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SARI 
 
 
 Meylianto Purnomosidi Wibowo, 2006. Judul skripsi “Analisis 
Optimalisasi Biaya Kualitas dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Produk 
pada PT. Primatexco Indonesia”. Skripsi ini memuat 63 halaman, 7 tabel, 1 
gambar, dan 13 lampiran. Pembimbing I  Drs. Agus Wahyudin, M.Si dan 
Pembimbing II Dra. Sri Kustini. 
 
Kata kunci : biaya kualitas, kualitas produk.  
 
 Iklim bisnis yang semakin global, membuat perusahaan harus dapat 
bertahan dalam persaingan yang sangat kompetitif. Salah satu strategi yang dapat 
digunakan untuk tetap bertahan adalah meningkatkan kualitas produk yang 
dihasilkan. Produk yang berkualitas dapat meningkatkan kepuasan konsumen 
dalam menggunakan produk tersebut dan menciptakan minat konsumen untuk 
melakukan pembelian kembali terhadap produk yang ditawarkan. Biaya yang 
dikeluarkan perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk disebut biaya 
kualitas. Biaya kualitas terdiri empat komponen utama yaitu biaya pencegahan, 
biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. 
 Variabel bebas dalam penelitian ini adalah biaya kualitas total. Sedangkan 
variabel terikatnya adalah kualitas produk yang ditentukan berdasarkan jumlah 
produk berkualitas yang dihasilkan. Metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah metode dokumentasi, wawancara, dan observasi. Metode analisis yang 
digunakan analisis deskriptif dan inferensial (analisi regresi). 
 Hasil penelitian menunjukkan biaya kualitas terdiri dari empat komponen 
utama yaitu biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan 
biaya kegagalan eksternal.. Persentase biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya 
kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal terhadap biaya kualitas total 
bersama-sama menentukan biaya kualitas optimal sebesar 5.056 %. Masing-
masing komponen biaya kualitas memiliki kontribusi  dalam penentuan biaya 
kualitas optimal sebesar biaya pencegahan 62,08 %, biaya penilaian 19,84 %, 
biaya kegagalan internal 9,97 %, dan biaya kegagalan eksternal 8,11 %. Biaya 
kualitas mempengaruhi perubahan kualitas produk sebesar 13,9 %. Hal itu 
ditunjukkan dari nilai t hitung > t tabel, di mana t hitung untuk biaya kualitas 
sebesar 2,347, sedangkan t table sebesar 2,04. Berdasarkan hasil penelitian 
menunjukkan biaya kualitas mempunyai hubungan yang negatif dengan kualitas 
produk, dalam artian semakin rendah biaya kualitas yang dikeluarkan maka 
semakin tinggi kualitas produk yang dihasilkan.  Dari penelitian di atas dapat 
diambil kesimpulan bahwa PT. Primatexco Indonesia telah mengeluarkan biaya-
biaya yang termasuk dalam katagori biaya kualitas, namun PT. Primatexco 
Indonesia belum mengelompokkan biaya tersebut secara terpisah dan belum 
menyusun laporan biaya kualitas secara tersendiri. Oleh karena itu, PT. 
primatexco Indonesia harus melakukan pelaporan biaya kualitas secara terpisah 
sehingga dapat mengidentifikasikan peluang-peluang yang ada untuk 
meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan dan tidak terjadi pemborosan 
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biaya. Hal ini berdasarkan temuan peneliti bahwa biaya kualitas akan 
mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan perusahaan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Alasan Pemilihan Judul 

Dalam era globalisasi  tidak ada satu negara pun yang tidak terkena 

dampak globalisasi. Dampak adanya globalisasi adalah adanya persaingan 

bebas. Adanya persaingan bebas menjadikan perusahaan memasuki 

lingkungan yang berbeda dari sebelumnya. Pasar tidak lagi dimasuki oleh 

pesaing-pesaing domestik melainkan telah dimasuki oleh pesaing-pesaing dari 

luar negeri yang memasarkan produk dan jasa yang memiliki keunggulan 

kompetitif tingkat dunia. Untuk mendukung eksistensi perusahaan dalam 

persaingan tersebut, perusahaan dituntut untuk menghasilkan produk yang 

terbaik bagi konsumen yang menggunakan produknya.  

Semakin ketatnya persaingan perdagangan, baik pasar barang atau 

jasa, dapat terlihat adanya kecenderungan bahwa masa mendatang merupakan 

era konsumen maka perlu adanya perhatian terhadap konsumen dan 

pengontrolan terhadap pencapaian mutu. Posisi konsumen atau pelanggan 

menjadi semakin penting dan menentukan bagi kelangsungan hidup suatu 

perusahaan, sehingga produsen atau pemasar harus bekerja lebih efektif, 

produktif dan efisien.   

Proses produksi yang memperhatikan kualitas akan menghasilkan 

produk yang terhindar dari kerusakan. Jika hal ini tercapai, maka adanya 

pemborosan dan inefisiensi dapat terhindar sehingga biaya produksi per unit 
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dapat ditekan. Selain itu juga, pencapaian kualitas produk yang optimal dan 

sesuai dengan quality need, di satu sisi tidak dapat mengabaikan adanya 

efisiensi biaya. Efisiensi .biaya ditekankan untuk meningkatkan kualitas yang 

disertai dengan penekanan biaya hingga se-optimal mungkin, sehingga harga 

jual produk tetap kompetitif. 

Harga jual yang kompetitif dengan kualitas yang tinggi merupakan 

tujuan perusahaan untuk menciptakan competitive adventage. Menurut 

Hansen Mowen (2001), competitive adventage adalah salah satu kondisi 

perusahaan yang dapat menciptakan nilai tambah bagi konsumen yang lebih 

baik dengan harga yang lebih rendah atau memberikan nilai tambah bagi 

konsumen yang sama dengan harga atau pengorbanan yang lebih rendah. 

Dalam menciptakan kondisi competitive adventage tersebut, salah satu 

strategi yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan memberikan 

keunggulan kualitas yang lebih baik kepada konsumen dibanding dengan 

kualitas yang diberikan oleh pesaing lain. Untuk memberikan kualitas yang 

lebih baik dari pesaingnya tanpa harus menaikkan harga jual produk, maka 

sangat diperlukan informasi yang menyediakan data biaya kualitas secara 

lengkap. 

Dengan adanya kualitas yang sesuai dengan harapan konsumen, maka 

konsumen akan merasa puas terhadap manfaat yang diberikan oleh produk 

tersebut. Kepuasan konsumen atau pelanggan merupakan modal perusahaan 

untuk terus eksis dalam persaingan, karena kepuasan pelanggan merupakan 
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faktor penentu bagi konsumen untuk melakukan pembelian terhadap produk 

yang dihasilkan oleh perusahaan secara terus menerus.  

Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kepuasan konsumen 

terhadap manfaat yang diberikan oleh produk tersebut, maka konsumen akan 

tertarik untuk terus menggunakan atau membeli produk tersebut. Sehingga 

tingkat loyalitas konsumen terhadap produk tersebut semakain besar. 

Untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk, 

diperlukan informasi mengenai biaya kualitas perusahaan yang tersusun dalam 

bentuk laporan biaya kualitas. Laporan biaya kualitas merupakan laporan 

keuangan intern yang sangat penting karena dengan tersedianya laporan biaya 

kualitas ini menajemen dapat mengetahui, merencanakan, dan menetukan 

strategi perusahaan dalam rangka menghadapi persaingan di masa yang akan 

datang.      

