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Pada PT. Industri Sandang Nusantara Unit Patal Secang”. Skripsi Jurusan 
Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. 
 
Kata Kunci : Biaya kualitas, Produk Rusak 

Iklim persaingan bisnis menuntut perusahaan untuk mempertajam strategi 
dengan memberikan nilai tambah bagi konsumen baik dari segi manfaat maupun 
segi kualitas. PT. Industri Sandang Nusantara Unit Patal Secang selama ini 
berupaya meningkatkan kualitas produknya agar tetap dapat bersaing dengan 
perusahaan lain yang sejenis. Salah satu unsur pendukung dalam mewujudkan hal 
tersebut adalah dengan melakukan analisis dengan menggunakan ukuran biaya 
kualitas sebagai indikator keberhasilan progam perbaikan kualitas. Penelitian ini 
bertujuan 1) untuk mengetahui besarnya pengaruh biaya kualitas terhadap produk 
rusak pada PT. Industri Sandang Nusantara Unit Patal Secang.    

Objek penelitian ini adalah PT. Industri Sandang Nusantara Unit Patal 
Secang. Variabel yang diteliti adalah biaya kualitas (biaya pencegahan dan biaya 
penilaian) dan produk rusak. Data diambil dengan metode dokumentasi dan data 
yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan kuantitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan hasil regresi berganda diperoleh persamaan 
Y = 22.096 – 0,0000563 X1 – 0,0000824 X2  hal ini menunjukkan bahwa X1 dan 
X2  berpengaruh secara negatif terhadap Y. Dari hasil uji t diperoleh hasil thitung 
biaya pencegahan sebesar -2,868 dengan taraf signifikansi 0,007  dan thitung biaya 
penilaian sebesar -2,198 dengan taraf signifikansi 0,035. 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 5,258 dengan taraf 
signifikansi 0,010 dan Ftabel sebesar 3,28. 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 0,492 atau 49,2%, jadi dapat 
dikatakan bahwa 49,2% perubahan produk rusak disebabkan oleh perubahan biaya 
pencegahan dan biaya penilaian secara bersama-sama. Sedangkan 50,8% 
perubahan produk rusak disebabkan oleh variabel lain di luar komponen biaya 
kualitas (biaya pencegahan dan biaya penilaian). Dan uji (r2) parsial untuk 
variabel biaya pencegahan sebesar 0,1998 dan variabel biaya penilaian sebesar 
0,1274. Hal ini mengandung arti bahwa sumbangan parsial masing-masing 
variabel adalah sebesar 19,98% untuk biaya pencegahan dan 12,74% untuk biaya 
penilaian.   

 Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa biaya kualitas 
merupakan modal yang berharga dalam rangka meminimalkan produk rusak yang 
terjadi pada PT. Industri Sandang Nusantara Unit Patal Secang. 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.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dewasa ini persaingan antar perusahaan semakin ketat. Hal ini 

disebabkan banyaknya perusahaan atau produsen yang beroperasi di pasar, 

baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu konsekuensi logis 

dari perubahan dunia kearah globalisasi adalah adanya pergeseran cara 

pandang dalam pelaksanaan perdagangan internasional yang mengarah 

kepada perdagangan global. Hal ini mengakibatkan munculnya pasar bebas 

dunia yang pada gilirannya akan mengakibatkan meningkatnya persaingan di 

pasar internasional dan kaitannya dalam dunia bisnis maka masalah yang 

dihadapi perusahaan adalah semakin ketatnya persaingan, oleh karena itu 

perusahaan harus dapat menjalankan strategi bisnisnya yang tepat agar 

mampu bertahan dalam menghadapi persaingan yang terjadi. 

Meningkatnya persaingan itu telah mendorong adanya kebijakan 

mengenai standar kualitas yang berskala internasional. Salah satu standar 

internasional yang berkembang pesat di bidang industri dan perdagangan 

adalah standar sistem manajemen kualitas ISO seri 9000 yang telah diadopsi 

Indonesia menjadi SNI seri 19-9000 (Suardi:25). Standar ini menjamin 

konsistensi kualitas produk baik barang maupun jasa dengan memperhatikan 

kepuasan pelanggan. 

Setiap usaha dalam persaingan tinggi selalu berkompetisi dengan 

industri yang sejenis. Agar bisa memenangkan kompetisi, pelaku bisnis harus 



 

 

2

 memberikan perhatian penuh terhadap kualitas produk. Perhatian pada 

kualitas memberikan dampak positif kepada bisnis melalui dua cara yaitu 

dampak terhadap biaya-biaya produksi dan dampak terhadap pendapatan 

(Gaspersz,2002: 3). Dampak terhadap biaya produksi terjadi melalui proses 

pembuatan produk yang memiliki derajat konformasi yang tinggi terhadap 

standar-standar sehingga bebas dari tingkat kerusakan yang mungkin. 

Dampak terhadap peningkatan pendapatan terjadi melalui peningkatan 

penjualan atas produk yang berkualitas yang berharga tinggi.   

Salah satu tujuan perusahaan adalah meningkatkan laba terutama dari 

kegiatan operasinya. Oleh karena itu, manajer perusahaan dalam mengambil 

keputusan-keputusannya ditujukan untuk meningkatkan laba. Strategi bisnis 

untuk meningkatkan keunggulan bersaing dapat dilakukan melalui usaha 

peningkatan kualitas. 

Perusahaan yang menjadikan kualitas sebagai alat strategi akan 

mempunyai keunggulan bersaing terhadap kompetitornya dalam menguasai 

pasar karena tidak semua perusahaan mampu mencapai superioritas kualitas. 

Dalam hal ini perusahaan dituntut untuk menghasilkan produk dengan 

kualitas tinggi, harga rendah dan pengiriman tepat waktu. 

Proses produksi yang memperhatikan kualitas akan menghasilkan 

produk yang bebas dari kerusakan. Hal ini dapat menghindarkan adanya 

pemborosan dan inefisiensi sehingga biaya produksi per unit dapat ditekan 

dan harga produk dapat menjadi lebih kompetitif. Produk yang memiliki 

kualitas yang lebih tinggi atau memiliki kualitas yang tinggi dengan harga 
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yang lebih kompetitif akan menjadi incaran konsumen, sehingga dengan 

demikian perusahaan yang memiliki produk berkualitas akan mudah 

mendapatkan keuntungan karena produknya terjual. 

Sedangkan menurut penelitian terdahulu Ika Puspita Ayu Kumala Sari 

(2006) Peranan Biaya Kualitas dalam Upaya Mengendalikan Produk Rusak  

Pada PT. Sendi Pratama Pekalongan dengan hasil ada pengaruh secara 

simultan antara biaya kualitas (biaya pencegahan dan biaya penilaian) 

terhadap produk rusak, hasil perhitungan secara parsial menunjukkan bahwa 

komponen biaya kualitas memiliki pengaruh yang berbeda terhadap produk 

rusak. Supraptowo (2007) Pengaruh Biaya Kualitas Terhadap Pengendalian 

Produk Cacat Pada PT. Metec dengan hasil penelitian masing-masing biaya 

kualitas (biaya pencegahan, biaya penilaian dan biaya kegagalan internal 

mempunyai perilaku berbeda terhadap produk cacat. Biaya pencegahan dan 

biaya kegagalan internal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

produk cacat, namun biaya penilaian tidak. Nita Andriasih (2002) yang 

meneliti tentang Analsis Biaya Kualitas pada PT. Primatecxo menunjukkan 

bahwa ada hubungan yang positif antara biaya pencegahan dan biaya 

penilaian, biaya kegagalan terhadap penjualan. Hal ini berarti ketika biaya 

pencegahan dan biaya penilaian naik maka jumlah unit rusak turun, sehingga 

biaya kegagalan internal maupun biaya kegagalan eksternal akan turun juga 

maka jika produk rusak turun pencaipaian terhadap penjualan akan tinggi. 

Dari hasil ketiga penelitian sebelumnya tersebut dapat diketahui bahwa hasil 

analisis biaya kualiatas (biaya pencegahan dan biaya penilaian terhadap 
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produk rusak memiliki hasil yang berlainan, sehingga berdasarkan penelitian 

yang sebelumnya penelitian ini akan dikaji lebih lanjut kebenaran yang ada 

sehingga apa yang menjadi hasil dalam penelitian ini dapat mempertegas 

persepsi dan memperkuat teori yang sudah ada. 

Merujuk dari teori Hansen dan Mowen (2001: 963) kualitas adalah 

tingkat atau nilai keunggulan, dalam arti kualitas merupakan tolok ukur relatif 

terhadap kebaikan. Secara operasional kualitas suatu barang atau jasa adalah 

sesuatu yang memenuhi harapan pelanggan. Kualitas suatu produk atau jasa 

merupakan sesuatu yang memenuhi harapan pelanggan melalui delapan 

dimensi, yaitu kinerja, estetika, kemampuan memberikan jasa, daya tahan, 

kesesuaian, dan kecocokan dengan kegunaan. 

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 akan meningkatkan laba, 

karena peningkatan kualitas ini akan mengakibatkan biaya-biaya yang terus 

menurun dan naiknya pangsa pasar. Biaya yang dikeluarkan dalam kaitannya 

dengan usaha peningkatan kualitas produk disebut biaya kualitas. 

Menurut Fandy dan Anastasia (2003: 34) biaya kualitas adalah biaya 

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

kualitas adalah biaya yang berhubungan dengan penciptaan, 

pengidentifikasian, perbaikan dan pencegahan kerusakan. Biaya kualitas 
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dapat dikelompokkan menjadi empat golongan, yaitu biaya pencegahan, 

biaya 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. 

Sistem 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 melakukan 

program perbaikan kualitas, maka perusahaan harus mengidentifikasi biaya-

biaya yang dikeluarkan pada masing-masing dari keempat kategori biaya 

dalam sistem pengendalian kualitas (Gaspersz, 2002: 172). Untuk itu suatu 

perusahaan perlu untuk membuat laporan biaya kualitas. Menurut 

Feigenbaum (1992:119) 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 penganggaran yaitu untuk membuat anggaran pengeluaran 
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dalam mencapai program pengendali mutu (5) Sebagai alat peramal yaitu 

untuk mengevaluasi dan menjamin prestasi produk dalam memenuhi 

persaingan pasar. 

PT. Industri Sandang Nusantara Unit Patal Secang merupakan 

perusahaan manufaktur yang bergerak dalam pemintalan benang tenun. Jenis-

jenis benang tenun yang dihasilkan itu diantaranya adalah Benang Cotton, 

dan Benang Rayon. Perusahaan telah mengeluarkan biaya kualitas untuk 

mengurangi atau menghilangkan produk rusak, tetapi kenyataannya masih 

terdapat produk rusak. Untuk itu perlu dilakukan pengendalian terhadap biaya 

kualitas yang dikeluarkan oleh perusahaan secara efektif dan efisien. 

Berikut adalah jumlah biaya kualitas yang dikeluarkan oleh PT.   

Industri Sandang Nusantara Unit Patal Secang dari tahun 2004 – 2006: 

Tahun 2004 2005 2006 

Jumlah Rp.270.292.860 Rp.274.029.910 Rp.271.450.520 

 

Dari data di atas diketahui bahwa perusahaan telah mengeluarkan biaya 

kualitas yang cukup besar, akan tetapi dalam kenyataannya masih terjadi 

persentase produk rusak yang cukup tinggi dari hasil produksi yang 

dihasilkan. Hal ini dapat diketahui dari data di bawah ini: 

Tahun 2004 2005 2006 

Jumlah Produksi 3.988.618 3.889.280 3.996.548 

Jumlah Produk Rusak 240.114 245.528 249.208 

Rata - rata 0,0627 0,0615 0,0624 



 

 

7

Meskipun perusahaan telah mengeluarkan biaya kualitas yang cukup 

besar, tetapi dari data di atas tampak bahwa produk rusak yang terjadi pada 

PT. Industri Sandang Nusantara Unit Patal Secang mencapai 6,22 % dari 

hasil produksi yang dihasilkan padahal perusahaan telah menetapkan standar 

produk rusak sebesar 2%. Hal inilah yang mendorong perusahaan ingin 

mengetahui pengaruh biaya kualitas terhadap pencegahan produk rusak.  

Berdasarkan uraian di atas secara teoritis dengan naiknya biaya kualitas 

dapat menurunkan jumlah produk rusak. Di dalam mengeluarkan biaya 

kualitas perlu dilakukan pengendalian agar mencapai biaya yang optimal, 

namun pada kenyataannya PT. Industri Sandang Nusantara Unit Patal Secang 

sudah mengeluarkan biaya kualitas akan tetapi produk rusak tetap ada. 

Sehingga perlu diadakan penelitian secara empiris apakah ada pengaruh 

antara biaya kualitas terhadap produk rusak. Dengan adanya fenomena 

tersebut di atas, maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul: 

“Pengaruh Biaya Kualitas terhadap Produk Rusak  pada PT. Industri 

Sandang Nusantara Unit Patal Secang Tahun 2004 - 2006”.  

1.2 Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh biaya 

kualitas (biaya pencegahan dan biaya penilaian) terhadap  produk rusak baik 

secara simultan ataupun parsial pada PT. Industri Sandang Nusantara Unit 

Patal Secang tahun 2004-2006?  
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1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai permasalahan yang dihadapi, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh biaya kualitas (biaya 

pencegahan dan biaya penilaian) terhadap produk rusak pada PT. Industri 

Sandang Nusantara Unit Patal Secang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi peneliti sebagai wujud aplikasi teori dan apresiasi minat pada 

pokok kajian Akuntansi dengan mengandakan penelitian tentang 

pengaruh biaya kualitas pada PT. Industri Sandang Nusantara Unit 

Patal Secang. Bagi pembaca sebagai tambahan wawasan dan 

pengetahuan mengenai biaya kualitas dan produk rusak khususnya. 

b. Bagi peneliti lain sebagai referensi dan refleksi kepada pihak-pihak 

yang berkepentingan untuk pemecahan masalah yang terkait dengan 

biaya kualitas dan produk rusak. 

