.250.395 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 6 



DATA JUMLAH PRODUK CACAT/RUSAK  

PT. BERSAMA ZATTA JAYA TAHUN 2015-2017 

Tahun Bulan Jumlah Produk Jumlah Produk Cacat/rusak Prosentase Produk Cacat/rusak 

2015 

Januari  845.400 40.120 4.75 

Februari 921.500 41.250 4.48 

Maret 875.100 39.120 4.47 

April 936.450 39.140 4.18 

Mei 945.450 38.450 4.07 

Juni 941.100 38.440 4.08 

Juli 931.400 38.310 4.11 

Agustus 955.500 37.450 3.92 

September 939.470 37.210 3.96 

Oktober 959.400 36.740 3.83 

Nopember 925.150 36.710 3.97 

Desember 974.215 36.661 3.76 

2016 

Januari  945.125 35.456 3.75 

Februari 925.150 45.780 4.95 

Maret 977.650 35.710 3.65 

April 961.125 35.561 3.70 

Mei 950.150 36.450 3.84 

Juni 897.800 35.641 3.97 

Juli 973.900 45.800 4.70 

Agustus 845.800 34.510 4.08 

September 958.500 35.460 3.70 

Oktober 972.400 34.460 3.54 

Nopember 945.600 34.570 3.66 

Desember 979.800 34.116 3.48 

2017 

Januari  960.000 34.950 3.64 

Februari 955.150 43.175 4.52 

Maret 935.000 35.829 3.83 

April 971.625 31.240 3.22 

Mei 965.150 32.586 3.38 

Juni 933.490 38.145 4.09 

Juli 998.900 30.608 3.06 

Agustus 945.300 35.180 3.72 

September 915.300 33.645 3.68 

Oktober 900.025 32.547 3.62 

Nopember 937.340 39.703 4.24 

Desember 982.390 35.421 3.61 

Jumlah 

            

33.882.805  

                                        

1.326.144  141.19 

Rata-rata 941189.0278 36837.33333 3.92 

 

Lampiran 7 



LAPORAN BIAYA KUALITAS 

TAHUN 2015 

 

Komponen 

Tahun 2004   

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Total 

BIAYA 

PENCEGAHAN 
                          

by.perenc dan 

pengawasan 
3.450.250 3.684.100 3.700.125 3.715.100 4.450.125 4.125.600 3.250.250 3.870.800 3.510.800 3.484.100 4.583.570 4.756.650 46.581.470 

by.pemeliharan mesin 15.425.200 15.140.300 15.453.150 15.342.250 15.442.650 15.640.000 15.450.800 14.800.500 15.760.700 15.450.600 15.850.000 15.790.700 185.546.850 

by.pelatihan karyawan 2.451.000   2.450.000 2.580.000     2.458.000 1.570.000 1.645.000       13.154.000 

Total by. Pencegahan 21.326.450 18.824.400 21.603.275 21.637.350 19.892.775 19.765.600 21.159.050 20.241.300 20.916.500 18.934.700 20.433.570 20.547.350 245.282.320 

BIAYA PENILAIAN                           

by.pengujian bh.baku 
5.840.500 6.253.000 6.000.500 5.320.400 7.877.200 6.431.500 6.211.400 6.880.000 5.730.600 5.240.601 6.200.000 7.140.000 

75.125.701 

by.inspeksi proses 

prod. 6.658.400 6.554.550 7.541.000 6.465.125 6.545.200 5.860.000 5.760.000 7.654.150 7.544.500 7.584.550 7.845.140 7.564.210 
83.576.825 

Total biaya penilaian 12.498.900 12.807.550 13.541.500 11.785.525 14.422.400 12.291.500 11.971.400 14.534.150 13.275.100 12.825.151 14.045.140 14.704.210 158.702.526 

TOTAL BIAYA 

KUALITAS 
33.825.350 31.631.950 35.144.775 33.422.875 34.315.175 32.057.100 33.130.450 34.775.450 34.191.600 31.759.851 34.478.710 35.251.560 403.984.846 

 

Lampiran 8 

LAPORAN BIAYA KUALITAS  

TAHUN 2016 

Komponen 

Tahun 2004   

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Total 

BIAYA 

PENCEGAHAN 
                          

by.perenc dan 

pengawasan 
4.256.500 3.453.500 3.651.500 4.256.150 4.150.200 4.450.900 3.250.250 4.480.450 4.452.600 4.771.450 3.150.250 3.710.250 48.034.000 

by.pemeliharan mesin 15.550.000 15.756.450 15.450.500 15.780.550 15.970.400 16.750.000 16.454.000 16.678.500 16.374.200 16.547.000 16.650.800 16.660.300 194.622.700 

by.pelatihan karyawan 1.538.000   2.000.000 2.451.000     3.154.200 1.544.000 1.821.000       12.508.200 

Total by. Pencegahan 21.344.500 19.209.950 21.102.000 22.487.700 20.120.600 21.200.900 22.858.450 22.702.950 22.647.800 21.318.450 19.801.050 20.370.550 255.164.900 

BIAYA PENILAIAN                           

by.pengujian bh.baku 
6.500.400 7.000.200 5.385.400 7.975.300 5.950.250 7.560.500 5.520.000 6.800.500 6.350.000 7.280.000 7.150.000 8.020.250 

81.492.800 



 

 

Lampiran 9 

LAPORAN BIAYA KUALITAS  

TAHUN 2017 

 

 

 

 

 

Lampiran 10 

Uji Multikolinieritas 

by.inspeksi proses 

prod. 7.542.600 7.542.100 6.942.500 7.546.000 7.254.621 6.541.000 5.454.100 7.254.120 7.554.550 7.416.200 7.512.450 8.341.290 
86.901.531 