Atas dasar pentingnya laporan biaya kualitas sebagai laporan intern 

perusahaan maka diperlukan adanya pengukuran dan pelaporan biaya-biaya 

kualitas. Biaya kualitas didefinisikan sebagai biaya yang timbul berkaitan 

dengan pengidentifikasian, perbaikan, dan pencegahan produk rusak (Hansen 

dan Mowen, 2001 : 220). 

Menurut Supriyono (1994 : 379), biaya kualitas dapat dikelompokkan 

menjadi empat kelompok yaitu : (1) biaya pencegahan merupakan biaya yang 

terjadi untuk mencegah kerusakan produk atau jasa yang diproduksi, (2) biaya 

penilaian merupakan biaya yang terjadi untuk manentukan apakah produk dan 

jasa sesuai dengan persyaratan kualitas, (3) biaya kegagalan internal 
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merupakan biaya yang terjadi karena produk dan jasa yang tidak sesuai 

persayaratan terditeksi sebelum barang atau jasa dikirim ke pihak luar, (4) 

biaya kegagalan eksternal merupakan biaya-biaya yang terjadi karena produk 

gagal menyesuaikan persyaratan-persayaratan yang diketahui setelah barang 

atau jasa dikirim ke pihak luar. 

PT. Primatexco Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang 

bergerak di bidang produksi tekstil dan menghasilkan tekstil yang dipasarkan 

di pasar domestik maupun pasar internasional. Dengan semakin 

berkembangnya industri-industri tekstil di Indonesia, maka PT. Primatexco 

Indonesia semakin mendapat pesaing-pesaing yang saling berebut untuk 

memperoleh pangsa pasar. Apabila perusahaan ingin tetap eksis dan 

mempertahankan pangsa pasarnya, maka perusahaan harus merencanakan dan 

mengendalikan biaya kualitasnya. Pemberian porsi yang tepat pada ke-empat 

kelompok biaya kualitas akan memberikan titik temu biaya kualitas yang 

optimal bagi perusahaan. Hal lain yang tidak boleh diabaikan oleh PT. 

Primatexco Indonesia yang berkaitan dengan kualitas adalah seberapa efektif 

pelaksanaan pembiayaan kualitas yang dapat di lihat dari kualitas produk yang 

dihasilkan dalam proses produksi. 

Pada kenyataannya, PT. Primatexco Indonesia belum membuat 

laporan tersendiri untuk biaya kualitas, sehingga biaya-biaya tersebut masih 

tersebar dalam komponen biaya yang lain. Hal tersebut, tentu akan 

menyulitkan perusahaan dalam menentukan biaya kualitas optimal dan 

pengendalian produk cacat yang dihasilkan perusahaan, sehingga PT. 



 

 

5

Primatexco Indonesia perlu mengadakan perencanaan dan pengendalian biaya 

kualitas. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengetahui 

seberapa pentingnya optimalisasi biaya kualitas bagi peningkatan kualitas 

produk dalam perusahaan, sehingga perusahaan dapat bertahan dalam 

persaingan, maka penelitian ini diberi judul : “Analisis Optimalsasi Biaya 

Kualitas dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Produk pada PT. 

Primatexco Indonesia Batang”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Belum tersusunnya laporan biaya kualitas secara tersendiri, maka 

dapat menyulitkan manajemen dalam mengidentifikasikan dan mengukur 

unsur-unsur yang termasuk dalam biaya kualitas, sehingga biaya kualitas 

belum dapat berperan penting untuk dijadikan dasar alat analisa pengambilan 

keputusan rencana strategis perusahaan. 

Atas dasar hal tersebut, perlu bagi menajemen untuk mengetahui apa 

yang termasuk dalam komponen-komponen biaya kualitas, bagaiman cara 

mengidentifikasikan dalam anggaran perusahaan, serta pelaporannya dalam 

laporan keuangan perusahaan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana komposisi biaya kualitas yang sesungguhnya terjadi dan titik 

optimal biaya kualitas yang dapat dicapai oleh PT. Primatexco Indonesia? 
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2. Adakah pengaruh biaya kualitas terhadap kualitas produk yang dihasilkan 

oleh PT. Primatexco Indonesia ? 

 

C. Penegasan Istilah 

Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian, agar menjadi jelas 

dan  tidak terjadi salah tafsir, maka perlu adanya penegasaan istilah-istilah 

dalam judul tersebut, yaitu: 

1. Biaya kualitas 

Biaya kualitas adalah biaya yang mungkin terjadi atau akan terjadi karena 

mutu yang buruk. Jadi biaya kualitas adalah biaya yang berhubungan 

dengan pengidentifikasian, perbaikan, dan pencegahan kerusakan 

(Supriyono, 1994 : 377). Biaya kualitas terdiri dari empat komponen yaitu 

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

kegagalan eksternal. Biaya kualitas dalam penelitian ini merupakan biaya 

kualitas pada PT. Primatexco Indonesia dari than 2002 – 2004. 

2. Kualitas produk 

Kualitas produk adalah faktor-faktor yang terdapat di dalam suatu produk 

atau hasil tersebut sesuai dengan tujuan untuk apa barang tersebut 

dimaksudkan atau dibutuhkan (Assauri, 1999: 205). Kualitas produk 

ditentukan berdasarkan jumlah produk berkualitas yang dihasilkan oleh 

PT. Primatexco Indonesia tahun 2002 – 2004. 

 



 

 

7

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menentukan arah  

penelitian dan dapat diprediksikan tindakan apa yang akan dilakukan, 

sehingga hambatan yang mungkin terjadi dapat dikurangi. Adapun tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui komponen-komponen yang menyusun biaya 

kualitas PT. Primatexco  Indonesia Batang. 

2. Untuk mengetahui adakah pengaruh optimalisasi biaya kualitas 

terhadap kualitas produk yang dihasilkan oleh PT. Primatexco  

Indonesia Batang. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan teoritis 

Hasil penelitian ini, memiliki manfaat untuk pengembangan 

ilmu pengetahuan mengenai penganggaran biaya-biaya yang ada 

dalam suatu perusahaan, khususnya dalam penyusunan biaya kualitas 

yang optimal yang pernah dipelajari, baik melalui pembelajaran secara 

formal maupun non formal. Penelitian ini juga bermanfaat bagi siapa 

saja yang ingin melakukan penelitian lanjutan mengenai biaya 

kualitas. 

b. Kegunaan praktis  

Bagi seluruh perusahaan, penelitian ini bermanfaat sebagai 

masukan dalam penganggaran biaya-biaya, khususnya biaya kualitas.  
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Selain itu, juga sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan dan lebih 

mengoptimalkan penganggaran biaya kualitas yang ada dalam 

perusahaan sehingga  perusahaan pendapatan yang maksimal. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Biaya 

1. Pengertian biaya 

Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam 

satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan telah terjadi untuk tujuan 

tertentu (Mulyadi, 1993 : 8). 

Biaya adalah harga perolehan yang dikorbankan atau digunakan 

dalam rangka memperoleh penghasilan dan akan dipakai sebagai 

pengurang penghasilan ( Supriyono, 1994 : 16). Sedang menurut FASB, 

biaya adalah arus keluar aktiva, penggunaan aktiva atau  munculnya 

kewajiban atau kombinasi keduanya selama satu periode yang disebabkan 

oleh pengiriman barang, pembuatan barang, pembebanan jasa, atau 

pelaksanaan kegiatan yang merupakan kegiatan utama perusahaan. 