2. Manfaat Praktis 

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan memperoleh 

manfaat praktis salah satunya sebagai berikut sebagai bahan masukan 

berharga kepada PT. Industri Sandang Nusantara Unit Patal Secang dalam 

rangka menekan jumlah produk yang rusak dalam proses produksi,  

sehingga dapat meminimalisir kerugian yang ditimbulkan produk rusak.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Biaya 

2.1.1 Pengertian Biaya 

Menurut Mulyadi (1993) dalam Ayu (2006) biaya adalah 

pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah 

terjadi atau kemungkinan telah terjadi untuk tujuan tertentu. Ada empat 

unsur pokok dalam definisi biaya tersebut, yaitu : Biaya merupakan 

pengorbanan sumber ekonomi, diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi 

atau yang secara potensial akan terjadi, pengorbanan tersebut untuk tujuan 

tertentu. 

2.1.2 Penggolongan Biaya 

Menurut Mulyadi (1993) dalam Ayu (2006) biaya dapat digolongkan 

berdasarkan penggolongannya sebagai berikut : 

a. 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”. 

b. Fungsi Pokok dalam  Perusahaan 

Dalam perusahaan manufaktur biaya dapat dikelompokkan menjadi tiga 

kelompok yaitu: 
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1) Biaya Produksi 

 Biaya produksi adalah biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah 

bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Menurut 

obyek pengeluarannya biaya produksi ini dibagi menjadi biaya bahan 

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

bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung disebut juga biaya 

utama (primer cost). Sedangkan biaya tenaga kerja langsung dan 

biaya overhead pabrik disebut pula biaya konversi (conversion cost), 

yang merupakan biaya untuk mengkonversi bahan baku menjadi 

produk jadi. 

2) Biaya Pemasaran 

 Biaya pemasaran merupakan biaya yang terjadi untuk melaksanakan 

kegiatan pemasaran produksi. 

3) Biaya Administrasi dan Umum 

 Biaya administrasi dan umum merupakan biaya untuk 

mengkoordinasi kegiatan produksi dan pemasaran produksi. 

c. Hubungan Biaya dengan Sesuatu yang Dibiayai 

Dalam hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai, biaya dapat 

dikelompokkan menjadi dua: 

1) Biaya langsung (Direct Cost) 

Biaya langsung merupakan biaya yang terjadi, yang penyebab satu-

satunya adalah karena sesuatu yang dibiayai. Biaya produksi 
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langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja 

langsung. 

2) Biaya tidak langsung  

Biaya tidak langsung merupakan biaya yang terjadi tidak hanya 

disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Biaya tidak langsung dalam 

hubungannya dengan produk disebut dengan istilah biaya produksi 

tidak langsung atau biaya overhead pabrik.  

d. Perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. 

Dalam hubunganya dengan perubahan volume kegiatan, biaya dapat 

digolongkan menjadi : 

1) Biaya Variabel 

Biaya variabel merupakan biaya yang jumlah totalnya berubah 

sebanding dengan perubahan volume kegiatan. 

2) Biaya Semi variabel 

Biaya semi variabel merupakan biaya yang berubah tidak sebanding 

dengan perubahan volume kegiatan. 

3) Biaya semi tetap 

Biaya semi tetap merupakan biaya yang tetap untuk tingkat volume 

kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada 

volume produksi tertentu. 

4) Biaya Tetap 

Biaya tetap merupakan biaya yang jumlah totalnya tetap dalam 

kisaran volume kegiatan tertentu. 
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e. Jangka waktu manfaat 

Atas dasar jangka waktu manfaatnya, biaya dapat dibagi menjadi dua 

yaitu: 

1) Pengeluaran modal (Capital Expenditure) 

Merupakan biaya yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode 

akuntansi (biasanya periode akuntansi adalah satu tahun kalender). 

Pengeluaran modal ini pada saat terjadinya dibebankan sebagai harga 

pokok aktiva dan dibebankan dalam tahun-tahun yang menikmati 

manfaatnya dengan cara depresiasi, diamortisasi atau deplesi. 

2) Pengeluaran pendapatan (revenue expenditure) 

Merupakan biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode 

akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut. Pada saat terjadinya, 

pengeluaran pendapatan ini dibebankan sebagai biaya dan 

dipertemukan dengan pendapatan yang diperoleh dari pengeluaran 

biaya tersebut. 

2.2 Kualitas 

2.2.1 Pengertian Kualitas 

Suatu produk yang baik adalah produk yang berkualitas. Seringkali 

pertimbangan yang digunakan oleh konsumen dalam membeli suatu produk 

dikaitkan dengan kualitas dari produk itu sendiri. Kualitas produk yang 

dimaksud dapat berupa tahan lama produk tersebut, apakah merupakan 

produk yang terbaik diantara produk sejenis yang ada dan berbagai deskripsi 

lainnya. Apabila predikat berkualitas telah dimiliki oleh suatu produk dimata 
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konsumen, maka nilai tambah yang dimiliki produk tersebut akan mampu 

bersaing di pasar dalam negeri maupun di pasar dunia dan tentu saja dapat 

meningkatkan market sharenya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, 

kualitas didefinisikan sebagai tingkat baik buruknya sesuatu. Secara 

operasional, produk berkualitas adalah produk yang memenuhi berbagai 

harapan pelanggan. Pada umumnya ada dua jenis kualitas yaitu: 

a.   Kualitas rancangan (Quality of design) 

Kualitas rancangan adalah suatu fungsi berbagai spesifikasi produk. 

b. Kualitas kesesuaian (Quality of conformance) 

Kualitas kesesuaian adalah suatu ukuran mengenai bagaimana suatu 

produk memenuhi berbagai persyaratan atau spesifikasi rancangan, 

produk tersebut cocok untuk digunakan (Supriyono, 1994: 377). 

2.2.2 Faktor-faktor yang menentukan kualitas 

Kualitas merupakan tingkat pemuasan suatu barang atau jasa yang 

dipengaruhi oleh berbagai faktor yang akan menentukan bahwa suatu barang 

atau jasa dapat memenuhi tujuannya. Faktor-faktor tersebut adalah: 

a.    Fungsi suatu barang 

Suatu fungsi yang dihasilkan hendaknya memperhatikan fungsi 

penggunaan barang tersebut. Sehingga barang-barang yang dihasilkan 

benar-benar dapat memenuhi fungsi tersebut. 
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b. Wujud luar 

Salah satu faktor penting yang sering digunakan oleh konsumen dalam 

menentukan kualitas suatu barang adalah wujud luar dari barang 

tersebut. 

c.    Biaya barang 

Biaya dan harga suatu barang atau jasa dapat menentukan kualitas dari 

barang tersebut. Hal ini terlihat jika produk yang dihasilkan mempunyai 

biaya atau harga yang lebih tinggi biasanya menunjukkan bahwa kualitas 

barang tersebut relatif lebih baik. 

2.2.3 Dimensi Kualitas 

Menurut Hansen dan Mowen (2001: 6) kualitas produk atau jasa 

adalah sesuatu yang memenuhi pelanggan dalam delapan dimensi sebagai 

berikut : 

a.    Kinerja (Performance) 

Merupakan tingkat konsistensi dan kebaikan fungsi-fungsi produk. 

b. Estetika (Aesthetics) 

Berhubungan dengan penampilan produk serta jasa. 

c.    Kemudahan perawatan dan perbaikan (serviceability) 

Berhubungan dengan tingkat kemudahan merawat dan memperbaiki 

produk. 

d. Keunikan (features) 

Merupakan karakteristik produk yang berbeda secara fungsional dari 

produk-produk sejenis. 
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e.    Reliabilitas (reliability) 

Merupakan probabilitas produk atau jasa menjalankan fungsi dimaksud 

dalam jangka waktu tertentu. 

f.    Durabilitas (Durability) 

Merupakan umur manfaat dari fungsi produk. 

g. Tingkat Kesesuaian (Quality of conformance) 

Merupakan ukuran mengenai apakah sebuah produk atau jasa telah 

memenuhi spesifikasinya. 

h. Pemanfaatan (Fitnes  for use) 

Merupakan kecocokan dari sebuah produk menjalankan fungsi-fungsi 

sebagaimana yang diiklankan. 

2.2.4 Kuantifikasi Standar kualitas 

Kualitas dapat diukur 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 
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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 : 

a.   Perilaku biaya kualitas 

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

perusahaan harus dapat mengidentifikasi perilaku setiap elemen biaya 

kualitas secara individual. Sebagian biaya kualitas bervariasi dengan 

penjualan, namun sebagian lainnya tidak. Agar laporan kinerja kualitas 

dapat bermanfaat, maka: 

1) Biaya kualitas harus digolongkan ke dalam biaya variabel dan biaya 

tetap dihubungkan dengan penjualan 

2) Untuk biaya variabel, penyempurnaan kualitas dicerminkan oleh 

pengurangan rasio biaya variabel. Pengukuran kinerja dapat 

menggunakan salah satu dari dua cara berikut : 

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

digunakan untuk menghitung penghematan biaya sesungguhnya, atau 

kenaikan biaya sesungguhnya. 

b) Rasio biaya dianggarkan dan rasio sesungguhnya dapat juga 

digunakan untuk mengukur kemajuan kearah pencapaian sasaran 

periodik. 

3) Untuk biaya tetap, penyempurnaan biaya kualitas dicerminkan oleh 

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

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

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

besarnya biaya kualitas tetap maksimal 1% dari penjualan. Biaya 

kualitas tetap ditentukan pada awal tahun. 

b. Standar fisik 

Untuk para manajer lini dan karyawan pengoperasian, ukuran fisik 

kualitas misalnya, jumlah unit rusak, persentase kegagalan eksternal, 

kegagalan pengiriman, kesalahan pemenuhan kontrak, dan ukuran-ukuran 

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

standar kualitasnya adalah kerusakan nol. Tujuan ukuran-ukuran ini adalah 

agar setiap orang mengerjakan dengan benar sejak pertama kali. 

c. Penggunaan Standar Interim 

Bagi sebagian besar perusahaan, standar kerusakan nol merupakan 

tujuan jangka panjang. Kegiatan penyempurnaan kualitas menuju kerusakan 

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

standar penyempurnaan kualitas per tahun harus dikembangkan sehingga 

para manajer dapat menggunakan laporan-laporan kinerja untuk menilai 

kemajuan yang dibuat berdasar interim. Standar kualitas interim 

menunjukkan sasaran kualitas untuk tahun yang bersangkutan. Kemajuan 

peningkatan kualitas harus dilaporkan kepada para manajer dan para 

karyawan untuk mencapai standar akhir yaitu kerusakan nol. Meskipun 
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pencapaian kerusakan nol merupakan proyek jangka panjang, namun 

manajemen harus mengharapkan kemajuan yang berarti berdasar tahunan. 

2.3 Biaya Kualitas 

2.3.1 Definisi Biaya Kualitas 

Menurut Blocher (2000:220) biaya kualitas adalah biaya-biaya yang 

berkaitan dengan pencegahan, pengidentifikasian, perbaikan dan pembetulan 

produk yang berkualitas rendah dan dengan opportunity cost dari hilangnya 

waktu produksi dan penjualan sebagai akibat rendahnya kualitas. 

Ada beberapa definisi mengenai biaya kualitas yang lain yaitu : 

a.    Biaya kualitas didefinisikan sebagai biaya-biaya yang terjadi karena 

adanya kualitas yang rendah 

b. Biaya kualitas adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan karena 

melakukan pekerjaan secara salah (doing things wrong). 

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

aktivitas yang tidak diperlukan secara langsung untuk mendukung tujuan 

departemen. 

Biaya kualitas adalah biaya-biaya yang diperlukan untuk mencapai 

suatu kualitas (Adnan, 2000: 119), berdasarkan beberapa definisi tersebut 

dapat disimpulkan bahwa biaya kualitas adalah biaya yang dikeluarkan 

untuk memperbaiki kualitas produk. 

2.3.2 Pengelompokan Biaya Kualitas 

Pada dasarnya biaya kualitas dapat dikategorikan ke dalam empat 

jenis, yaitu: 
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a.  Biaya pencegahan adalah pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan   

untuk mencegah terjadinya cacat kualitas. Biaya pencegahan ini terdiri 

dari: 

1) Biaya pelatihan kualitas 

Biaya pelatihan kualitas adalah pengeluaran-pengeluaran untuk 

program-program pelatihan internal dan eksternal, yang meliputi upah 

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

klerikal dan macam-macam biaya dan bahan habis pakai untuk 

menyiapkan pegangan dan manual instruksi. 

2) 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. 

3) Biaya pemeliharaan peralatan 

Biaya pemeliharaan kualitas adalah biaya yang dikeluarkan untuk 

memasang, menyesuaikan, mempertahankan, memperbaiki dan 

menginspeksi peralatan produksi, proses, dan sistem. 

4) Biaya penjaminan supplier 

Biaya penjaminan supplier adalah biaya yang dikeluarkan untuk 

mengembangkan kebutuhan dan pengukuran data, auditing, dan 

pelaporan kualitas. 
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b. 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: 

1) Biaya pengujian dan inspeksi 

Biaya pengujian dan inspeksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk 

menguji dan menginspeksi bahan yang datang, produk dalam proses 

dan produk selesai atau jasa. 

2) 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. 

3) 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. 

4) Pengujian secara laborat 

5) Pengujian dan evaluasi lapangan 

6) Biaya informasi 

Biaya informasi adalah biaya untuk menyiapkan dan membuktikan 

laporan kualitas. 
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c. Biaya kegagalan internal adalah biaya yang dikeluarkan karena rendahnya 

kualitas yang ditemukan sejak penilaian awal sampai dengan pengiriman 

kepada pelanggan. Biaya kegagalan internal ini terdiri dari : 

1) Biaya tindakan koreksi 

Biaya tindakan koreksi adalah biaya untuk waktu yang dihabiskan 

untuk menemukan penyebab kegagalan dan untuk mengkoreksi 

masalah. 

2) 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. 

3) 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. 