Total biaya penilaian 14.043.000 14.542.300 12.327.900 15.521.300 13.204.871 14.101.500 10.974.100 14.054.620 13.904.550 14.696.200 14.662.450 16.361.540 168.394.331 

TOTAL BIAYA 

KUALITAS 
35.387.500 33.752.250 33.429.900 38.009.000 33.325.471 35.302.400 33.832.550 36.757.570 36.552.350 36.014.650 34.463.500 36.732.090 423.559.231 

Komponen 

Tahun 2004   

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Total 

BIAYA 

PENCEGAHAN 
                          

by.perenc dan 

pengawasan 
5.269.450 5.369.250 5.969.450 4.856.650 5.459.550 4.086.200 4.376.700 4.243.475 4.185.200 4.204.250 4.656.150 4.114.750 56.791.075 

by.pemeliharan mesin 15.750.000 15.973.000 17.968.500 15.900.000 16.000.000 17.250.000 17.800.400 15.600.000 17.650.000 17.550.000 17.355.250 16.956.150 201.753.300 

by.pelatihan karyawan 2.600.000   2.500.000 2.750.000     3.000.000 1.700.500 1.932.000       14.482.500 

Total by. Pencegahan 23.619.450 21.342.250 26.437.950 23.506.650 21.459.550 21.336.200 25.177.100 21.543.975 23.767.200 21.754.250 22.011.400 21.070.900 273.026.875 

BIAYA PENILAIAN                           

by.pengujian bh.baku 
5.500.000 7.150.000 5.900.400 8.112.000 6.754.000 7.606.750 5.750.300 7.000.115 6.751.000 7.480.050 7.560.000 6.318.900 

81.883.515 

by.inspeksi proses 

prod. 6.450.300 7.600.050 6.600.500 7.446.000 7.554.631 6.743.021 5.703.200 7.015.108 7.774.700 7.806.000 7.432.000 7.241.370 
85.366.880 

Total biaya penilaian 11.950.300 14.750.050 12.500.900 15.558.000 14.308.631 14.349.771 11.453.500 14.015.223 14.525.700 15.286.050 14.992.000 13.560.270 167.250.395 

TOTAL BIAYA 

KUALITAS 
35.569.750 36.092.300 38.938.850 39.064.650 35.768.181 35.685.971 36.630.600 35.559.198 38.292.900 37.040.300 37.003.400 34.631.170 440.277.270 



 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 69632,014 9819,007  7,092 ,000   

BIAYA 

PENCEGAHAN 

-,001 ,000 -,441 -2,877 ,007 ,962 1,039 

BIAYA PENILAIAN -,001 ,000 -,344 -2,243 ,032 ,962 1,039 

a. Dependent Variable: PRODUK CACAT/RUSAK 

 

Uji Heteroskedastisitas 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3654,689 6472,297  ,565 ,576 

biaya pencegahan 5,248E-5 ,000 ,043 ,245 ,808 

biaya penilaian ,000 ,000 -,122 -,693 ,493 

a. Dependent Variable: ABSRES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 11 

Uji Autokorelasi 



 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,504a ,254 ,209 3070,80428 2,289 

a. Predictors: (Constant), BIAYA PENILAIAN, BIAYA PENCEGAHAN 

b. Dependent Variable: PRODUK CACAT/RUSAK 

 

f (d) 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

0 dL dU 2 4 - dU       4 – dL 4 

              1.353        1.587                                       2.412                2.646 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 12 

Uji Normalitas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 13 

Analisis Regresi Linier Berganda 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Biaya 

Pencegahan 

(X1) 

Biaya Penilaiain 

(X2) 

Produk 

Cacat/rusak (Y) 

N 36 36 36 

Normal Parametersa,b Mean 21485391,5300 13741868,1100 36837,3333 

Std. Deviation 1628297,00100 1283368,58600 3452,10939 

Most Extreme Differences Absolute ,157 ,140 ,122 

Positive ,157 ,083 ,122 

Negative -,066 -,140 -,079 

Test Statistic ,157 ,140 ,122 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,075c ,072c ,192c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 



 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 69632,014 9819,007  7,092 ,000 

BIAYA PENCEGAHAN (X1) -,001 ,000 -,441 -2,877 ,007 

BIAYA PENILAIAN (X2) -,001 ,000 -,344 -2,243 ,032 

a. Dependent Variable: PRODUK CACAT/RUSAK (Y) 

 

 

Uji F (Uji Simultan) 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 105912390,500 2 52956195,270 5,616 ,008b 

Residual 311184683,500 33 9429838,893   

Total 417097074,000 35    

a. Dependent Variable: PRODUK CACAT/RUSAK (Y) 

b. Predictors: (Constant), BIAYA PENILAIAN (X2), BIAYA PENCEGAHAN (X1) 

 

Koefisisen Determinasi R2 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,504a ,254 ,209 3070,80428 

a. Predictors: (Constant), BIAYA PENILAIAN (X2), BIAYA 

PENCEGAHAN (X1) 

 

 

 

 

Lampiran 14  

Uji t (Uji Parsial) 



Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 69632,014 9819,007  7,092 ,000 

BIAYA PENCEGAHAN (X1) -,001 ,000 -,441 -2,877 ,007 

BIAYA PENILAIAN (X2) -,001 ,000 -,344 -2,243 ,032 

a. Dependent Variable: PRODUK CACAT/RUSAK (Y) 

 

 

 Koefisien Korelasi 

 
 

Correlations 

 biaya pencegahan biaya penilaian 

biaya pencegahan Pearson Correlation 1 -,194 

Sig. (2-tailed)  ,258 

N 36 36 

biaya penilaian Pearson Correlation -,194 1 

Sig. (2-tailed) ,258  

N 36 36 

 

 

 

      