Berdasarkan pemahaman di atas, dapat disimpulkan bahwa biaya 

merupakan pengorbanan sumber ekonomi berupa uang untuk memperoleh 

penghasilan dan untuk mencapai tujuan tertentu. 

Dalam perusahaan, penentuan biaya-biaya yang optimal sangat 

penting untuk dilakukan untuk lebih mengefisienkan pemakaian biaya-

biaya dalam proses produksi. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat 

menentukan dan memperhitungkan pengeluaran biaya yang lebih efisien, 

sehingga tidak terjadi pemborosan dalam pengeluaran biaya untuk 

memproduksi barang. 
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2. Penggolongan biaya 

Dalam menggolongkan biaya ada beberapa macam cara. Menurut 

Harahab (1994 : 59), biaya dapat digolongkan menjadi : 

a. Biaya yang dihubungkan dengan penghasilan dalam satu periode 

tertentu. 

b. Biaya yang dihubungkan dengan periode tertentu yang tidak dikaitkan 

dengan penghasilan. 

c. Biaya yang karena alasan praktis tidak dapat dikaitkan dengan periode 

manapun. 

Sedangkan menurut Mulyadi (1993: 14), biaya dapat digolongkan 

menurut: 

a. Obyek pengeluaran 

Dalam hal ini, nama obyek pengeluaran merupakan dasar 

penggolongan biaya, misal pengeluaran listrik maka dapat disebut 

juga biaya listrik. 

b. Fungsi pokok dalam perusahaan 

Dalam perusahaan manufaktur biaya dapat dikelompokkan menjadi : 

1) Biaya produksi 

Biaya produksi merupakan biaya yangt terjadi untuk mengelola 

bahan baku menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. 

2) Biaya pemasaran 

Biaya pemasaran merupakan biaya yang terjadi untuk 

melaksanakan kegiatan pemasaran produksi. 
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3) Biaya administrasi dan umum 

Biaya administrasi dan umum merupakan biaya untuk 

mengkoordinasikan kegiatan produksi dan pemasaran produksi. 

3. Hubungan biaya dengan sesuatau yang dibiayai 

Dalam hal ini, biaya dapat dikelompokkan menjadi : 

a. Biaya langsung 

Biaya langsung merupakan biaya yang terjadi, yang penyebab satu-

satunya adalah adanya sesuatu yang dibiayai. Biaya produksi 

langsung terdiri dari biaya  bahan baku dan biaya tenaga kerja. 

b. Biaya tidak langsung 

Biaya tidak langsung merupakan biaya yang tidak hanya disebabkan 

oleh sesutau yang dibiayai. Biaya tidak langsung dalam hubungan 

dengan produk disebut dengan istilah biaya produksi tidak langsung 

atau biaya overhead pabrik. 

4. Perilaku biaya dalam hubungannya dengan dengan perubahan volume 

kegiatan 

Biaya digolongkan menjadi : 

a. Biaya variabel 

Biaya variabel merupakn biaya yang jumlah total berubah sebanding 

dengan perubahan volume kegiatan. 

b. Biaya  semi variabel 

Biaya semi variabel merupakan biaya yang berubah tidak sebanding 

dengan perubahan volume kegiatan. 
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c. Biaya semi tetap 

Biaya semi tetap merupakan biaya yang tetap untuk tingkat volume 

kegiatan tertentu dan berubah dalam jumlah yang konstan pada volume 

produksi tertentu. 

d. Biaya tetap 

Biaya tetap merupakan biaya yang jumlah total tetap dalam kisaran 

volume kegiatan tertentu. 

 

B. Kualitas 

1. Pengertian kualitas 

Kualitas produk dapat diartikan sebagai kesesuaian produk dengan 

harapan konsumen atas biaya yang harus ditanggung oleh kosumen apabila 

membeli barang tersebut atau harga barang tersebut (Gitosudarmo, 1998 : 

165). 

Kualitas mempunyai berbagai macam pengertian yang berbeda 

satu dengan yang lainnya, tergantung dari sisi pandang permasalahan yang 

dibahas dan keperluan untuk mempergunakannya. Secara umum orang 

mengartikan kualitas dengan derajat keunggulan (Hansen & Mowen, 1997 

: 165). 

Menurut Juran dan Gryna (1992 : 1), kualitas berarti fitness for use 

atau kesesuaian dalam penggunaan, untuk mencapainya digunakan dua 

parameter utama yaitu kualitas desain (quality of desaign) dan kualitas 

kesesuaian (quality of comformance).   
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Dari pemahaman di atas dapat disimpulkan, bahwa kualitas 

merupakan derajat keunggulan suatu produk yang sesuai dengan harapan 

dan harga yang dibayarkan konsumen serta kesesuaian dalam penggunaan, 

baik dari kualitas desain maupun kualitas kesesuaian produk.  

2. Jenis kualitas 

Kualitas pada umumnya ada dua jenis, yaitu : 

a. Kualitas rancangan 

Kualitas rancangan adalah fungsi berbagai spesifikasi produk. 

b. Kualitas kesesuaian 

Kualitas kesesuaian adalah ukuran bagaimana suatu produk memenuhi 

berbagai persyaratan atau spesifikasi. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas, antara lain : 

a. Fungsi suatu barang 

Suatu barang yang dihasilkan hendaknya memperhatikan fungsi untuk 

apa barang tersebut digunakan sehingga barang yang dihasilkan 

memenuhi fungsi barang tersebut. 

b. Wujud luar 

Wujud luar suatu barang merupakan faktor yang digunakan konsumen 

dalam melihat barang dan menentukan kualitas barang tersebut. 

c. Biaya  barang tersebut 

Biaya dan harga barang akan dapat menentukan kualitas barang 

tersebut yang terlihat dari barang-barang yang mempunyai biaya atau 
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harga yang mahal dapat menunjukkan bahwa kualitas barang tersebut 

relatif lebih baik. 

 

C.  Biaya Kualitas 

1. Pengertian biaya kualitas 

Biaya kualitas adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan 

pencegahan, pengidentifikasian, perbaikan, dan pembentukan produk yang 

berkualitas rendah, dan dengan “opportunity cost” dari hilangnya waktu 

produksi dan penjualan sebagai akibat rendahnya kualitas (Hansen dan 

Mowen, 2001 : 220). 

Sedang menurut Supriyono (1994 : 377), biaya kualitas adalah 

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

Jadi, biaya kualitas adalah biaya yang berhubungan dengan 

pengidentifikasian, perbaikan, dan pencegahan kerusakan. 

Dalam kontek biaya kualitas ini menajemen dianggap mengetahui 

standar kualitas yang diingikan pasar. Hal ini, didapat dari riset pasar, 

perilaku konsumen, serta penanganan keluhan dari konsumen.  

2. Pengelompokkan biaya kualitas 

Menurut Gitosudarmo (1998 : 188), biaya kualitas yang harus 

ditanggung oleh perusahaan dalam melakukan pengendalian kualitas 

produk hasil produksi terdiri dari  dua unsur yaitu : 
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a. Biaya pengawasan kualitas yang berupa : 

1) Bahan-bahan yang dilakukan untuk melakukan tes kualitas 

terhadap produk yang dihasilkan. 

2) Biaya penyusutan atau depresiasi alat yang digunakan untuk 

mengetes produk yang dihasilkan. 

3) Biaya atas pengurangan nilai barang atau produk yang dites. 

b. Biaya jaminan kualitas yang berupa : 

1) Biaya penggantian barang yang rusak. 

2) Biaya reparasi atau perbaikan. 