4) Biaya ekspedisi  

Biaya ekspedisi adalah biaya yang dikeluarkan untuk mempercepat 

operasi pengolahan karena adanya waktu yang dihabiskan untuk 

perbaikan atau pengerjaan kembali. 
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5) Biaya inspeksi dan pengujian ulang 

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

dikeluarkan selama inspeksi ulang atau pengujian ulang produk-

produk yang telah diperbaiki. 

d.  Biaya kegagalan eksternal merupakan biaya yang terjadi dalam rangka 

meralat cacat kualitas setelah produk sampai pada pelanggan dan laba 

yang gagal diperoleh karena diperoleh karena hilangnya peluang sebagai 

akibat adanya produk atau jasa yang tidak dapat diterima oleh 

pelanggan. Biaya kegagalan eksternal terdiri dari : 

1) Biaya untuk menangani keluhan dan pengembalian dari pelanggan  

Biaya untuk menangani keluhan dan pengembalian dari pelanggan 

adalah gaji dan overhead administrasi untuk departemen pelayanan 

kepada pelanggan (departemen ‘customer servis’) memperbaiki 

produk yang dikembalikan, cadangan atau potongan untuk kualitas 

rendah, dan biaya angkut. 

2) Biaya penarikan kembali dan pertanggungjawaban produk 

Biaya penarikan kembali dan pertanggungjawaban produk adalah 

biaya administrasi untuk menangani pengembalian produk. 

3) Penjualan yang hilang karena produk yang tidak memuaskan 

Penjualan yang hilang karena produk yang tidak memuaskan adalah 

margin kontribusi yang hilang karena pesanan yang tertunda, 

penjualan yang hilang dan menurunnya pangsa pasar (Blocher, 2000: 

220). 
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Biaya pencegahan dan biaya penilaian merupakan biaya kualitas 

yang dapat dikendalikan (Controllable quality cost) oleh produsen. Artinya, 

tinggi rendahnya biaya ini dapat ditentukan terlebih dulu oleh produsen. 

Sedangkan biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal 

merupakan biaya yang tidak dapat dikendalikan (Uncontrollable quality 

cost). Oleh karena itu tinggi rendahnya biaya ini sangat tergantung dari 

perlakuan atau sikap produsen terhadap biaya kualitas yang dapat 

dikendalikan (Santosa, 1997: 35). 

Biaya kegagalan dapat dikurangi dengan jalan mengeluarkan atau 

mengalokasikan dana yang lebih besar pada aktivitas pencegahan dan 

penilaian. Banyaknya pengurangan dalam biaya total kualitas tergantung 

pada trade off biaya/manfaat yang terjadi dari pengeluaran yang lebih 

banyak pada aktivitas pencegahan dan penilaian (Gasperz, 2002:172). 

Biaya kualitas yang ada pada PT. Industri Sandang Nusantara Unit 

Patal Secang hanya ada 2 yaitu biaya pencegahan dan biaya penilaian. Biaya 

kualitas yang ada pada perusahaan antara lain biaya pemeliharaan mesin, 

biaya pelatihan tenaga kerja, biaya tenaga kerja pemeriksa, biaya 

laboratorium. Semua elemen tersebut masih tersebar dalam biaya overhead 

pabrik, biaya administrasi dan umum. Kemudian biaya-biaya tersebut 

dikelompokan menurut jenis kualitasnya sebagai berikut : 

a. Biaya Pencegahan 

 Biaya pencegahan adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencegah 

kualitas yang buruk atas produk yang dihasilkan. Biaya kualitas PT. 
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Industri Sandang Nusantara Unit Patal Secang yang termasuk dalam 

komponen biaya pencegahan adalah : 

1) Biaya pemeliharaan mesin    

Biaya pemeliharaan mesin merupakan biaya yang dikeluarkan untuk 

memasang, menyesuaikan, mempertahankan, memperbaiki dan 

menginspeksi mesin-mesin produksi. 

2) Biaya pelatihan tenaga kerja 

Biaya pelatihan tenaga kerja merupakan pengeluaran-pengeluaran 

untuk program pelatihan internal dan eksternal yang meliputi gaji 

yang dibayarkan dalam pelatihan, biaya instruksi serta macam-

macam biaya yang dikeluarkan kaitannya dengan pelatihan tenaga 

kerja.  

b. Biaya Penilaian 

 Biaya penilaian muncul untuk menentukan apakah produk sesuai dengan 

standart yang telah ditetapkan. Biaya kualitas PT. Industri Sandang 

Nusantara Unit Patal Secang yang termasuk dalam kelompok biaya 

penilaian adalah: 

1) Biaya Tenaga Kerja Pemeriksa 

Biaya tenaga kerja pemeriksa berkaitan dengan pengendalian 

kualitas mulai kualitas bahan baku, barang dalam proses dan produk 

akhir sehingga produk yang dihasilkan sesuai yang telah ditetapkan. 
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2) Biaya Laboratorium 

Biaya laboratorium merupakan pengeluaran yang terjadi untuk 

melakukan pengujian suatu produk dalam laborat. 

2.3.3 Analisis Biaya Kualitas 

Ada empat cara untuk memperoleh data mengenai biaya kualitas 

yaitu: 

a.   Analisa rekening-rekening biaya kualitas yang sudah ditetapkan. 

b. Penelusuran dokumen akuntansi dasar. 

c.    Pembuatan catatan sementara. 

d. Estimasi. 

Data biaya kualitas mudah diperoleh jika telah terdapat dalam 

rekening-rekening biaya kualitas yang telah ditetapkan. Data biaya kualitas 

dapat diperoleh melalui analisis dokumen dasar akuntansi apabila belum ada 

rekening khusus yang mencatat biaya kualitas. Apabila data belum tersedia 

maka dapat diperoleh dengan pembuatan catatan sementara serta estimasi 

(Juran dan Gryna, 1992: 19). 

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 
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kualitas tersebut dibandingkan dengan aktivitas lain dalam perusahaan 

(Feigenbaum, 1992: 112). 

2.3.4 Dasar Pengukuran Biaya Kualitas 

Beberapa perusahaan menggunakan ukuran biaya kualitas sebagai 

indikator keberhasilan program perbaikan kualitas, yang dapat dihubungkan 

dengan ukuran-ukuran biaya lain yaitu : 

a.    Biaya kualitas dibandingkan dengan nilai penjualan, semakin rendah 

nilai ini menunjukkan program kualitas semakin sukses. 

b. Biaya kualitas dibandingkan terhadap keuntungan, semakin rendah nilai 

ini menunjukkan program perbaikan kualitas semakin sukses. 

c.    Biaya kualitas dibandingkan dengan harga pokok penjualan (cost of 

goods sold), semakin rendah nilai ini menunjukkan program perbaikan 

kualitas semakin sukses (Gaspersz, 2002: 168). 

Berdasarkan pengukuran terhadap biaya kualitas, pihak manajemen 

dapat menjadikan ukuran-ukuran itu sebagai petunjuk untuk 

mengidentifikasi biaya-biaya yang dikeluarkan dalam upaya meningkatkan 

kualitas produk yang ditawarkan. 

2.3.5 Distribusi Optimal Biaya Kualitas 

a.  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, 
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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). 

b. 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. 
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Model cacat nol menekan biaya kualitas dan dengan demikian menawarkan 

penghematan baik dalam biaya maupun pekerjaan mutu yang berlebihan. 

2.4 Manajemen Kualitas Total (TQM /Total Quality Management)  

2.4.1 Definisi dan Prinsip Total Quality Management 

Richard B. Chase dan Nicholas J. Aqualino mendefinisikan tentang 

manajemen kualitas total (Total Quality Management) sebagai manajemen 

keseluruhan perusahaan sehingga perusahaan unggul dalam semua dimensi 

produk jasa yang penting bagi pelanggan (Bambang Hariadi, 2002:294). 

Menurut Bambang Hariadi, TQM adalah system integrasi yang 

mengantisipasi, memenuhi, dan pelampauan kebutuhan, keinginan dan 

harapan konsumen secara terus-menerus yang dimulai dari mengidentifikasi 

kebutuhan konsumen. Mengerti dan kemudian memenuhi kebutuhan 

konsumen inilah yang menjadi premis TQM 

Seperti halnya kualitas, definisi TQM juga bermacam-macam TQM 

diartikan sebagai perpaduan semua fungsi dari perusahaan kedalam falsafah 

holistic yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, teamwork, 

produktivitas, dan pengertian serta kepuasan pelanggan. Definisi lainnya 

menyatakan bahwa TQM merupakan system manajerial yang mengangkat 

kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan 

dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Untuk memudahkan 

pemahamannya pengertian TQM dapat dibedakan dalam dua aspek. Aspek 

pertama menguraikan apa TQM itu dan aspek kedua membahas bagaimana 

mencapainya. Total Quality Management merupakan suatu pendekatan 
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dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing 

organisasi melalui perbaikan terus menerus atas produk, jasa, manusia, 

proses dan lingkungannya (Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana, 2003:4). 

Procter dan Gamble mendefinisikan total quality management merupakan 

upaya yang dilakukan terus menerus oleh setiap orang dalam organisasi 

untuk memahami, memenuhi dan melebihi harapan pelanggan. Deskripsi 

Procter dan Gamble tentang total quality management menunjukkan bahwa 

prinsip inti dari TQM adalah proses yang (1) berfokus pada pemuasan 

pelanggan, (2) berusaha keras untuk melakukan perbaikan secara terus 

menerus (3) melibatkan seluruh kekuatan kerja (Blocher/Che/lin, 2000:209). 

2.5 Produk Rusak 

2.5.1 Pengertian Produk Rusak 

Produk rusak atau product defects merupakan elemen penting yang 

dapat dianalisis oleh perusahaan ketika membaca laporan biaya kualitas. 

Perusahaan sering mengabaikan hal tersebut dan lebih memfokuskan pada 

perputaran biaya-biaya antar bagian atau departemen sehingga ketika 

laporan biaya kualitas dinyatakan, maka seringkali persentase produk rusak 

terhadap biaya kualitas total menjadi sangat signifikan. 

Produk rusak yang terjadi selama proses produksi mengacu pada 

produk yang tidak dapat diterima oleh konsumen dan tidak dapat dikerjakan 

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

telah ditetapkan secara ekonomis tidak dapat diperbaharui menjadi produk 

yang baik (Mulyadi, 1993) dalam Ayu (2006). 
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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, 2001: 971). 

Menurut Yamit (2001 : 301) produk rusak adalah produk yang tidak 

dapat digunakan atau dijual ke pasar karena terjadi kerusakan pada saat 

proses produksi. Assauri (1999 : 287) produk rusak adalah penciptaan hasil 

yang tidak memiliki nilai ekonomis sehingga tidak mempunyai nilai jual di 

pasar. Jika standar kerusakan nol dapat dicapai, perusahaan harus 

menanggung biaya pencegahan dan biaya penilaian. Supriyono (1994 : 389) 

Suatu perusahaan dengan pemrograman pengelolaan kualitas yang dapat 

berjalan dengan baik menurut pakar biayanya tidak lebih dari 2,5% dari 

penjualan, jika kerusakan atau kegagalan nol maka biaya mutu atau kualitas 

mencakup biaya pencegahan dan biaya penilaian. Abas kartadinata (2000 : 

138) suatu produk dikatakan rusak, bila produk tesebut tidak dapat berfungsi 

atau tidak mempunyai bentuk sebagaimana dikehendaki serta kerusakannya 

sedemikian beratnya, sehingga produk tersebut tidak diperbaiki lagi atau 

kalau akan diperbaiki bisanya perbaikannya terlampau besar dibandingkan 

dengan nilai produk itu sendiri oleh itu sifat penyebab kerusakan itu perlu 
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segera diketahui agar dapat diambil tindakan-tindakan yang perlu untuk 

mencegah kerusakan-kerusakan lebih lanjut.  

Dari definisi di atas dapat diambil intisari bahwa produk yang rusak 

adalah produk yang tidak sesuai spesifikasi sehingga tidak memenuhi 

standar kualitas yang telah ditentukan, tidak dapat dikerjakan ulang (rework) 

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

2.6 Pengaruh Biaya Kualitas dengan Produk Rusak 

Produksi dalam arti luas sebagai kegiatan yang mentransformasikan 

masukan (input) menjadi keluaran (output), tercakup semua aktivitas atau 

kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa, serta kegiatan-kegiatan lain 

yang mendukung atau menunjang usaha untuk menghasilkan produk tersebut 

(Assauri, 1999: 11). 

Biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki kualitas barang disebut 

dengan biaya kualitas. Biaya kualitas yang terdiri dari biaya pencegahan, 

biaya penilaian, biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal 

merupakan biaya yang timbul sebagai akibat adanya kualitas yang buruk. 

Dari kegiatan penggolongan biaya kualitas yang mempengaruhi produk rusak 

adalah biaya pencegahan dan biaya penilaian, semakin besar biaya yang 

dikeluarkan untuk biaya pencegahan dan biaya penilaian akan mengakibatkan 

penurunan pada produk rusak. Sedangkan biaya kegagalan internal dan biaya 

kagagalan eksternal merupakan bagian dari biaya kualitas yang dipengaruhi 

oleh produk rusak, semakin banyak produk rusaknya semakin besar biaya 
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kegagalan internal dan biaya kagagalan eksternal yang dikeluarkan oleh 

perusahaan. 

Upaya perbaikan dan peningkatan terhadap kualitas produk 

menyebabkan biaya yang dikeluarkan semakin tinggi. Namun peningkatan 

biaya-biaya kualitas tersebut dibarengi dengan perbaikan dan peningkatan 

terhadap kualitas produk. Jadi dengan adanya pengawasan terhadap kualitas, 

banyaknya penyimpangan yang terjadi setiap tahap produk dapat langsung 

terdeteksi, sehingga tidak sampai menghasilkan produk rusak pada tahap 

akhir. 

Menurut Hansen dan Mowen (2001: 972) 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. Tapi sebaliknya biaya kegagalan 

internal dan biaya kegagalan eksternal naik jika jumlah unit produk rusak 

meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa biaya pencegahan dan biaya 

penilaian berpengaruh terhadap produk rusak sedangkan biaya kegagalan 

internal dan biaya kegagalan eksternal dipengaruhi oleh unit produk rusak. 

2.7 Penelitian Terdahulu. 

Sedangkan menurut penelitian terdahulu Ika Puspita Ayu Kumala Sari 

(2006) Peranan Biaya Kualitas dalam Upaya Mengendalikan Produk Rusak  

Pada PT. Sendi Pratama Pekalongan dengan hasil ada pengaruh secara 

simultan antara biaya kualitas (biaya pencegahan dan biaya penilaian) 

terhadap produk rusak, hasil perhitungan secara parsial menunjukkan bahwa 
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komponen biaya kualitas memiliki pengaruh yang berbeda terhadap produk 

rusak. Supraptowo (2007) Pengaruh Biaya Kualitas Terhadap Pengendalian 

Produk Cacat Pada PT. Metec dengan hasil penelitian masing-masing biaya 

kualitas (biaya pencegahan, biaya penilaian dan biaya kegagalan internal 

mempunyai perilaku berbeda terhadap produk cacat. Biaya pencegahan dan 

biaya kegagalan internal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

produk cacat, namun biaya penilaian tidak. Nita Andriasih (2002) yang 

meneliti tentang Analsis Biaya Kualitas pada PT. Primatecxo menunjukkan 

bahwa ada hubungan yang positif antara biaya pencegahan dan biaya 

penilaian, biaya kegagalan terhadap penjualan. Hal ini berarti ketika biaya 

pencegahan dan biaya penilaian naik maka jumlah unit rusak turun, sehingga 

biaya kegagalan internal maupun biaya kegagalan eksternal akan turun juga 

maka jika produk rusak turun pencaipaian terhadap penjualan akan tinggi. 

2.8 Kerangka Berfikir 

Meningkatnya persaingan itu telah mendorong adanya kebijakan 

mengenai standar kualitas yang berskala internasional. Salah satu standar 

internasional yang berkembang pesat di bidang industri dan perdagangan 

adalah standar sistem manajemen kualitas ISO seri 9000 yang telah diadopsi 

Indonesia menjadi SNI seri 19-9000 (Suardi:25). Standar ini menjamin 

konsistensi kualitas produk baik barang maupun jasa dengan memperhatikan 

kepuasan pelanggan.  

Perusahaan yang menjadikan kualitas sebagai alat strategi akan 

mempunyai keunggulan bersaing terhadap kompetitornya dalam menguasai 
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pasar karena tidak semua perusahaan mampu mencapai superioritas kualitas. 

Dalam hal ini perusahaan dituntut untuk menghasilkan produk dengan kualitas 

tinggi, harga rendah dan pengiriman tepat waktu. 

Proses produksi yang memperhatikan kualitas akan menghasilkan 

produk yang bebas dari kerusakan. Hal ini dapat menghindarkan adanya 

pemborosan dan inefisiensi sehingga biaya produksi per unit dapat ditekan dan 

harga produk dapat menjadi lebih kompetitif. Untuk mencapai produk yang 

berkualitas, perusahaan harus selalu melakukan pengawasan dan peningkatan 

terhadap kualitas produknya, sehingga akan diperoleh hasil akhir yang 

optimal. Kualitas yang meningkat akan mengurangi terjadinya produk rusak 

sehingga akan meningkatkan laba, karena peningkatan kualitas ini akan 

mengakibatkan biaya-biaya yang terus menurun dan naiknya pangsa pasar. 

Biaya yang dikeluarkan dalam kaitannya dengan usaha peningkatan kualitas 

produk disebut biaya kualitas. 

Agar dapat mengendalikan kualitas produk yang dihasilkan, perusahaan 

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

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

adalah biaya yang berhubungan dengan penciptaan, pengidentifikasian, 

perbaikan dan pencegahan kerusakan (Supriyono, 1994:377). Biaya kualitas 

dikelompokan menjadi empat yaitu: biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya 

kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal. 

Pengakuan bahwa kegagalan menghasilkan produk yang berkualitas 

tinggi akan menimbulkan biaya tinggi. Oleh sebab itu, perusahaan terdorong 
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untuk   selalu meningkatkan kualitas produk sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan dengan menjadikan produk cacat/rusak (zero defect). Produk rusak 

adalah produk yang tidak sesuai standar mutu yang telah ditetapkan secara 

ekonomis tidak dapat diperbaharui menjadi produk yang baik (Mulyadi, 

1993: 324). 

Menurut Hansen dan Mowen (2001) dalam Ayu (2006) 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.  

Hal senada juga diungkapkan oleh Supriyono (1994) dalam Ayu (2006), 

yang mengatakan bahwa kebanyakan para ahli percaya bahwa ada 

keseimbangan antara biaya pencegahan, biaya kegagalan eksternal dan biaya 

kegagalan internal. Jika biaya pencegahan dan biaya penilaian naik maka 

biaya kegagalan akan turun. Selama penurunan biaya kegagalan lebih besar 

daripada kenaikan biaya pencegahan dan biaya penialain maka perusahaan 

harus mencegah atau mendeteksi ketidaksesuaian unit-unit produk yang 

dihasilkan dengan persyaratan-persyaratannya. 

Biaya pencegahan dan biaya penilaian memiliki pengaruh dalam 

pengendalian produk rusak, karena kedua biaya ini dikeluarkan sebelum 

terjadi produk rusak. Sedangkan biaya kegagalan internal dan biaya 

kegagalan eksternal tidak berpengaruh dalam pengendalian produk rusak, 

karena kedua biaya ini muncul atau dikeluarkan setelah produk rusak terjadi. 
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Hasil penelitian dari saudara . Ika Puspita Ayu Kumala Sari (2006) Peranan 

Biaya Kualitas dalam Upaya Mengendalikan Produk Rusak  Pada PT. Sendi 

Pratama Pekalongan dengan hasil ada pengaruh secara simultan antara biaya 

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

perhitungan secara parsial menunjukkan bahwa komponen biaya kualitas 

memiliki pengaruh yang berbeda terhadap produk rusak. Sedangkan hasil 

penelitian dari Nita Andriasih (2002) yang meneliti tentang Analsis Biaya 

Kualitas pada PT. Primatecxo menunjukkan bahwa ada hubungan yang 

positif antara biaya pencegahan dan biaya penilaian, biaya kegagalan 

terhadap penjualan. Hal ini berarti ketika biaya pencegahan dan biaya 

penilaian naik maka jumlah unit rusak turun, sehingga biaya kegagalan 

internal maupun biaya kegagalan eksternal akan turun juga maka jika produk 

rusak turun pencaipaian terhadap penjualan akan tinggi. Supraptowo (2007) 

Pengaruh Biaya Kualitas Terhadap Pengendalian Produk Cacat Pada PT. 

Metec dengan hasil penelitian masing-masing biaya kualitas (biaya 

pencegahan, biaya penilaian dan biaya kegagalan internal mempunyai 

perilaku berbeda terhadap produk cacat. Biaya pencegahan dan biaya 

kegagalan internal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap produk 

cacat, namun biaya penilaian tidak.  

Secara teoritis, perusahaan dengan usaha pencegahan yang berhasil 

secara penuh tidak akan mengeluarkan biaya penilaian dan biaya kegagalan. 

Lebih mudah untuk merancang dan membangun kualitas dari pada 

menginspeksi dan memperbaiki kualitas. Apabila Biaya pencegahan dan 
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biaya penilaian tinggi, maka produk rusak rendah dan sebaliknya jika biaya 

pencegahan dan biaya penilaian rendah, maka produk rusak tinggi. 

 Berdasarkan uraian di atas maka pengendalian biaya difokuskan pada 

(biaya pencegahan dan biaya penilaian), dengan menggunakan sistem biaya 

kualitas, perusahaan dapat mengetahui seberapa besar pengaruh biaya kualitas 

(biaya pencegahan dan biaya biaya penilaian) terhadap produk rusak. 

Kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:  

Kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 

 

   

  

   

2.9 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang masih diuji 

kebenarannya. Berdasarkan kerangka berfikir di atas, hipotesis penelitian 

sebagai berikut: 

Ada pengaruh yang signifikan biaya pencegahan dan biaya penilaian 

terhadap produk rusak baik secara simultan maupun parsial pada PT. Industri 

Sandang Nusantara Unit Patal Secang tahun 2004 -2006. 

 

Produk 
Rusak 

Biaya Kualitas 
 Biaya Pencegahan (X1) 

 
 Biaya Penilaian (X2) 



38 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1   Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat ilmiah menghendaki dipergunakannya metode 

yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian metode 

penelitian merupakan suatu hal yang mendasar yang harus ada dalam 

penyusunan karya ilmiah sekaligus merupakan kegiatan untuk 

mengembangkan dan mengkaji suatu kebenaran pengetahuan secara ilmiah. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif pada PT. Industri 

Sandang Nusantara Unit Patal Secang. 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

a. Populasi Penelitian 

Populasi penelitian yang bersifat ilmiah dikehendaki adanya 

metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode 

penelitian adalah hal penting dalam suatu penelitian karena metode 

penelitian dapat memberikan petunjuk bagaimana melakukan penelitian 

untuk memperoleh hasil yang baik, sistematis dan ilmiah. 

Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, hasil 

menghitung atau pengukuran, kuantitatif maupun kualitatif mengenai 

karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan 

jelas dan yang ingin dipelajari sifat-sifatnya (Sudjana, 2002:6). Dalam 

penelitian ini populasi yang diambil penulis adalah laporan biaya tahun 

2002 sampai tahun 2004. Dalam penelitian ini seluruh anggota populasi 
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akan diteliti, sehingga penelitian yang tergolong sebagai penelitian 

populasi.  

3.3 Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini ada 2 macam variabel penelitian yaitu variabel 

bebas (X) dan variabel terikat (Y). 

3.3.1 Variabel Bebas (X) 

Variabel X merupakan variabel bebas yaitu variabel yang 

mempengaruhi terhadap suatu gajala. Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah biaya kualitas yang terdiri dari: 

1) Biaya Pencegahan (X1) 

Biaya pencegahan adalah biaya yang terjadi untuk mencegah kualitas 

yang jelek pada produk atau jasa yang akan dihasilkan. Biaya pencegahan 

dalam penelitian ini adalah biaya pencegahan yang dikeluarkan oleh 

perusahaan dari tahun 2004-2006. 

2) Biaya Penilaian (X2) 

Biaya penilaian adalah biaya yang terjadi untuk menentukan apakah 

produk dan jasa telah sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan pelanggan. 

Biaya penilaian dalam penelitian ini adalah biaya penilaian yang dikeluarkan 

oleh perusahaan dari tahun 2004 -2006. 

3.3.2 Variabel Terikat (Y)    

Variabel Y merupakan variabel yang diperkirakan akan timbul 

hubungan yang fungsional dengan variabel bebas. Variabel terikat ini adalah 

jumlah produk rusak dari tahun 2004 -2006. 
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

Di dalam penelitian ini diperlukan metode-metode untuk mendapatkan 

data atau bahan keterangan, yaitu berupa: 

a.    Metode Dokumentasi 

Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk 

memperoleh data yang berhubungan dengan sejarah berdirinya 

perusahaan, strutur organisasi perusahaan, data laporan biaya yang 

berkaitan dengan komponen biaya kualitas, jumlah produk jadi dan 

jumlah produk cacat/rusak dari tahun 2004-2006. 

3.5 Metode Analisis Data 

Metode 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 deskreptif 

dan analisis kuantitatif. 

3.5.1 Analisis Statistik 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 rusak. 
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2. Melakukan pengolahan data penelitian dengan menggunakan grafik 

control chart yang terdapat dalam program SPSS 13.00 for windows 

untuk menganalisis biaya kualitas (biaya pencegahan dan biaya 

penilaian) dan produk rusak. 

3.5.2 Analisis Statistik Inferensial. 

 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 rusak, dengan menggunakan : 

1. Regresi Berganda 

Regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 

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

terhadap variabel terikat (Y) produk rusak, mengenai perubahan dari 

setiap peningkatan atau penurunan variabel bebas yang akan 

mempengaruhi jumlah produk rusak pada PT. Industri Sandang 

Nusantara Unit Patal Secang. 

Rumus : 

Y =  a + b1X1 + b2X2 +e              

(Algifari, 2000: 93) 

 Dimana:  Y  = Produk rusak 

             a  = Konstanta 

             b1 - b2 = Koefisien regresi dari setiap variabel 

             X1  = Biaya pencegahan  
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             X2  = Biaya penilaian 

              ei  = Faktor error = nol 

Pembuktian dengan hipotesis dilakukan dengan : 

a. Uji F atau Uji simultan 

 Pengujian simultan bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel 

terikat. 

Rumus : 

F = 
1)-k-(n / resJK 

k / regJK  

( Sudjana, 2002: 355) 

Hipotesis uji F : 

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

signifikan terhadap produk rusak. 

Ho   =  b1b2  ≠   0, variabel bebas secara simultan berpengaruh 

secara signifikan terhadap produk rusak. 

Penarikan kesimpulan dilakukan : 

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

ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

b. 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) sampai 

dengan satu. Jika R2 yang diperoleh mendekati satu maka dapat 

dikatakan semakin kuat model tersebut menerangkan variasi variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Sebaiknya jika R2 mendekati 0 (nol) 

maka semakin lemah variasi variabel bebas menerangkan variabel 

terikat.  

Rumus : 

R2 = 2
iy

 regJK 
∑

   

(Sudjana, 2002:383) 

c. Uji t atau Uji Parsial 

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara 

individu terhadap variabel terikat. 

1. 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. 
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2. Menentukan tingkat signifikansi (α ) 

Tingkat signifikansi dalam penelitian ini adalah 5% artinya 

resiko kesalahan mengambil keputusan adalah 5% 

3. Pengambilan keputusan 

a. 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 rusak.  

b. Jika probabilitas (sig t)  < α (0,05) maka (Ho) ditolak, artinya  

ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

d. r2 Parsial 

Menghitung r2 digunakan untuk mengetahui sejumlah 

sumbangan dari masing-masing variabel bebas, jika variabel 

lainnya konstan terhadap veriabel terikat. Semakin besar nilai r2 

maka semakin besar variasi sumbangannya terhadap variabel 

terikat.  