3) Biaya penggantian spare part. 

4) Biaya penaggungan resiko berkurangnya volume penjualan akibat 

barang cacat atau rusak yang terbeli oleh konsumen. 

Besarnya biaya jaminan kualitas yang ditanggung perusahaan selama 

satu tahun tergantung dari banyaknya jumlah produk rusak. 

Menurut Blocher dkk (2000 : 220), pengelompokkan biaya kualitas 

terbagi menjadi empat yaitu : 

a. Biaya pencegahan  

Biaya ini muncul untuk mencegah terjadinya kualitas buruk dalam 

produk atau jasa yang dihasilkan. Biaya pencegahan ini meliputi : 

1) Biaya pelatihan kualitas 

Biaya pelatihan kualitas merupakan pengeluaran-pengeluaran 

untuk program pelatihan internal dan eksternal, yang meliputi: 

upah dan gaji yang dibayarkan dalam pelatihan, biaya instruksi, 
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biaya pelatihan eksternal, gaji dan upah pelatihan serta macam-

macam biaya untuk menyiapkan buku pegangan dan manual 

instruksi. 

2) Biaya perencanaan kualitas 

Biaya perencanaan kualitas merupakan upah untuk perencanaan 

kualitas, lingkaran kualitas, desain prosedur baru, desain peralatan 

baru untuk meningkatkan kualitas, kehandalan dan evaluasi 

supplier. 

3) Biaya pemeliharaan peralatan 

Biaya pemeliharaan peralatan merupakan biaya yang dikeluarkan 

untuk memasang, menyesuaikan, mempertahankan, memperbaiki, 

dan menginspeksi peralatan produk, proses, dan sistem. 

4) Biaya penjaminan supplier 

Biaya penjaminan supplier merupakan biaya yang dikeluarkan 

untuk mengembangkan kebutuhan dan pengukuran data, auditing, 

dan pelaporan kualitas. 

b. Biaya penilaian 

Biaya penilaian muncul untuk menentukan apakah produk atau jasa 

sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau spesifikasi mereka. Biaya-

biaya ini muncul setelah produksi selesai tetapi sebelum penjualan, 

untuk memastikan bahwa semua unit yang dihasilkan sesuai dengan 

syarat yang diminta oleh pelanggan. Biaya penilaian meliputi : 
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1) Biaya pengujian dan inspeksi 

Biaya pengujian dan inspeksi merupakan biaya yang dikeluarkan 

untuk menguji dan menginspeksi barang yang akan datang, produk 

dalam proses, dan produk jadi atau jasa.  

2) Peralatan dan pengujian 

Peralatan dan pengujian merupakan pengeluaran yang terjadi untuk 

memperoleh, mengoperasikan, dan mempertahankan fasilitas, 

software, mesin dan peralatan pengujian atau penilaian kualitas 

produk, jasa atau proses. 

3) Audit kualitas 

Audit kualitas merupakan gaji atau upah semua orang yang terlibat 

dalam penilaian kualitas produk dan jasa dan pengeluaran lain 

selama penilaian kualitas. 

4) Pengujian  secara laborat 

Pengujian secara laborat merupakan pengeluaran yang terjadi 

untuk melakukan pengujian suatu produk dalam laborat. 

5) Pengujian produk 

Pengujian produk merupakan pengeluaran yang terjadi berkaitan 

dengan dengan pengujian kesesuaian hasil produk dengan standar 

perusahaan, termasuk pengepakan dan pengiriman. 

c. Biaya kegagalan internal 

Biaya kegagalan internal timbul karena produk dan jasa tidak sesuai 

dengan spesifikasi dan kebutuhan pelanggan. Ketidak sesuaian ini 



 

 

18

dideteksi sebelum produk dan jasa dikirim ke pihak luar. Biaya 

kegagalan internal meliputi : 

1) Biaya tindakan koreksi 

Biaya tindakan koreksi merupakan biaya untuk waktu yang 

dihabiskan dalam menemukan penyebab kegagalan dan untuk 

mengoreksi masalah. 

2) Biaya pengerjaan kembali (rework) dan biaya sisa produksi (scarp) 

Biaya pengerjaan kembali (rework) dan biaya sisa produksi (scarp) 

merupakan bahan, tenaga kerja langsung dan overhead untuk sisa 

produksi, pengerjaan kembali dan inspeksi ulang. 

3) Biaya proses 

Biaya proses merupakan 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 inspeksi dan pengujian ulang  

Biaya inspeksi dan pengujian ulang merupakan gaji, upah dan 

biaya yang dikeluarkan selama inspeksi ulang atau pengujian 

ulang produk-produk yang telah diperbaiki. 

d. Biaya kegagalan eksternal 

Biaya kegagalan internal muncul kerena produk dan jasa gagal 

memenuhi persyaratan atau memenuhi harapan pelanggan setelah 

produk atau jasa dikirim ke pelanggan. Biaya-biaya ini meliputi : 
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1) Biaya untuk menangani keluhan dan pengembalian dari pelanggan 

Gaji dan overhead administrasi untuk departemen pelayanan 

kepada pelanggan, memperbaiki produk yang dikembalikan, 

cadangan atau potongan untuk kualitas rendah, dan biaya angkut. 

2) Biaya penarikan kembali produk 

Biaya admnistrasi untuk menangani pengembalian produk, 

perbaikan atau penggantian, biaya hukum, dan biaya penyelesaian 

hukum. 

3) Produk yang hilang karena produk yang tidak memuaskan 

Margin kontribusi yang hilang karena pesanan yang tertunda, 

produk yang hilang dan menurunnya pangsa pasar. 

Dari keadan tersebut, secara garis besar biaya kualitas dibagi menjadi 

dua bagian, yaitu biaya pengendalian dan biaya kegagalan. Biaya 

pengendalian dikaitkan dengan upaya perusahaan dalam 

meminimalkan kerusakan yang terjadi pada produk selama proses 

produksi berlangsung. Yang termasuk biaya  pengendalian meliputi 

dua biaya, yaitu biaya pencegahan dan biaya penilaian. sedangkan 

biaya kegagalan timbul selama proses produk (internal) dan pada saat 

produk dikirim (eksternal).  

3. Laporan biaya kualitas 

a. Penggunaan informasi biaya kualitas 
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Menurut Dale H Besterfield, dalam laporan biaya kualitas dapat 

dikaitkan dengan dasar-dasar yang berbeda yang perlu diperhatikan 

antara lain : 

1) Hasil penjualan produk bersih 

Analisa biaya kualitas dengan menggunakan dasar pembanding 

hasil penjualan produk bersih akan dapat untuk mengetahui 

prosentase biaya kualitas yang dikeluarkan terhadap hasil 

penjualan produk. 

2) Total biaya produksi yang dikeluarkan. 

Analisa biaya kualitas dengan menggunakan dasar pembanding 

biaya produksi yang dikeluarkan akan dapat digunakan untuk 

mengetahui kecenderungan besarnya jumlah rupiah dari biaya 

kualitas untuk tiap-tiap satuan unit produksi yang dihasilkan dari 

periode ke periode. 

3) Jumlah unit yang dihasilkan 

Analisa biaya kualitas dengan menggunakan dasar pembanding 

jumlah unit yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengetahui 

kecenderungan besarnya jumlah rupiah dari biaya kualitas untuk 

tiap-tiap satuan unit produk yang dihasilkan dari periode ke  

periode. 

 

4) Biaya tenaga kerja langsung. 



 

 

21

Dasar pembanding tenaga kerja langsung digunakan karena peka 

terhadap naik turunnya kegiatan perusahaan. Dasar ini tidak hanya 

dipengaruhi oleh perubahan-perubahan harga bahan, jumlah 

produk akhir, penjualan produk yang terlambat atau jadwal 

pembuatan yang panjang, tapi juga dipengaruhi oleh mekanisme 

yang menyebabkan berkurangnya operator. Oleh karena itu, dasar 

pembanding ini hanya cocok digunakan pada jangka waktu yang 

pendek. 

b. Manfaat laporan biaya kualitas 

Menurut Feigenboum (1992 : 119), manfaat laporan biaya 

kualitas antara lain : 

1) Sebagai alat pengukur 

Biaya kualitas memberikan ukuran komparatif untuk mengevaluasi 

program kualitas dengan nilai dari hasil yang dicapai, misal 

menurunnya biaya kegagalan sebagai hasil perencanaan kualitas 

dan menurunnya biaya penilaian sebagai hasil dari metode 

pemeriksaan yang lebih efisien. 

2) Sebagai alat analisis mutu proses 

Biaya kualitas jika dirinci secara tepat berdasarkan lini produk atau 

segmen-segmen dari arus proses akan menunjukkan secara tepat 

mengenai masalah yang utama dan berfungsi sebagai alat analisis 

yang efektif. 

3) Sebagai alat pemrograman 
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Biaya kualitas dapat digunakan untuk menentukan prioritas-

prioritas keputusan yang harus dilaksanakan terlebih dahulu sesuai 

dengan ukuran waktu. 

4) Sebagai alat penganggaran 

Biaya kualitas merupakan pedoman untuk membuat anggaran 

pengeluaran yang penting untuk mencapai program kendali mutu 

yang dinginkan. 

5) Sebagai alat peramal 

Biaya kualitas merupakan kendali untuk mengevaluasi dan 

menjamin prestasi produk dalam memenuhi persaingan di pasar. 

Informasi biaya kualitas membantu untuk pengevaluasian positif 

terhadap prestasi produk dalam hubungannya dengan pelayanan 

dan jaminan, termasuk perbaikan, penggantian, dan penarikan 

produk. 

c. Tipe-tipe laporan biaya kualitas 

Dalam menyusun laporan biaya kualitas, ada beberapa tipe 

laporan biaya kualitas yang dapat digunakan, antara lain : 

1) Laporan standar sementara 

Laporan ini untuk menunjukkan kemajuan yang berhubungan 

dengan standar atau sasaran periode sekarang. Laporan standar 

sementara atau laporan kinerja kualitas sementara ini berisi 

perbandingan antara biaya kualitas aktual pada periode itu dengan 

biaya yang dianggarkan. Laporan ini mengukur kemajuan yang 
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dicapai pada periode itu dikaitkan dengan tingkat kemajuan  yang 

direncanakan pada periode itu. 

2) Laporan tren satu periode 

Laporan ini untuk menunjukkan kemajuan yang berhubungan 

dengan kinerja kualitas tahun terakhir. Laporan ini berisi 

perbandinagan antara besarnya biaya kualitas tren berjalan dengan 

biaya kualitas tahun sebelumnya. 

3) Laporan tren beberapa periode 

Di samping mengajukkan laporan tren satu periode, bagian 

akuntansi juga mengajukkan suatu gambaran mengenai bagaimana 

program perbaikan kualitas yang telah berjalan sejak dilakukan 

pemeriksaan terakhir yaitu dengan laporan tren beberapa periode. 

Laporan ini, untuk menunjukkan kemajuan sejak awal program 

penyempurnaan kualitas. 

4) Laporan kinerja kualitas jangka panjang 

Laporan ini, untuk menunjukkan kemajuan yang berhubungan 

dengan standar atau sasaran jangka panjang. Laporan kinerja 

kualitas jangka panjang ini membandingkan biaya aktual dengan 

biaya yang dianggarkan pada periode berjalan, jika standar 

kerusakan nol dapat dipenuhi ( dengan mengasumsikan bahwa 

tingkat penjualan yang dianggarkan sesuai dengan tingkat 

penjualan pada tahun berjalan )  (Adnan, 2000 : 976). 
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4. Pengendalian biaya kualitas 

Pelaporan biaya kualitas saja tidak cukup untuk menjamin bahwa 

biaya-biaya tersebut terkendali. Pengendalian yang baik mensyaratkan 

standar suatu ukuran atas biaya sesungguhnya sehingga kinerja dapat 

diukur dan tindakan-tindakan koreksi dapat dilakukan jika perlu 

pengendalian mutu konvensional (PMK) dan dengan acceptable quality 

level (AQL). PMK dilakukan terhadap keluaran proses produksi. Mula-

mula perusahaan menetapkan kecacatan yang dapat diterima dari produk, 

kemudian dilakukan pengujian apakah kualitas yang dihasilkan berada 

pada tingkat kecacatan yang dapat diterima. AQL dilakukan terhadap 

proses produksi, dengan tujuan untuk mencegah timbulnya produk cacat 

dari tahap pembuatan desain sampai tahap penyerahan produk pada 

pelanggan. 

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam melakukan 

pengendalian ada beberapa tahap yaitu sebagai berikut :  

a. Melakukan perbandingan antara kriteria yang dicapai dengan standar 

yang telah ditetapkan. 

b. Menentukan signifikasi penyimpangan dan penyebab dari 

penyimpangan tersebut. 

c. Menetukan tindakan perbaikan yang diperlukan. 

5. Konsep biaya kualitas optimal 

Biaya kualitas optimum adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan 

untuk mengelola kualitas produknya. .Tujuan utama adanya konsep biaya 
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kualitas optimal adalah untuk meminimalkan biaya kualitas total yang 

dikeluarkan oleh perusahaan, untuk itu harus ada sistem akuntansi yang 

memadai yang dapat digunakan manajemen untuk mencapai tujuan 

tersebut, sehingga efisiensi biaya kualitas dapat tercapai.  

 Menurut Juran dan Gryna (1992 : 26) biaya kualitas total 

dipengaruhi oleh interaksi diantara komponen-komponen biaya kualitas 

yang ada. Interaksi masing-masing komponen biaya kualitas dapat dilihat 

pada table 2.1. 

Table 2.1 Model saling mempengaruhi 4 jenis biaya kualitas 

  A B C D 
  Minimal  Increase in Increase in Increase in 
  appraisal & appraisal appraisal prevention  
  Prevention cost (product cost  cost 
  cost sorting) (process)   
Eksternal failure 20 3 2 1 
Internal failure 1 12 8 4 
Sorting 1 3 2 1 
Process sorting 1 1 4 2 
Prevention 1 1 1 2 
  24 20 17 10 

 

Pada tahap A, ketidakpastian besar biaya pencegahan dan biaya 

penilaian menyebabkan jumlah kerusakan eksternal sangat tinggi, 

sehingga tingkat kualitas produk akan menurun. Pada tahap B, usaha 

sorting diperkenalkan untuk mengurangi kerusakan eksternal. Biaya 

penilaian meningkat dan kerusakan yang sebelumnya terjadi pada 

eksternal failure kini terdapat pada internal failure. Tetapi bagaimanapun 

total biaya kualitas menunjukkan angka yang lebih rendah.  
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Tahap C, pengendalian proses diperkenalkan untuk mengendalikan 

kerusakan pada tingkat lebih awal pada proses produksi. Hal ini 

menunjukkan peningkatan biaya penilaian dan mengurangi total biaya 

kualitas.  