2. Evaluasi Ekonometri 

Evaluasi ekonometri dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

model regresi linier berganda yang digunakan untuk menganalisa dalam 

penelitian memenuhi asumsi klasik atau tidak. 
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a. Uji Normalitas digunakan untuk menentukan apakah variabel 

berdistribusi normal atau tidak hal ini dapat, dilihat dari grafik 

normal probability plot. Apabila variabel berdistribusi normal, maka 

penyebaran plot akan berada di sekitar dan di sepanjang garis 45o 

(Imam Ghozali, 2000:76). 

b. Uji Multikolinieritas 

Model regresi yang baik adalah model regresi yang variabel-variabel 

bebasnya tidak memiliki korelasi yang tinggi atau bebas dari  

multikolinieritas. Deteksi adanya gejala multikolinieritas dengan 

menggunakan Variance Inflaction Factor (VIF) dan tolerance 

melalui SPSS. Model regresi yang bebas multikolinieritas memiliki 

nilai VIF dibawah 10 dan nilai tolerence diatas 0,1.  

c. Heteroskedastisitas 

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 sctaterplot 

melalui SPSS. Model yang bebas dari heteroskesdastisitas memiliki 

grafik sctaterplot dengan pola titik-titik yang menyebar di atas dan di 

bawah sumbu Y. 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi 

antar anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu 
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(data time series) atau ruang (data cross section). Deteksi gejala 

autokorelasi digunakan nilai Durbin Watson (Algifari, 2000:89). 

Penarikan kesimpulan ada tidaknya gejala autokorelasi dengan 

melihat tabel berikut ini. 

Tabel : Tabel Durbin Watson Test 

Hasil Perhitungan Klasifikasi 

Kurang dari 1,35 

1,35 sampai dengan 1,59 

1,59 sampai dengan 2,41 

2,41 sampai dengan 2,65 

Lebih dari 2,65 

Ada autokorelasi 

Tanpa kesimpulan 

Tidak ada autokorelasi 

Tanpa kesimpulan 

Ada autokorelasi 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

PT. Industri Sandang Nusantara Unit Patal Secang didirikan pada 

tahun 1962 atas bantuan kredit dari pemerintah Inggris di tanah seluas 16,7 

Ha. Pada awalnya pembangunan dilaksanakan oleh LEPPIN KARYA 

YASA, kemudian dijadikan proyek  Mandataris Presiden dan pada tahun 

1965 pengelolaannya dialihkan kepada KOPROSAN (Komando Proyek 

Sandang) Departemen Perindustrian Tekstil. 

Dari tahun 1967 sampai dengan tahun 1978 pengelolaannya   berada di 

bawah P.N. Industri Sandang, kemudian pada tahun 1978 sampai tahun 2000 

P.N. Industri Sandang Industri sandang terbagi menjadi dua, yaitu:  

1. PT. Industri Sandang I 

P.T. Industri Sandang I, berkantor pusat di Jakarta yang membawahi: 

a) Pabriteks Senayan Jakarta 

b) Patal Cipadung  Bandung, Jawa Barat 

c) Patal Banjaran  Bandung, Jawa Barat 

d) Patal Bekasi  Bekasi, Jawa Barat 

e) Patal Palembang  Palembang, Sumatra Selatan 
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2. PT. Industri Sandang II 

P.T. Industri Sandang II, Berkantor pusat di Surabaya yang membawahi: 

a) Patal Tohpati  Denpasar, Bali 

b) Patal Grati  Pasuruan, Jawa Timur 

c) Patal Lawang  Lawang, Jawa Timur 

d) Patal Secang   Magelang, Jawa Tengah 

e) Patun Madurateks  Kamal. Madura 

f) Patun Makateks  Ujung Pandang, Sulawesi Selatan 

Berdasarkan Keppres RI. No. 14 Tahun 1983 terhitung 01 Januari 

1982, Perusda Sandang Jateng Diintegrasikan ke dalam PT. Industri 

Sandang II terdiri dari : 

a) Patal Cilacap   Cilacap, Jawa Tengah 

b) Pabriteks Tegal  Tegal, Jawa Tengah 

c) Patun Muriateks  Kudus, Jawa Tengah 

d) Patun Infiteks  Ceper, Jawa Tengah. 

Terhitung 01 Januari 1995 Patun Madurateks digabungkan ke Patal 

Lawang, sedangkan Patun Muriateks dan Patun Infiteks digabung ke Patal 

Secang. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

luar biasa tanggal 22 Mei 2000, PT. Industri Sandang I bergabung dengan 

PT. Industri Sandang II. Dan setelah terbitnya SK Menteri Hukum dan 

Perundangan-undangan No.C 10721 HT. 01.04.TH.2000 tanggal 25 Mei 

2000 dengan bergabungnya 4 unit Pabrik Pemintalan PT. Industri Sandang I 

yaitu : 
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a) Patal Kerawang  Kerawang, Jawa Barat 

b) Patal Bekasi   Bekasi, Jawa Barat 

c) Patal Banjaran   Bandung, Jawa Barat dan 

d) Patal Cipadung  Bandung, Jawa Barat 

Nama PT. industri Sandang II resmi berubah menjadi PT. Industri 

Sandang Nusantara. Adapun unit-unit produksi PT. Industri Sandang 

Nusantara adalah sebagai berikut : 

a) Patal Makateks  Ujung Pandang, Sulawesi Selatan 

b) Patal Tohpati  Denpasar, Bali 

c) Patal Grati   Pasuruan, Jawa Timur  

d) Patal Lawang  Lawang, Jawa Timur 

e) Patal Secang   Secang, Jawa Tengah 

f)    Patal Cilacap  Cilacap, jawa Tengah 

g) Pabriteks Tegal  Tegal, jawa Tengah 

h) Patal Karawang  Karawang, Jawea Barat 

i) Patal Bekasi   Bekasi, Jawa Barat 

j) Patal Banjaran  Banjaran, Jawa Barat 

k) Patal Cipadung  Cipadung, Jawa Barat 

4.1.2  Lokasi Perusahaan 

PT Industri Sandang Nusantara Unit Patal Secang bila ditinjau dari 

segi administrasi berada diwilayah Kecamatan Secang, Kabupaten 

Magelang, Jawa Tengah. Sementara bila ditinjau dari segi geografis Patal 



 

 

51

 

Secang berada pada peta Jawa Tengah (Magelang) pada ketinggian 471 

meter diatas permukaan laut. 

Adapun alasan mengapa Secang dipilih sebagai lokasi didirikannya 

perusahaan adalah sebagai berikut : 

a. Segi Teknis 

1)  Letak geografis yang baik yang memiliki jalan raya bersimpangan arah 

utara ke Semarang, arah barat ke Temanggung dan Wonosobo, arah 

selatan ke kota Magelang, Yogjakarta, dan Purworejo. 

2) Kepadatan penduduk dan kurangnya lapangan pekerjaan di daerah 

sekitarnya memudahkan perusahaan untuk memperoleh tenaga kerja. 

3)  Hawa dan ketinggian letak yang tidak membawa pengaruh jelek bagi 

operasional dan produksi perusahaan. 

b. Segi Sosial 

1)  Mengurangi pengangguran. 

2) Memberikan lapangan pekerjaan sebagai ganti tempat mencari nafkah 

kepada pemilik tanah. 

c. Segi Ekonomi 

1)  Memperkuat usaha dalam bidang swasembada sandang 

2)  Memperkecil jumlah impor bahan sandang 

3) Pemasaran hasil produksi dalam jaringan yang luas 
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4.1.3 Visi, Misi, dan Tujuan Perusahaan 

a.  Visi 

Menjadi BUMN berbentuk Persero dalam bidang Industri tekstil 

Indonesia abad ke-21 yang mempunyai daya saing dan daya cipta tinggi 

di tingkat internasional dan ramah terhadap lingkungan sehingga diakui 

sebagai pemain kelas dunia. 

b.  Misi 

Mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dengan berusaha 

secara efisien dan produktif di segala bidang untuk mengatasi persaingan 

pasar industri tekstil dalam negeri maupun luar negeri, memperoleh 

keuntungan yang memadai, melaksanakan pemeliharaan mesin produksi 

dan fasilitas pendukung lainnya dengan baik, memperhatikan 

kesejahteraan karyawan serta memenuhi keinginan stakeholder. 

c.  Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai oleh PT. Industri Sandang Nusantara 

adalah : 

1). Menampung tenaga kerja sehingga dapat membantu pemerintah 

dalam mengurangi jumlah pengangguran, khususnya untuk rakyat 

yang bertempat tinggal di sekitar pabrik. 

2). Memenuhi kebutuhan konsumen, khususnya perusahaan-     

perusahaan yang bergerak dalam industri pembuatan kain. 

3). Mencari keuntungan yang layak dalam rangka kelangsungan proses 

produksi dan kelangsungan usaha. 



 

 

53

 

4.1.4  Struktur Organisasi Perusahaan 

Dalam suatu perusahan agar terjadi koordinasi yang sempurna maka 

dibentuk struktur organisasi. Struktur organisasi  merupakan suatu jenjang 

urut-urutan pengaturan di dalam perusahaan dalam rangka mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Dengan struktur organisasi yang baik, maka tanggung 

jawab dan tugas dari masing-masing departemen difokuskan, sehingga akan 

memudahkan tercapainya tujuan yang diinginkan. Selain itu juga dilakukan 

restrukturisasi yang kuat, supel, efisien, perampingan organisasi, dan 

penggabungan tugas sehingga dapat lebih efisien dan efektif. 

Untuk mempermudah proses produksi dan mempermudah adanya 

koordinasi dalam pelaksanaan tugas, maka PT Industri Sandang Nusantara 

Unit Patal secang membentuk tata kerja yang merupakan suatu jenjang dari 

urutan pekerjaan yang berisikan tugas dan wewenang serta pangkat dan 

jabatan dari masing-masing departemen, seksi, dan urusan, yaitu sebagai 

berikut : (gambar lihat lampiran) 

General manager, bertugas sebagai pelaksana dan pimpinan unit 

produksi serta sebagai wakil dari pusat untuk menjalankan kebijaksanaan 

dari bpusat dengan pangkat Pembina Golongan V dalam melaksanakan 

tugas-tugasnya bertanggung jawab kepada Direksi dan dibantu oleh 

beberapa departemen, yakni : 

a. Departemen produksi Staf Pelaksanaan yang dipimpin oleh seorang 

Manajer dengan pangkat Golongan IV, bertugas mengatur dan 
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melaksanakan proses produksi dari bahan baku sampai bahan jadi sesuai 

dengan order. Departemen ini membawahi :  

1) Seksi Pelaksana Produksi, staf pelaksana yang dipimpin oleh seorang 

asisten manajer dengan pangkat Pengatur Golongan III bertugas 

mengatur dan mengawasi proses dari bahan baku sampai bahan jadi 

sehingga memenuhi standar serta efisiensi yang telah ditentukan. 

Asisten manajer pelaksana produksi membawahi senior supervisor, 

yaitu staf pelaksana dengan pangkat Pengatur Golongan II, yang 

tugasnya adalah : 

a) Urusan Pre Spinning bertugas menyelenggarakan proses 

produksi dari mesin blowing sampai mesin speed 

b) Urusan Spinning dan Finishing bertugas menyelenggarakan 

proses produksi pada mesin ring spinning dan mesin cone winder 

2) Seksi Maintenance, staf pelaksana yang dipimpin oleh seorang 

asisten manajer dengan pangkat Pengatur Golongan III bertugas 

mengatur dan mengawasi proses perawatan mekanik, reparasi, dan 

overhauling pada mesin produksi. Asisten manajer maintenance 

membawahi senior yang tugasnya adalah: 

a) Urusan MTC prespinning bertugas mengadakan perawatan, 

service, overhaul, dari mesin blowing samapai mesin speed  

b) Urusan MTC spinning dan finishing bertugas mengadakan 

perawatan, service, dan overhaul pada mesin spinning dan pada 

mesin winder. 
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c) Urusan MTC roll shop bertugas mengadakan perawatan roll pada 

mesin spinning 

3) Seksi Pembina Produksi, staf pelaksana yang dipimpin oleh seorang 

asisten manajer dengan pangkat Pengatur Golongan III, bertugas 

mengatur, mengawasi, dan merencanakan proses produksi dengan 

tujuan meningkatkan kualitas dari hasil produksi. Asisten manajer 

Pembina produksi membawahi senior supervisor yang bertugas 

dalam: 

a) Urusan administrasi dan laboratorium yaitu mengadakan tes 

bahan baku untuk proses produksi. 

b) Urusan packing dan inspecting. 

4) Seksi teknik, staf pelaksana yang dipimpin oleh seorang asisten 

manajer dengan pangkat Penata Golongan III yang bertugas 

mengatur dan mengawasi kelancaran power supply dan 

melaksanakan pengaturan operasi mesin diesel atau listrik. Asisten 

manajer diesel dan listrik membawahi dua orang senior supervisor 

yang tugasnya adalah : 

a) Urusan diesel dan listrik bertugas menjaga keselamatan serta 

mengadakan perawatan diesel dan mengadakan perencanaan 

listrik dalam perusahaan atau perumahan pabrik. 

b) Urusan AC, komputerisasi bengkel, dan boller water bertugas 

unrtuk mengatur dan mengawasi poses kelancaran mesin AC 

atau mesin pendingin dan mesin boller. 
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b. Departemen Keuangan dan Umum, staf pelaksana yang dipimpin oleh 

seorang manajer dengan pangkat Penata golongan IV, bertugas 

menyusun pengadaan barang, mengawasi, dan mengurusi tugas-tugas 

penyuluhan terhadap masyarakat dan karyawan serta keluarga karyawan. 

Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada General 

Manajer , Departemen ini membawahi : 

1). Seksi pembukuan, staf pelaksana yang dipimpin oleh asisten manajer 

dengan pangkat Pengatur Golongan III, bertugas mengatur dan 

mengawasi pembukuan tentang pengadaan barang yang dibeli oleh 

perusahaan. Manajer Pembukuan membawahi senior supervisor yang 

tugasnya dalah : 

a) Urusan Pembukuan bertugas mencatat dan membukukan barang- 

barang yang dibeli perusahaan. 

b) Urusan Administrasi Kantor betugas mengurusi kebutuhan yang 

diperlukan di dalam kantor. 

2)  Seksi Keuangan, staf pelaksana yang dipimpin oleh asisten manajer 

dengan pangkat Pengatur golongan III, bertugas mengatur 

pengeluaran dan pemasukan keuangan perusahaan. Asisten manajer 

keuangan membawahi senior supervisor yang tugasnya dalah : 

a) Urusan verifikasi sebagai badan pemeriksa keuangan  

perusahaan. 

b) Urusan kasir bertugas mengurusi pembayaran gaji karyawan. 