Pada tahap D, pencegahan ditingkatkan dan pada tingkat inilah 

yang paling menguntungkan karena kerusakan yang terjadi lebih kecil 

dibanding sebelumnya sehingga total biaya kualitas menunjukkan angka 

yang paling rendah.  

Dari keempat tahapan tersebut dapat diketahui tingkat biaya 

kualitas optimal yang dapat dicapai. Dengan demikian dari keterkaitan dan 

saling mempengaruhi antara masing-masing komponen biaya kualitas 

dapat diperoleh tingkat biaya kualitas optimal. 

 

D. Kualitas Produk 

1. Pengertian kualitas produk  

Produk adalah sesuatu yang ditawarkan kepada seseorang untuk 

memuaskan suatu kebutuhan atau keinginan ( Kotler, 1994 : 5 ). Menurut 

Assauri (2002 : 183),  produk adalah barang atau jasa yang dihasilkan 

untuk digunakan oleh konsuman guna memenuhi kebutuhan dan 

memberikan kepuasan. Produk juga dapat diartikan sebagai suatu sifat 

yang komplek baik dapat diraba maupun tidak diraba, termasuk 

pembungkus, warna, harga, prestise perusahaan, dan pengecer, pelayanan 

perusahaan yang diterima pembeli dan untuk memuaskan keinginan dan 

kebutuhan  (Basu Swasta, 2000 : 94). 
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Kualitas produk adalah faktor-faktor yang terdapat di dalam suatu 

produk atau hasil tersebut sesuai dengan tujuan untuk apa produk tersebut 

dimaksudkan atau dibutuhkan (Assauri, 1999 : 205). 

Menurut Schroeder (1997 : 168),  kualitas produk dikaitkan 

dengan nilai, kegunaan, maupun harga dari barang atau jasa tersebut. 

Kualitas produk juga dapat diartikan sebagai kesesuaian produk dengan 

harapan konsumen atas biaya yang harus ditanggung oleh kosumen apabila 

membeli barang tersebut atau harga barang tersebut (Gitosudarmo, 1998 : 

165). 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa produk adalah 

produk yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan perusahaan, tujuan 

untuk apa produk tersebut dibuat dan harapan dari konsumen.   

Semakin berkualitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan, 

maka kepuasan konsumen akan dapat terpenuhi dan konsumen akan terus 

tertarik untuk melakukan pembelian produk tersebut. Produk yang 

berkualitas merupakan sesuatu yang harus dapat dihasilkan oleh 

perusahaan, karena ini akan mempengaruhi keberlangsungan hidup 

perusahaan dan minat konsumen untuk melakukan pembelian produk 

tersebut. 

2. Dimensi kualitas produk 

Menurut Hansen Mowen (2000:6), kualitas produk atau jasa 

adalah sesuatu yang memenuhi atau melebihi ekspektasi pelanggan dalan 

delapan aspek yaitu sebagai berikut : 
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a. Kinerja (performance) 

Merupakan tingkat konsistensi dan kebaikan fungsi-fungsi produk. 

b. Estetika (Aesthetics) 

Hal yang berhubungan dengan penampilan wujud produk serta jasa 

c. Kemudahan perawatan perbaikan (Serviciability) 

Hal yang berhubungan dengan tingkat perawatan dan memperbaiki 

produk. 

d. Keunikan (Features) 

Merupakan karakteristik produk yang berbeda secara fungsional 

dengan produk-produk sejenis. 

e. Reliabilitas (Reliability) 

Merupakan probabilitas produk atau jasa menjalakan fungsi dimaksud 

dalam jangka waktu tertentu. 

f. Durabilitas (Durability) 

Merupakan umur manfaat dari fungsi pokok produk. 

g. Tingkat kesesuaian (Quality of Comformance) 

Merupakan ukuran mengenai apakah sebuah produk atau jasa telah 

memenuhi spesifikasi. 

h. Manfaat (Fitves for use) 

Merupakan kecocokan dari sebuah produk menjalakan fungsi-fungsi 

sebagaimana yang diiklankan. 
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3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas produk 

Dalam menghasilkan kualitas produk yang baik sesuai dengan 

harapan konsumen, perusahaan juga harus memperhatikan faktor-faktor 

yang membuat konsumen tertarik untuk memilih produk. Faktor-faktor 

tersebut antara lain : 

a. Aman dan nyaman bagi konsumen. 

b. Baik bila kita menggunakan atau memilihnya sebagai pilihan terbaik. 

c. Penampilan dari produk itu mengundang daya tarik tersendiri. 

(Oka A Yoeti, 2000 : 62) 

4. Konsep kualitas produk 

Kualitas produk merupakan kesesuaian produk dengan harapan 

konsumen dan sesuai dengan tujuan perusahaan serta syarat-syarat 

perusahaan. 

Dalam menghasilkan produk yang berkualitas, perusahaan harus 

dapat merencanakan dan memperhatikan penentuan biaya kualitas dalam 

perusahaan. Hal ini, dilakukan untuk dapat meminimalkan produk rusak 

yang dihasilkan perusahaan, kerena semakin besar produk rusak yang 

dihasilkan perusahaan, maka semakin kecil persentase kualitas produk 

yang dihasilkan, sehingga ini dapat mengurangi penjualan dan pendapatan 

perusahaan. 

Dalam penelitian ini indikator yang digunakan dalam penentuan 

tingkat kualitas produk yaitu produk berkualitas yang dihasilkan oleh PT. 

Primatexco Indonesia. Hal ini dikarena, keterbatasan penulis dalam 
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pengumpulan data mengenai indikator-indikator kualitas produk, sebab 

sebagian besar konsumen PT. Primatexco Indonesia berada di luar negeri 

sehingga data mengenai kualitas produk sulit diperoleh.  

 

E. Kerangka Berpikir 

Dalam era persaingan bebas dewasa ini, perusahaan harus dapat 

bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha 

yang sama. Untuk dapat terus eksis dalam persaingan tersebut, perusahaan 

harus dapat menghasilkan produk yang berkualitas bagi konsumen yang 

menggunakan produknya. Perhatian penuh kepada kualitas akan memberikan 

dampak positif kepada bisnis melalui dua cara, yaitu dampak terhadap biaya 

produksi dan dampak terhadap pendapatan. 

Dampak pada biaya produksi dapat dilihat dari produk yang 

dihasilkan. Kesesuaian produk dengan standar-standar perusahaan maka 

produk akan bebas dari tingkat kerusakan yang tinggi. Hal ini akan mencegah 

terjadinya pemborosan dan inefisiensi biaya produksi. Dampak pada 

pendapatan terjadi pada peningkatan penjualan atas penjualan kualitas produk 

dengan harga kompetitif. Hal ini, disebabkan konsumen pada umumnya akan 

memilih produk yang berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif. 

Untuk itu, diperlukan adanya perencanaan biaya-biaya yang ada dalam 

perusahaan agar lebih efektif  dan efisien mungkin, khususnya pada biaya 

kualitas yang ada dalam perusahaan. Karena biaya kualitas sangat penting 
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dalam pemenuhan mutu yang baik dan dalam memproduksi produk yang 

berkualitas. 

Menurut Hansen Mowen (2001 : 220),  biaya kualitas berfungsi untuk 

mengidentifikasian, perbaikan, dan pencegahan produk rusak. Sehingga biaya 

kualitas sangat penting dalam mempertahankan kualitas produk.  