 

 

57

 

3)  Urusan Gudang, staf pelaksana yang dipimpin oleh seorang senior 

supervisor dengan pangkat golongan II, bertugas mengatur dan 

mengawasi barang-barang kekayaan milik perusahaan yang disimpan 

di gudang. Dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada 

manajer. 

4)   Urusan Administrasi Pengadaan, staf pelaksana yang dipimpin oleh 

seorang senior supervisor dengan pangkat Penyelia Golongan II, 

bertugas mengatur dan mengawasi kedatangan barang. Bertanggung 

jawab kepada manajer. 

5)  Seksi Personalia, staf yang dipimpin oleh seorang asisten manajer 

dengan pangkat Pengatur Golongan III, bertugas mengatur dan 

mengawasi ketenagakerjaan di dalam perusahaan. Asisten manajer 

personalia membawahi senior supervisor yaitu Urusan administrasi 

personalia dan Kesejahteraan bertugas mengawasi administrasi 

personalia, mengawasi disiplin karyawan, kewajiban-kewajiban 

karyawan, dan surat-surat penting karyawan. 

6) Seksi Umum, staf yang dipimpin oleh seorang asisten manajer 

dengan pangkat Pengatur Golongan III, bertugas mengatur dan 

mengawasi kegiatan umum, pendidikan, dan pelatihan. Asisten 

manajer umum membawahi senior supervisor yaitu : 

a)  Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga bertugas mengurusi dan 

membuat surat-surat penting atau surat pengantar perusahaan, 

membuat surat laporan kepada kantor pemerintah yang ada 
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hubungannya dengan perusahaan, dan mengurusi anggaran 

rumah tangga perusahaan. 

b)  Kepala Regu Bengkel Kendaraan, bertugas merawat kendaraan 

milik perusahaan. 

7) Urusan Keamanan bertugas mengurusi keamanan didalam pabrik dan 

didalam perusahaan, bertanggung jawab kepada General manager. 

8) Urusan Administrasi Penjualan bertugas mengurusi penjualan produk 

perusahaan, bertanggung jawab kapada General Manager 

c. Bagian Kesehatan, staf pelaksana yang dipimpin oleh seorang dari dinas 

kesehatan dengan pangkat Penata Golongan IV, bertugas mengurusi 

tentang pemberian pelayanan dan pengobatan bagi para karyawan yang 

sakit atau membutuhkan pengobatan. Dalam melaksanakan tugasnya 

bertanggung jawab kepada General Manajer. Bagian kesehatan dalam 

melaksanakan tugas-tugas kesehatan pada karyawan ataupun keluarga 

karyawan dibantu oleh kepala urusan poliklinik, dimana tugasnya 

adalah:  

1). Memberikan pengobatan pada karyawan yang sakit. 

2). Memberikan penyuluhan-penyuluhan kesehatan. 

3)  Mengurusi keselamatan kerja karyawan di lokasi perusahaan. 

4)  Membantu proses pengobatan ke rumah sakit apabila ada salah satu 

karyawan yang mengalami sakit berat. 

 

 



 

 

59

 

d. Karyawan 

Status karyawan di PT. Industri Sandang Nusantara Unit Patal 

Secang dibedakan menjadi dua, yaitu : 

1) Karyawan Langsung, terdiri dari : 

a) Karyawan Produksi sebanyak 303 orang. 

b) Maintenance sebanyak 55 orang. 

2) Karyawan Tak Langsung 

a) Administrasi produksi sebanyak 34 orang 

b) Teknik sebanyak 29 oarang 

c) Umum dan Keuangan sebanyak 46 orang 

d) Pimpinan perusahaan sebanyak tiga orang 

e) General Manager. 

4.1.5 Jam Kerja 

Untuk menunjang tata kerja pada umumnya dan kelancaran proses 

produksi maka pihak perusahaan memberlakukan peraturan bagi seluruh 

karyawan dalam pembagian jam kerja. Pembagian jam kerja pada PT 

Industri Sandang Nusantara Unit Patal Secang dibedakan menjadi dua, 

yaitu: 

1) Karyawan Day Shift 

a) 5 Hari kerja hari Senin-Jumat Jam 07.30 – 16.00 WIB 

b)  Istirahat    Jam 11.45 – 12.15 WIB 

c) 6 Hari kerja hari Senin-Jumat Jam 07.15 – 15.00 WIB 

d) Sabtu    Jam 07.15 – 15.00 WIB 
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2) Karyawan Shift 

Untuk karyawan pabrik jam kerja dibagi dalam 3 shift, yaitu : 

a) Pagi  Jam 07.00 – 15.00 WIB 

b) Siang  Jam 15.00 – 23.00 WIB 

c) Malam  Jam 23.00 – 07.00 WIB 

4.1.6  Kegiatan Produksi Perusahaan 

a. Hasil Produksi dan Daerah Pemasaran 

Hasil produksi Patal Secang dibedakan menjadi  

1. Benang tenun katun (cotton) dan Rayon 

a. Cotton 100%: Car 30/1, 32/1,40/1, 50/1, dsb 

b. Rayon 100% :  R 30/1, 32/1,40/1,45/1, dsb 

2. Produk sampingan (by product) 

Berupa waste noil yang merupakan bagian dari actual waste.  

Patal Secang pada umumnya membuat benang untuk konsumsi 

pertenunan dan perajutan baik untuk lokal maupun untuk ekspor. 

Bahan baku yang diproduksi adalah Cotton, Rayon, Polyster. 

Pengadaan bahan baku berupa kapas (serat alam) dan Rayon, Polyster 

(serat buatan) dibeli oleh kantor pusat. Kapasitas produksi terpasang 

44.768 MP (Mata Pintal) atau produksi per hari 85.171 Bale. Untuk 

pembuatan benang menggunakan mesin-mesin dari Inggris, Jerman, 

dan Jepang. Daerah pemasaran produksi Patal Secang meliputi dalam 

negeri dan luar negeri (ekspor). Untuk dalam negeri antara lain : 



 

 

61

 

Magelang, Solo, Pekalongan, Bandung, Surabaya, sedang Negara 

tujuan ekspor adalah Portugal, Philipina, dan Taiwan  

b.Proses Produksi 

Proses produksi yang berlangsung di perusahaan ini pada dasarnya adalah 

mengubah bahan baku kapas menjadi benang tenung dengan berbagai 

ukuran atau nomor benang yang telah terdaftar sesuai dengan ketentuan 

ISO 19-9000. Selain itu perusahaan juga menerima pesanan dengan 

perbandingan jumlah cotton dan rayon  sesuai dengan yang dikehendaki 

oleh pemesan dan yang banyak berlaku dipasaran industri tekstil. Bahan 

baku yang digunakan dalam proses produksi meliputi bahan baku utama 

dan bahan baku pembantu. Bahan baku utama adalah kapas dengan jenis 

berikut : 

1. Serat Organis, yang mencakup serat tumbuh-tumbuhan (biji atau 

kapas, batang atau rosda, daun atau siser), serta serat hewan (domba 

atau wool, Kepompong atau sutra). 

2. Serat Buatan, terdiri dari serat sintesis, serat polyster 

(tetron,teryline,trivera), serat setengah sintesis, dan serat rayon 

3. Seratan organis, yang mencakup serat gelas dan serat asbes. 

Bahan baku pembantu yang digunakan yaitu : 

1. Paper Cone untuk menggulung benang 

2. Kantung plastik untuk membungkus benang. 

3. Karung plastik untuk mengepak benang yang siap dipasarkan. 
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Agar kualitas benang tenun terpenuhi sesuai keinginan konsumen, bahan 

baku kapas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 

1. Sifat panjang dan kehalusan kapas minimal antara 12-35 mm 

2. Kapas mempunyai kekuatan 2-5 gr per helai 

3. Serat kapas harus memiliki elastisitas yang baik, dan kuat. 

4. Serat kapas harus cukup tua serta warna cukup mengkilat. 

5. Kandungan air serat kapas 8,5 % 

6. Serat kapas bebas dari debu dan kotoran. 

Untuk mendapatkan cotton 100%, rayon 100% ataupun campuran 

diperlukan tahap-tahap proses yang berbeda. Akan tetapi secara garis besar 

adalah sama. Tahap proses produksi benang secara umum di perusahaan 

adalah sebagai berikut : 

1. Tahap Weaving 

Yaitu tahap yang dilakukan sebelum serat kapas dimasukkan ke dalam 

gudang kapas (hole storage). Dalam tahap ini kapas diangin-anginkan 

selama 24 jam untuk mengembalikan elastisitas serat kapas, 

membersihkan kotoran kapas, dan untuk menyesuaiakan suhu kapas 

dengan suhu ruangan 

2. Tahap Spining 

Dalam tahap ini perusahaan menggunakan mesin sebagai berikut: 

a. Mesin Blowing 

Kapas-kapas yang sudah siap diproses, dicabik-cabik lalu 

dimasukkan ke dalam mesin. Ada kalanya bahan baku dicampur 
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dengan reused waste (limbah yang masih dapat diproses). Mesin 

ini berfungsi membuka gumpalan kapas, mencampur kapas agar 

diperoleh mutu yang baik, serta membersihkan kotoran pada kapas. 

Hasilnya berupa lembaran kapas yang digulung yang disebut lap 

dengan panjang rata-rata 4 yard dan berat 17,5 kg. 

b. Mesin Carding 

Mesin ini berfungsi membuka dan membersihkan lebih lanjut 

gumpalan kapas yang telah dibuka oleh mesin Blowing membentuk 

serat-serat tunggal dan memisahkan serat pendek dan panjang, 

membentuk sliver, serta mensejajarkan serat. Hasil mesin ini 

berupa sliver dengan berat 350 grains per 6 yards untuk Cotton dan 

385grains per 6 yards untuk Rayon 

c. Mesin Drawing 

Mesin ini dibagi menjadi dua bagian yaitu mesin drawing breaker 

(Drawing 1) dan mesin drawing finisher (Drawing II). Mesin 

Drawing berfungsi meluruskan dan mensejajarkan serat dalam 

silver searah dengan sumbu sliver, kemudian dilakukan 

perangkapan 8 can  silver menjadi 1 sliver pada mesin drawing 

breaker menjadi 1 can pada mesin drawing finisher  

d. Mesin Speed 

Berfungsi untuk merubah silver menjadi roving, memberikan 

drafting (penarikan) pada sliver, melakukan penggulungan benang 

(winding), serta melakukan twist (puntiran) pada benang. 
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e. Mesin Ring Spining Frame (RSF) 

Berfungsi untuk drafting, yaitu mesin pembersih tegangan dengan 

jalan mengatur perbedaan kecepatan permukaan roll dengan roll 

sebelumnya. Mesin ini juga melakukan twisting, yaitu pemberian 

puntiran roving menjadi benang dalam panjang tertentu dan 

mengulurnya dalam bentuk tube.  

f. Mesin Finishing Winding 

Berfungsi untuk mengubah benang dari bentuk  tube ke bentuk 

cone (bentuk benang siap dipasarkan). 

3. Tahap Finishing (auto winding), meliputi: 

a. Ultraviolet 

Digunakan untuk mengecek benang apabila tercampur dengan 

benang jenis lain.  

b. Conditional Room 

Berfungsi untuk menyeragamkan kandungan air (moisture regain) 

dalam benang. 

c. Packing 

Benang hasil winding setelah dikondisikan dibawa ke bagian 

packing untuk dikemas dengan plastic sesuai jumlah dan jenis 

berat, selanjutnya disimpan di gudanguntuk dipasarkan. 
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4.2 Deskripsi Variabel Penelitian 

4.2.1 Identifikasi Biaya Kualitas 

Biaya kualitas adalah biaya-biaya yang terkait dengan upaya 

pencegahan, pengidentifikasian, perbaikan, dan pembetulan produk yang 

berkualitas rendah ( Blocher, dkk,2000:200). Dalam penelitian ini biaya 

kualitas yang diteliti adalah biaya kualitas yang terdiri atas biaya pencegahan 

dan biaya penilaian. Untuk mengetahui besarnya biaya kualitas secara 

tersendiri elemen-elemen biaya tersebut kemudian dikelompokkan menurut 

jenis kualitasnya. 

1. Biaya Pencegahan  

 Biaya pencegahan adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencegah 

kualitas yang buruk atas produk yang dihasilkan. Biaya kualitas pada PT. 

Industri Sandang Nusantara Unit Patal Secang yang termasuk dalam 

komponen biaya pencegahan adalah: 

a. Biaya Pemeliharaan Mesin 

 Biaya pemeliharaan mesin merupakan biaya yang dikeluarkan 

untuk memasang, mempertahankan, memperbaiki dan menginspeksi 

mesin-mesin produksi. Besarnya biaya pemeliharaan mesin pada PT. 

Industri Sandang Nusantara Unit Patal Secang adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 Biaya Pemeliharaan Mesin PT. Industri Sandang 
Nusantara Unit Patal Secang 
Tahun 2004-2006  

NO 
 

Bulan 
 

2004 
(Rp) 

2005 
(Rp) 

2006 
(Rp) 

1 Januari 12.651.600 9.467.400 16.245.700 
2 Febuari 10.839.000 12.116.100 16.883.000 
3 Maret 11.235.050 11.524.000 14.323.150 
4 April 11.888.000 15.000.200 8.511.750 
5 Mei 9.371.990 13.958.800 8.950.000 
6 Juni 10.943.200 10.177.300 19.939.500 
7 Juli 12.040.250 9.442.300 9.622.000 
8 Agustus 15.796.150 9.569.000 11.880.200 
9 September 11.000.350 9.925.250 16.409.200 
10 Oktober 10.400.200 9.379.950 9.024.650 
11 November 12.512.600 8.422.000 8.823.425 
12 Desember 11.502.200 10.499.200 13.015.250 

Jumlah 140.180.590 129.481.500 153.627.825 
Rata-rata 11.681.715,8 10.790.125 12.802.318,75 

Sumber : Data Biaya PT. Industri Sandang Nusantara Unit  
Patal Secang yang diolah. 

 
 Berdasarkan tabel 4.1, dapat diketahui bahwa biaya pemeliharaan 

mesin mengalami peningkatan pada tahun 2006, sedangkan biaya 

pemeliharaan mesin terendah ada pada bulan November 2005 sebesar 

Rp.8.422.000 sedangkan biaya pemeliharaan mesin terbesar pada 

bulan Juni tahun 2006 sebesar Rp.19.939.500 karena adanya 

penambahan investasi.  
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Gambar 4.1 Control Chart Biaya Pemeliharaan Mesin 
Tahun 2004-2006 
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 Berdasarkan gambar 4.1, dapat diketahui bahwa biaya 

pemeliharaan mesin berfluktuasi dari tahun ke tahun terlihat pada 

gambar di atas biaya pemeliharaan mesin melebihi batas maksimum 

toleransi, hal ini dikarenakan adanya perbaikan mesin dan pembelian 

suku cadang peralatan yang baru. 

b. Biaya Pelatihan Tenaga Kerja 

 Biaya pelatihan tenaga kerja merupakan pengeluaran-

pengeluaran untuk program pelatihan internal dan eksternal perusahaan 

yang meliputi gaji yang di bayarkan dalam pelatihan, biaya instruksi 

serta macam-macam biaya yang dikeluarkan dalam kaitannya dengan 

pelatihan tenaga kerja. Biaya ini dikeluarkan tiap bulan tetapi 

tergantung pada kebutuhan dan dana yang tersedia. Besarnya biaya 

pelatihan tenaga kerja PT. Industri Sandang Nusantara Unit Patal 

Secang adalah sebagai berikut:  
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Tabel 4.2 Biaya Pelatihan Tenaga Kerja PT. Industri Sandang         
Nusantara Unit Patal Secang 

   Tahun 2004-2006  
NO 

 
Bulan 

 
2004 
(Rp) 

2005 
(Rp) 

2006 
(Rp) 

1 Januari 11.423.600 6.945.250 8.510.000 
2 Febuari 9.827.200 8.950.400 5.548.000 
3 Maret 6.450.000 6.210.000 7.510.000 
4 April 6.250.500 6.084.300 10.170.250 
5 Mei 5.827.200 10.845.600 12.840.000 
6 Juni 5.415.750 6.814.600 7.158.500 
7 Juli 8.420.100 6.985.400 6.995.400 
8 Agustus 7.520.650 8.340.500 9.789.500 
9 September 9.776.500 14.959.000 6.320.200 
10 Oktober 5.850.300 7.651.150 5.354.150 
11 November 6.350.400 5.206.100 5.285.325 
12 Desember 8.650.400 6.420.800 5.845.250 

Jumlah 91.762.600 95.413.100 91.326.575 
Rata-rata 7.646.883,33 7.951.091,67 7.610.547,92 

Sumber : Data Biaya PT. Industri Sandang Nusantara Unit Patal 
Secang yang diolah. 

 
 Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa biaya pelatihan 

tenaga kerja mengalami penurunan pada tahun 2006. Sedangkan biaya 

pelatihan tenaga kerja terendah terjadi pada bulan November 2005 

sebesar Rp. 5.206.100 sedangkan  biaya pelatihan tenaga kerja terbesar 

terjadi pada bulan September 2005 sebesar Rp. 14.959.000. 
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Gambar 4.2 Control Chart Biaya Pelatihan Tenaga Kerja 
Tahun 2004-2006 
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 Berdasarkan gambar 4.2 di atas biaya pelatihan tenaga kerja  

fluktuasi dari tahun 2004 sampai tahun 2006 biaya pelatihan tenaga 

kerja pada PT. Industri Sandang Nusantara Unit Patal Secang melebihi 

batas maksimum toleransi atau di atas Uper control limit (UCL), hal 

ini dikarenakan adanya pelatihan karyawan bagian produksi baik 

program pelatihan eksternal maupun internal. 

2. Biaya Penilaian 

 Biaya penilaian muncul untuk menentukan apakah produk sesuai 

dengan standart yang telah ditetapkan. Biaya kualitas PT. Industri Sandang 

Nusantara Unit Patal Secang yang termasuk dalam kelompok biaya 

penilaian adalah: 

a. Biaya Tenaga Kerja Pemeriksa 

 Biaya tenaga kerja pemeriksa berkaitan dengan pengendalian 

kualitas mulai kualitas bahan baku, barang dalam proses dan produk 

akhir sehingga produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang 
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telah ditetapkan. Besarnya biaya tenaga kerja pemeriksa PT. Industri 

Sandang Nusantara Unit Patal Secang adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Biaya Tenaga Kerja Pemeriksa PT. Industri Sandang 
Nusantara Unit Patal Secang 
Tahun 2004-2006  

NO 
 

Bulan 
 

2004 
(Rp) 

2005 
(Rp) 

2006 
(Rp) 

1 Januari 1.694.000 954.250 734.300 
2 Febuari 1.363.900 1.240.900 4.150.150 
3 Maret 2.050.300 3.240.300 591.900 
4 April 975.525 1.497.650 1.002.300 
5 Mei 1.867.700 848.000 4.240.700 
6 Juni 2.121.200 3.708.300 614.825 
7 Juli 1.186.825 1.945.050 2.193.150 
8 Agustus 964.394 2.003.000 2.217.925 
9 September 1.900.100 1.064.400 1.984.250 
10 Oktober 761.150 1.040.000 2.384.125 
11 November 1.100.200 2.785.010 960.050 
12 Desember 651.700 3.151.150 2.159.250 

Jumlah 15.985.294 23.478.010 23.232.925 
Rata-rata 1.332.107,83 1.956.500,83 1.936.077,08 

Sumber : Data Biaya PT. Industri Sandang Nusantara Unit Patal   
Secang yang diolah. 

 
 Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan bahwa biaya tenaga kerja 

pemeriksa mengalami penurunan pada tahun 2006, sedangkan biaya 

tenaga pemeriksa terendah pada bulan Maret 2006 sebesar Rp.591.900 

sedangkan biaya tenaga kerja pemeriksa terbesar pada bulan Mei 2006 

sebesar Rp. 4.240.700  
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Gambar 4.3 Control Chart Biaya Tenaga Kerja Pemeriksa 
Tahun 2004-2006 
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 Berdasarkan gambar 4.3, dapat diketahui bahwa biaya tenaga 

kerja pemeriksa mengalami peningkatan dari tahun 2004-2006. 

Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2005 tapi peningkatan ini tidak 

melebihi Uper control limit (UCL) dan LCL (lower control limit) hal 

ini berarti bahwa biaya tenaga kerja pemeriksa masih dalam batas 

kewajaran. 

b. Biaya Laboratorium 

 Biaya laboratorium merupakan pengeluaran yang terjadi untuk 

melakukan pengujian suatu produk dalam laborat. Besarnya biaya 

laborat PT. Industri Sandang Nusantara Unit Patal Secang adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.4 Biaya Laboratorium PT. Industri Sandang     Nusantara 
Unit Patal Secang 
Tahun 2004-2006  

NO 
 

Bulan 
 

2004 
(Rp) 

2005 
(Rp) 

2006 
(Rp) 

1 Januari 1.586.700 895.950 645.800 
2 Febuari 1.210.400 2.050.000 4.250.000 
3 Maret 2.430.200 3.350.300 790.500 
4 April 1.950.000 2.896.200 1.334.300 
5 Mei 3.950.800 987.650 3.100.000 
6 Juni 2.800.000 1.250.400 879.600 
7 Juli 1.124.000 995.700 2.356.050 
8 Agustus 2.200.456 2.850.200 2.320.200 
9 September 2.340.200 1.485.600 1.992.170 
10 Oktober 586.200 3.230.000 2.443.875 
11 November 1.200.420 2.540.300 1.000.300 
12 Desember 985.000 3.125.000 2.150.400 

Jumlah 22.364.376 25.657.300 23.263.195 
Rata-rata 1.863.698 2.138.108,33 1.938.599,58 

Sumber : Data Biaya PT. Industri Sandang Nusantara Unit  
Patal Secang yang diolah 

 
 Berdasarkan Tabel 4.4, menunjukkan bahwa biaya laboratorium 

terbesar pada bulan Februari 2006 sebesar Rp. 4.250.000 sedangkan 

biaya laboratorium terendah terjadi pada bulan Oktober 2004 sebesar 

Rp. 586.200. 

Gambar 4.4 Control Chart Biaya Laboratorium 
 Tahun 2004-2006 

363534333231302928272625242322212019181716151413121110987654321

6,000,000

4,000,000

2,000,000

0

-2,000,000

LCL = -1328840,1603
Average = 1970857,6667
UCL = 5270555,4937
BiayaLaboratorium

 



 

 

73

 

 Berdasarkan gambar 4.4, dapat diketahui bahwa biaya 

laboratorium berfluktuasi dari tahun ke tahun. Peningkatan terbesar 

terjadi pada tahun 2005 sedangkan pada tahun 2006 terjadi penurunan 

terndah terjadi pada bulan Oktober 2004 sebesar Rp. 568.200. Tapi 

peningkatan ini tidak melebihi Uper control limit  (UCL) dan LCL 

(lower control limit) hal ini berarti bahwa biaya laboratorium masih 

dalam batas kewajaran. 

4.2.2 Produk Rusak 

Produk rusak merupakan produk yang tidak memenuhi standar 

kualitas yang telah ditetapkan dan secara ekonomis tidak dapat diperbaiki 

lagi. Hasil produk dari PT. Industri Sandang Nusantara Unit Patal Secang 

yang dianggap rusak adalah apabila dalam benang tersebut terdapat 

ketidaksesuaian dengan ukuran dan standar yang telah di tetapkan. 

Tabel 4.5 Jumlah Produk Rusak PT. Industri Sandang  Nusantara Unit 
Patal Secang 
Tahun 2004-2006 (dalam bale)  

NO Bulan 2004 2005 2006 
1 Januari 20.665 20.854 20.355 
2 Febuari 20.315 20.645 20.250 
3 Maret 20.545 20.733 20.453 
4 April 20.350 20.925 21.345 
5 Mei 20.015 21.116 20.800 
6 Juni 20.435 20.522 20.015 
7 Juli 21.250 20.662 20.470 
8 Agustus 20.114 20.334 20.840 
9 September 20.450 20.750 20.350 
10 Oktober 21.300 20.950 21.517 
11 November 21.150 20.895 21.940 
12 Desember 20.500 20.500 20.540 

Jumlah 247.089 248.886 248.875 
Rata-rata 20.590,75 20.730,50 20.749,58 

Sumber : Data PT. Industri Sandang Nusantara Unit Patal Secang diolah. 
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Dalam tabel 4.5 menunjukkan jumlah produk rusak  dari tahun 2004 

sampai dengan tahun 2006  mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 

20.590,75 bale pada tahun 2004, sedangkan tahun 2005 sebesar 20.730,50 

bale dan pada tahun 2006 sebesar 20.749,58 bale. 

Gambar 4.5 Control Chart Produk Rusak 
Tahun 2004-2006  
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Berdasarkan gambar 4.5, dapat diketahui bahwa jumlah produk rusak 

dari tahun ketahun mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 

20.590,75 bale pada tahun 2004, sedangkan tahun 2005 sebesar 20.730,50 

bale dan pada tahun 2006 sebesar 20.749,58 bale. Produk rusak terbesar 

terjadi pada bulan November 2006 sebesar 21940 bale dan berada di atas 

rata-rata maksimum toleransi kerusakan atau di atas UCL hal ini 

dikarenakan berfluktuasinya jumlah biaya pencegahan yaitu jumlah biaya 

pemeliharaan mesin, biaya pemeliharaan mesin terendah ada pada bulan 

November 2005 sebesar Rp.8.422.000 sedangkan biaya pemeliharaan mesin 

terbesar pada bulan Juni tahun 2006 sebesar Rp.19.939.500. 
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4.3. Analisis Hasil Penelitian 

Analisis statistik yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, 

dan langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan 

menggunakan progam SPSS 13.0 for windows diperoleh hasil analisis seperti 

nampak pada tabel 4.6 berikut ini: 

Tabel 4.6 Ringkasan Hasil Perhitungan Komputer dengan Program 
SPSS.  

Uraian Nilai 

Konstanta 

Koefisien regresi biaya pencegahan 

Koefisien regresi biaya penilaian 

Fhitung      

R 

R2 

thitung Variabel biaya pencegahan    

thitung Variabel biaya penilaian 

r2 parsial Variabel biaya pencegahan 

r2 parsial Variabel biaya penilaian 

22.096 

-0,0000563 

-0,0000824 

5,258 

0,242 

0,492 

-2,868 

-2,198 

0,1998 

0,1274 

Sumber: Hasil Perhitungan Komputer 

Dari Tabel 4.6 tersebut maka diperoleh persamaan regresi berganda 

sebagai berikut: 

Y = 22.096– 0,0000563 X1 – 0,0000824 X2 

Persamaan regresi berganda (Y = 22.096–0,0000563 X1–0,0000824 X2), 

 dapat diinterprestasikan : 

a) Konstanta 22.096 bale 

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

rusak (Y) sebesar  22.096 bale  
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b) b1 = – 0,0000563 Berarti jika biaya pencegahan (X1) naik sebesar 

Rp.1.000.000 sedangkan  variabel lain dianggap konstan, maka produk 

rusak (Y) akan turun sebesar 56,3 bale 

c) b2 = – 0,0000824 Berarti jika biaya penilaian (X2) naik sebesar 

Rp.1.000.000 sedangkan variabel lain dianggap konstan, maka produk 

rusak (Y) akan turun sebesar 82,4 bale. 

Pembuktian hipotesis dari persamaan regresi di atas dilakukan dengan: 

1. Uji F (Uji Simultan) 

Jika probabilitas (0,010) < α (0,05) maka (Ho) ditolak, artinya ada 

pengaruh yang signifikan antara biaya pencegahan dan biaya penilaian 

terhadap produk rusak.  

Dengan demikian hipotesis menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan 

secara simultan antara biaya pencegahan dan biaya penilaian terhadap 

produk rusak dapat diterima.   