Biaya kualitas adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan pencegahan, 

pengidentifikasian, perbaikan, dan pembentukan produk yang berkualitas 

rendah, dan dengan “opportunity cost” dari hilangnya waktu produksi dan 

penjualan sebagai akibat rendahnya kualitas (Hansen dan Mowen, 2001 : 220).  

Untuk mencapai produk yang berkualitas perusahaan harus 

mempertahankan efisiensi biaya dengan menyusun perencanaan serta 

pengendalian secara tepat. Oleh sebab itu, penyusunan biaya kualitas sangat 

penting untuk dilakukan secara terencana dengan baik untuk meningkatkan 

kualitas produk yang dihasilkan perusahaan. Di dalam penentuan biaya 

kualitas, dapat dikelompokkan menjadi biaya pencegahan, biaya penilaian, 

biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. 

Dari keadaan tersebut, secara garis besar biaya  kualitas dibagi menjadi 

dua bagian, yaitu biaya pengendalian dan biaya kegagalan. Biaya 

pengendalian terdiri dari biaya pencegahan dan biaya penilaian, dan biaya 

kegagalan terdiri dari biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal. 

Untuk meningkatkan produk dan memperoleh keuntungan yang 

diinginkan, perusahaan harus dapat menekan jumlah produk yang rusak 

sehingga produk  yang berkualitas dapat ditingkatkan. Untuk itu, perusahaan 
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harus dapat mengoptimalkan biaya kualitas perusahaan, sehingga tidak 

menimbulkan biaya yang tinggi dan produk rusak dapat ditekan seminimal 

mungkin. Semakin rendah prosentase produk rusak, maka semakin tinggi 

persentase kualitas produk yang dihasilkan perusahaan.  

Penentuan biaya kualitas yang optimal merupakan salah satu cara 

perusahaan untuk dapat melakukan pengendalian biaya kualitas sehingga 

biaya kualitas yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak terlalu besar dan produk 

rusak dapat ditekan dan produk yang berkualitas dapat dipertahankan dan 

ditingkatkan.  

Dalam penentuan biaya kualitas menggunakan perhitungan dari 

masing-masing komponen biaya kualitas, yaitu biaya pengendalian dan biaya 

kegagalan. Namun untuk menentukan biaya kualitas optimal yang digunakan 

adalah biaya pengendalian, karena biaya pengendalian merupakan biaya yang 

dapat dikendalikan oleh perusahaan dalam penentuan biaya produksinya dan 

biaya ini terjadi sebelum proses produksi sehingga pemborosan biaya dan 

jumlah produk rusak dapat ditekan semaksimal mungkin. 

Setelah dilakukan penentuan biaya kualitas optimal, manajemen juga 

harus menetukan standar biaya kualitas yang akan digunakan sebagai bahan 

acuan perusahaan untuk mengeluarkan biaya kualitas untuk meningkatkan 

kualitas produknya. Selain itu, manajemen tingkat atas juga harus melakukan 

analisa lebih lanjut terhadap biaya kualitas dengan menggunakan dasar 

perbandingan. Dasar perbandingan dalam hal ini adalah kualitas produk. 

Dengan menggunakan dasar perbandingan kualitas produk, maka manajemen 
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akan mengetahui seberapa besar pengaruh optimalisasi biaya kualitas terhadap 

kualitas produk yang dihasilkan dan seberapa besar produk rusak yang dapat 

ditekan dengan adanya optimalisasi biaya kualitas tersebut. 

Untuk itu perlu dilakukan penentuan biaya kualitas yang optimal 

dalam perusahaan, sehingga dapat membantu manajemen dalam mengambil 

keputusan      dan menetapkan biaya-biaya dalam perusahaan secara optimal. 

Sehingga dalam pelaksanaan produksi tidak terjadi pemborosan dan 

inefisiensi. 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

F. Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan yang masih bersifat sementara dan 

harus masih diuji kebenarannya melalui penelitian. Berdasarkan uraian 

kerangka berpikir di muka, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai 

berikut :  

 “Ada pengaruh yang nyata atau signifikan antara biaya kualitas terhadap 

kualitas produk yang dihasilkan pada PT. Primatexco Indonesia”. 

Biaya pengendalian 
a. Biaya pencegahan 
b. Biaya penilaian 

Biaya Kegagalan 
a. Biaya kegagalan 

internal 
b. Biaya kegagalan 

eksternal 

Biaya kualitas 
optimal (X) 

Kualitas produk  
 meningkat (Y) 



 

34 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
A. Populasi dan Sampel Penelitian 

Penelitian merupakan suatu usaha untuk membuktikan kebenaran guna 

memecahkan masalah secara ilmiah. Menurut Buckley, penelitian 

didefinisikan sebagai suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan 

sejumlah pengetahuan (Indriantoro & Supomo 1999:3).  

Metode dapat diartikan sebagai cara atau jalan. Penelitian adalah usaha 

untuk menemukan, mengemukakan, mengembangkan, dan menguji kebenaran 

atau pengetahuan di mana usaha yang dilakukan dengan menggunakan metode 

ilmiah (Sutrisno Hadi, 1993 : 70). 

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa metode penelitian adalah 

cara atau usaha untuk mengembangkan dan menguji pengetahuan atau 

kebenaran dengan menggunakan cara yang sistematis dan ilmiah. 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan 

(Sugiyono 2005: 55). Menurut Sujana (1993 : 6), populasi adalah totalitas 

semua nilai yang mungkin, hasil perhitungan ataupun pengukuran 

kuantitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan 

yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. Populasi dalam 
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penelitian ini adalah laporan biaya dan laporan penjualan pada PT. 

Primatexco Indonesia. 

2. Sampel  

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. 

Penelitian yang hanya meneliti sebagian dari populasi disebut penelitian 

sampel (Suharsimi, 1993 : 104). Dalam penelitian ini populasi yang ada 

tidak peneliti gunakan seluruhnya sebagai sampel. Penelitian yang 

menggunakan analisis data dengan stastistik besar sampel yang paling 

kecil adalah 30 (Irawan Suhartono, 1995 : 58).  

Teknik pengambilan sempel yang digunakan adalah Simple 

Random Sampling. Sempel yang diambil adalah laporan biaya dan laporan 

penjualan selama tiga tahun mulai tahun 2002 – 2004 dengan satuan bulan, 

maka jumlah data yang terkumpul sebesar 36 atau n = 36.   

  

 
B. Variabel Penelitian 

Variabel adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Suharsimi Arikunto, 1998 : 99). Variabel penelitian dibagi 

menjadi dua yaitu variabel bebas dan variabel terikat. 

1. Variabel bebas (X) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau disebut 

independent variable. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah biaya 

kualitas optimal (X). Biaya kualitas optimal tersusun dari komponen-

komponen biaya kualitas yaitu biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya 
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kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal yang telah ditentukan 

tingkat optimalnya. 

2. Variabel terikat (Y) 

Variabel terikat adalah variabel akibat disebut juga sebagai 

variabel tidak bebas, variabel tergantung, atau dipendent variable. Variabel 

terikat dalam penelitan ini adalah kualitas produk (Y). Kualitas produk 

ditentukan berdasarkan jumlah produk berkualitas yang dihasilkan tiap 

bulan dari tahun 2002 – 2004. 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

Di dalam penelitian ini diperlukan metode-metode tertentu untuk 

mendapatkan data. Metode-metode yang dipakai dalam penelitian ini antara 

lain adalah : 

1. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang 

penyelidikannya ditujukan pada penguraian dan pengumpulan apa yang 

telah lalu, melalui sumber-sumber dokumen (Winarno Surahmad, 1996 

:156). 