2. Koefisien Determinasi (R2) 

Berdasarkan perhitungan SPSS 13.0 for windows yang telah 

dilakukan, menghasilkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,492 atau 

49,2%. Jadi dapat dikatakan bahwa 49,2% perubahan produk rusak 

disebabkan oleh perubahan biaya pencegahan dan biaya penilaian secara 

bersama-sama. Sedangkan 50,8% perubahan produk rusak disebabkan oleh 

variabel lain di luar komponen biaya kualitas (biaya pencegahan dan biaya 

penilaian). 
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Selain melakukan pembuktian dengan menggunakan koefisien 

determinasi secara simultan (R2), perlu juga diuji besarnya koefisien 

determinasi parsialnya (r2) untuk menunjukkan persentase kontribusi 

masing-masing variabel bebas (independen). Dari tabel 4.6 di atas 

menunjukkan bahwa koefisien determinasi (r2)  parsial untuk variabel 

biaya pencegahan sebesar 0,1998 dan variabel biaya penilaian sebesar 

0,1274. Hal ini mengandung arti bahwa sumbangan parsial masing-masing 

variabel adalah sebesar 19,98% untuk biaya pencegahan dan 12,74% untuk 

biaya penilaian.   

3. Uji t atau Uji Parsial  

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. Jika probabilitas (0,07) < α (0,05) maka (Ho) ditolak, artinya ada 

pengaruh yang signifikan dari biaya pencegahan terhadap produk 

rusak.secara statistika dapat dibuktikan bahwa biaya kualitas 

berpengaruh terhadap perubahan nilai variabel produk rusak.  

b. Jika probabilitas (0,035)  < α (0,05) maka (Ho) ditolak, artinya  ada 

pengaruh yang signifikan dari biaya penilaian terhadap variabel produk 

rusak. 
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4. Evaluasi Ekonometri 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah variabel 

berdistribusi normal atau tidak hal ini dapat, dilihat dari grafik normal 

probability plot. Apabila variabel berdistribusi normal, maka 

penyebaran plot akan berada di sekitar dan di sepanjang garis 45o 

(Imam Ghozali, 2000:76). Berdasarkan gambar 4.6 di bawah ini dapat 

diketahui bahwa variabel berdistribusi normal.  

1.00.80.60.40.20.0

Observed Cum Prob

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Ex
pe

cte
d C

um
 Pr

ob

Dependent Variable: ProdukRusak

Normal P- P Plot of Regression Standardized Residual

 

Gambar 4.6 Grafik Normal Probability Plot 

b. 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 faktor (VIF) 

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

Melalui SPSS 13.0 for windows dengan cara meregresikan model 
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regresi tersebut, maka dihasilkan output yang dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 4.7 Nilai Toleransi dan VIF 
Biaya Pencegahan dan Biaya Penilaian  

Variabel Korelasi Toleransi VIF 

X1 
X2 

0,934 
0,934 

1,070 
1,070 

Sumber: Lampiran 

Dari hasil output SPSS, terlihat bahwa tidak ada variabel yang 

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. 

a. Heteroskedastisitas 

Salah satu asumsi dalam regresi berganda adalah uji 

heteroskedastis seperti yang ada pada gambar 4.7 berikut ini: 
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Gambar 4.7 Grafik Scatterplot 
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Dari hasil output grafik scatter plot melalui SPSS. Model yang 

bebas dari heteroskedastisitas memiliki grafik scatterplot dengan pola 

titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah sumbu Y. pada 

penelitian ini grafik scatter plot memiliki pola titik-titik yang 

menyebar di atas dan di bawah sumbu Y, jadi dapat diambil 

kesimpulan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi gejala 

heteroskedastisitas. 

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 

1,666 nilai tersebut dibandingkan dengan nilai pada kriteria uji 

otokorelasi Durbin Watson dengan n = 36, %5=α , k = 3, seperti 

tampak pada tabel 4.8. berikut: 

Tabel 4.8 Durbin Watson Test 
Hasil Perhitungan Klasifikasi 

Kurang dari 1,35 

1,35 sampai dengan 1,59 

1,59 sampai dengan 2,41 

2,41 sampai dengan 2,65 

Lebih dari 2,65 

Ada autokorelasi 

Tanpa kesimpulan 

Tidak ada autokorelasi 

Tanpa kesimpulan 

Ada autokorelasi 

Sumber: (Algifari,2000:89) 
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Dari hasil perhitungan dengan menggunakan program komputer SPSS 

didapat nilai uji Durbin Watson berada di daerah tidak ada otokorelasi. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut tidak 

terjadi otokorelasi. 

4.4 Pembahasan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa PT. 

Industri Sandang Nusantara Unit Patal Secang Biaya telah mengeluarkan 

banyak biaya dalam meningkatkan kualitas produknya. Salah satunya adalah 

biaya kualitas yang dikeluarkan untuk menekan produk rusak. Biaya kualitas 

dalam hal ini adalah terdiri dari dua jenis biaya, yaitu biaya pencegahan dan 

biaya penilaian. Biaya pencegahan dan biaya penilaian yang dikeluarkan 

mempengaruhi produk rusak. 

a. Biaya Pencegahan (X1) 

Biaya pencegahan adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencegah 

kualitas yang buruk atas produk yang dihasilkan. Biaya kualitas pada PT. 

Industri Sandang Nusantara Unit Patal Secang yang termasuk dalam 

komponen biaya pencegahan adalah sebagai berikut: 

1. Biaya Pemeliharaan Mesin 

Biaya pemeliharaan mesin merupakan biaya yang dikeluarkan untuk 

memasang, mempertahankan, memperbaiki dan menginspeksi mesin-

mesin produksi. Pada tabel 4.1 terlihat dari tahun 2004 sampai tahun 2006, 

jumlah biaya pemeliharaan mesin terbesar dikeluarkan pada juni 2006 
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sebesar Rp.19.939.500 dan paling terendah pada bulan November 2005 

sebesar Rp.8.422.000. 

2. Biaya Pelatihan Tenaga Kerja Pemeriksa 

Biaya pelatihan tenaga kerja merupakan pengeluaran-pengeluaran 

untuk program pelatihan internal dan eksternal perusahaan yang meliputi 

gaji yang di bayarkan dalam pelatihan, biaya instruksi serta macam-

macam biaya yang dikeluarkan dalam kaitannya dengan pelatihan tenaga 

kerja. Biaya ini dikeluarkan tiap bulan tetapi tergantung pada kebutuhan 

dan dana yang tersedia. Pada tabel 4.2 biaya pelatihan tenaga kerja 

mengalami penurunan pada tahun 2006 hal ini disebabkan adanya 

pengurangan biaya untuk pelatihan karyawan baik progarm eksternal 

maupun internal. Biaya tenaga kerja terendah terjadi pada bulan November 

2005 sebesar Rp.5.206.100 sedangkan biaya terbesar terjadi pada bulan 

september tahun 2005 sebesar Rp.14.959.000. 

b. Biaya Penilaian (X2) 

 Biaya penilaian muncul untuk menentukan apakah produk sesuai 

dengan standart yang telah ditetapkan. Biaya kualitas PT. Industri Sandang 

Nusantara Unit Patal Secang yang termasuk dalam kelompok biaya penilaian 

adalah: 

1. Biaya tenaga kerja pemeriksa 

Biaya tenaga kerja pemeriksa berkaitan dengan pengendalian kualitas 

mulai kualitas bahan baku, barang dalam proses dan produk akhir sehingga 

produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Biaya 
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tenaga pemeriksa tebesar pada bulan Mei 2006 sebesar Rp. 4.240.700 dan 

terendah pada bulan Maret 2006 sebesar Rp.591.900.   

2. Biaya laboratorium 

Biaya laboratorium merupakan pengeluaran yang terjadi untuk 

melakukan pengujian suatu produk dalam laborat dengan tujuan untuk 

mendeteksi terjadinya penurunan kualitas produk. Pada tabel 4.4 terlihat 

bahwa biaya laboratorium yang terjadi pada PT. Industri Sandang 

Nusantara Unit Patal Secang jumlahnya bervariasi dari tahun 2004 sampai 

dengan tahun 2006. Hal ini disebabkan karena jumlah dana untuk 

kebutuhan laboratorium tidak sama setiap tahunnya. 

Dari hasil tersebut dapat diambil suatu kesimpulan peningkatan biaya 

kualitas khususnya biaya pencegahan dan biaya penilaian akan menurunkan 

produk rusak. Hal ini sesuai dengan teori bahwa ketika biaya pencegahan dan 

biaya penilaian meningkat berarti menunjukkan persentase produk rusak 

menurun dan sebaliknya jika biaya pencegahan dan biaya penilaian menurun 

akan meningkatkan jumlah produk yang rusak. (Hansen dan Mowen, 

2001:11) 

c. Produk Rusak 

 Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa PT. Industri Sandang 

Nusantara Unit Patal Secang telah mengeluarkan biaya kualitas dalam rangka 

meningkatkan kualitas produknya. Akan tetapi dalam kenyataannya masih 

ditemui produk yang rusak lebih dari 2% dari jumlah produksi. 
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 Melihat hasil analisis regresi di atas bahwa secara menyeluruh biaya 

kualitas (biaya pencegahan dan biaya penilaian) mempunyai pengaruh 

terhadap produk rusak. Besarnya sumbangan yang dikeluarkan biaya kualitas 

terhadap produk rusak dapat ditunjukkan oleh koefisien determinan sebesar 

49,2% walaupun secara bersama-sama komponen biaya kualitas berpengaruh 

negatif terhadap produk rusak, namun pengaruh komponen biaya kualitas  

tersebut berbeda-beda, dan sisanya 50,8% dipengaruhi oleh faktor lain diluar 

biaya kualitas dan produk rusak. Hal ini disebabkan karena bahan baku yang 

jelek, kerusakan mesin ataupun karyawan yang kurang teliti dalam melakukan 

pekerjaannya.  namun pengaruh komponen biaya kualitas  tersebut berbeda-

beda. Melihat kondisi tersebut di atas, perusahaan perlu meningkatkan 

pengawasan mulai dari pemilihan bahan baku, pelatihan tenaga kerja, proses 

produksi sampai hasil akhir sebelun dipasarkan ke konsumen dan informasi ini 

dapat bermanfaat bagi manajemen khususnya manajer keuangan dan manajer 

produksi. Manajemen dapat meramal dalam berproduksi khususnya berkenaan 

dengan produk rusak sehingga biaya yang dikeluarkan tepat sasaran sesuai 

dengan harapan tentunya. 

 Hal ini menandakan bahwa hasil penelitian sesuai dengan teori atau 

hipotesis yang menyatakan bahwa ada pengaruh negatif antara biaya kualitas 

terhadap produk rusak. Sesuai dengan teori bahwa ketika biaya pencegahan 

dan biaya penilaian meningkat berarti menunjukkan persentase produk rusak 

menurun dan sebaliknya jika biaya pencegahan dan biaya penilaian menurun 

akan meningkatkan jumlah produk yang rusak. (Hansen dan Mowen, 2001:11) 
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 Dari hasil pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan ketika unit produk 

rusak meningkat maka akan menyebabkan penurunan pada biaya kualitas, 

begitu juga sebaliknya ketika biaya pencegahan meningkat maka akan 

menurunkan dan meminimalisir unit produk yang rusak.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, maka dapat 

penulis simpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil uji secara simultan biaya pencegahan dan biaya 

penilaian berpengaruh terhadap produk rusak. 

2. Secara parsial biaya kualitas memiliki pengaruh yang berbeda-beda 

terhadap produk rusak yang terjadi pada PT. Industri Sandang Nusantara 

Unit Patal Secang. 

3. Biaya pencegahan memiliki pengaruh yang paling dominan dalam 

sumbangan biaya kualitas terhadap produk rusak yaitu sebesar 19,98%. 

5.2 Saran 

Dari hasil pembahasan dan simpulan penelitian, dapat dikemukakan 

beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh perusahaan sebagai berikut: 

1. Dengan mengetahui pengaruh hubungan biaya pencegahan dan biaya 

penilaian, perusahaan dapat secara tepat memperlakukan biaya kualitas 

guna meminimalisir terjadinya produk rusak. 

2. Dalam rangka menekan produk rusak sebaiknya PT. Industri Sandang 

Nusantara Unit Patal Secang memanaj produk rusak dalam meningkatkan 

kualitas produknya, hendaknya melakukan tindakan pengawasan secara 
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intensif dalam rangka mengendalikan jumlah produk rusak, agar faktor 

penyebab utama kerusakan produk dapat diketahui. 

3. Bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian sejenis untuk 

menambah jumlah tempat penelitian dari perusahaan sejenis sehingga 

diperoleh hasil penelitian yang lebih akurat.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 1. 

Pedoman Wawancara 

1. PT Patal Secang sebenarnya memproduksi apa, karena kebanyakan orang 

berfikir PT patal Secang memproduksi Tekstil dengan produk jadi kain ? 

2. Jenis produk yang dihasilkan PT. Patal Secang dibedakan berdasarkan apa? 

3. Bagaimana sejarah berkembangnya PT Patal Secang? 

4. Berapa banyak macam produk yang dihasilkan jika dilihat dari bahan baku, 

mesin dan peralatan serta proses produknya? 

5. Bagaimana sistem pengendalian kualitas produk akhir PT Patal Secang ? 

6. Apa yang menyebabkan produk akhir menjadi cacat ? 

7. Bagaimana perusahaan menanggapi atau menyikapi adanya produk cacat yang 

terjadi ? 

8. Apakah perusahaan menetapkan batas toleransi penyebab proiduk cacat ? 

9. Dari macam produk yang dihasilkan, produk mana yang banyak diminta 

konsumen ? 

10. Berapa total produk yang dihasilkan untuk setiap bulan dari produk tertinggi 

yang diminta konsumen ? 

11. Apakah PT Patal Secang mengutamakan kualitas dalam menghasilkan produk 

akhir ? 

12. Apa yang dilakukan perusahaan jika menghadapi produk cacat yang melebihi 

batas toleransi ? 

13. Apakah PT Patal Secang sudah melakukan Quality Control Dalam 

memproduksi produk jadi ? 


	AWAL SKRPS.pdf
	BAB I.pdf
	BAB II.pdf
	BAB III.pdf
	BAB IV.pdf
	BAB V.pdf
	Lampiran 1.pdf