Dalam metode ini, diharapkan penulis dapat memperoleh 

informasi  mengenai data-data yang berhubungan dengan penelitian ini, 

yaitu sejarah berdirinya PT. Primatexco Indonesia, laporan biaya produksi 

tahun 2002 – 2004, penjualan kain Grey tahun 2002 – 2004, dan laporan 

biaya kualitas tahun 2002 – 2004. 



 

 

37

2. Metode Interview 

Metode interview adalah suatu proses tanya jawab lisan satu orang 

atau lebih berhadap-hadapan secara yang satu dapat melihat muka yang 

lain dan mendengarkan dengan telinganya sendiri (Sutrisno Hadi, 1993 : 

192). 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode interview 

adalah untuk memperoleh informasi tentang bagaimana cara untuk 

menetukan biaya kualitas yang optimal pada PT. Primatexco Indonesia. 

3. Metode Observasi 

Observasi dapat diartikan pengamatan dan pencatatan dengan 

sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam penelitian ini, 

penulis melakukan kegiatan observasi pada perusahaan yang menjadi 

obyek penelitian. Pada kegiatan ini penulis melakukan pengamatan  

terhadap proses kegiatan produksi perusahaan. Tujuan kegiatan 

pengamatan atau observasi adalah untuk memperoleh data maupun 

keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian, selain itu untuk mengetahui 

bagaimana penerapan biaya kualitas yang dilakukan perusahaan. 

 

D. Metode Analisi Data 

Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 

1. Metode Deskriptif 

Metode ini digunakan untuk mengidentifikasikan komponen-

komponen biaya kualitas yang ada di PT. Primatexco Indonesia, dan 
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menganalisa manfaat-manfaat optimalisasi biaya kualitas bagi PT. 

Primatexco Indonesia. Langkah-lagkah yang ditempuh antara lain : 

a. Mengidentifikasikan biaya-biaya yang termasuk dalam biaya kualitas. 

b. Mengelompokkan biaya-biaya ke dalam komponen-komponen biaya 

kualitas. 

2. Analisis Inferensial 

Analisis ini, digunakan untuk menentukan biaya kualitas optimal 

dan untuk mengetahui pengaruh biaya kualitas terhadap kualitas produk 

perusahaan. Langkah-langkahnya yaitu : 

a. Analisis regresi 

Menganalisis pengaruh masing-masing komponen biaya 

kualitas untuk menetukan biaya kualitas optimal. Menetukan besarnya 

biaya kualitas yang terjadi melalui persamaan regresi berikut : 

Y = a + bX + cX2 

Dimana : 

Y   =   Persentase biaya kualitas total terhadap kualitas produk 

X = Persentase masing-masing komponen biaya kualitas terhadap 

biaya kualitas total 

Setelah persamaan tersebut diperoleh, selanjutnya 

didiferensiasikan dengan perhitungan sebagai berikut : 

1./ −= nXndXdY  
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Setelah nilai X diketahui, kemudian nilai tersebut dimasukkan 

ke dalam persamaan garis regresinya sehingga akan diperoleh titik 

optimal biaya kualitasnya. 

Selain itu, analisis regresi digunakan juga untuk menganalisis 

pengaruh biaya kualitas terhadap kualitas produk dengan perumusan 

sebagai berikut : 

Y = a + bX 

Dimana : 

Y = Kualitas produk 

X = Biaya kualitas 

Hipotesis statistik dirumuskan sebagai berikut : 

Ho : β  = 0  : tidak ada pengaruh yang signifikan biaya kualitas 

(X)      terhadap kualitas produk (Y). 

Ha : β  ≠  0 : ada pengaruh yang signifikan biaya kualitas (X) 

terhadap  kualitas produk (Y). 

Dengan perhitungan analisis regresi dengan aplikasi komputer 

program SPSS, dilakukan pula uji t  untuk menguji koefisien regresi 

yang digunakan untuk menentukan apakah variabel independen (X), 

yaitu biaya kualitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen (Y), yaitu kualitas produk. Hasil uji t kemudian 

(thitung) dibandingkan dengan ttabel dengan taraf signifikansi 5 %. Bila 

thitung lebih besar dari ttabel maka Ha diterima dan Ho ditolak, tapi jika 

thitung lebih kecil dar ttabel maka Ha ditolak dan Ho diterima. 
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b. Analisis ekonometri 

 Analisis ekonometri digunakan untuk mengetahui apakah 

model regresi linier yang digunakan untuk menganalisis dalam 

penelitian memenuhi asumsi klasik atau tidak. Dalam penelitian 

analisis ekonometri yang digunakan yaitu : 

1) Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah 

terjadinya penyimpangan model karena varian gangguan berbeda 

antara satu observasi dengan Rank Spearman. Ada empat 

kemungkinan pola heterokedastifitas yaitu (1) pola menyebar 

dengan varian makin besar untuk nilai X semakin besar, (2) pola 

memusat dengan varian makin kecil untuk nilai X semakin besar, 

(3) pola cekung dengan varian kecil untuk nilai X sekitar rata-rata, 

(4) pola cembung dengan varian besar untuk nilai X sekitar rata-

rata (Prapto Yuwono, 1999 : 139). 

Berdasarkan perhitungan dengan program SPSS 11.05 diperoleh 

grafik yang menunjukkan pola yang tidak teratur, sehingga dapat 

dikatakan model regresi yang digunakan tidak terjadi 

heterokedastifitas 

2) U ji Otokorelasi 

Otokorelasi merupakan korelasi atau hubungan yang terjadi 

diantara anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang 

tersusun dalam rangkaian waktu (seperti pada data runtun waktu 
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atau time series). Untuk menditeksi adanya otokorelasi atau tidak 

dalam suatu model regresi dilakukan dengan menggunakan Durbin 

Watson Test. Cara pengujiannya dengan membandingkan nilai 

Durbin Watson (d) dengan d1 dan du tertentu atau dengan melihat 

tabel Durbin Wtson yang telah ada klasifikasinya untuk menilai 

perhitungan d yang diperoleh. Kriteria untuk nilai tersebut  ada 

tidaknya otokorelasi dapat di lihat pada tabel Durbin Watson Test. 

Tabel 3.1 

Durbin Watson Test 

Hasil Perhitungan Klasifikasi  

Kurang dari 1,24 

1,24 sampai dengan 1,73 

1,73 sampai dengan  2,27 

2,27 sampai dengan 2,76 

lebih dari 2,76 

Ada otokorelasi 

Tanpa kesimpulan 

Tidak ada otokorelasi 

Tanpa kesimpulan 

Ada otokorelasi 

( Algifari, 2000 : 89) 
 
Berdasarkan hasil perhitungan regresi dengan menggunakan 

program SPSS 11.05 diperoleh nilai uji Durbin Watson sebesar 

1,909. Jika dilihat pada tabel Durbin Watson dapat dilihat bahwa 

nilainya sebesar 1,909 berada klasifikasi tidak ada otokorelasi, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan 

tidak terjadi otokorelasi. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskriptif Variabel Penelitian 

a. Biaya Kualitas (X) 

1) Identifikasi komponen-komponen biaya kualitas 

Pada penelitian yang dilakukan di PT Primatexco Indonesia 

menunjukkan bahwa PT Primatexco Indonesia belum melakukan 

pengidentifikasian dan pengelompokkan komponen-komponen 

biaya kualitas secara tersendiri. Komponen-komponen biaya 

kualitas masih tersebar pada bagian-bagian biaya yang lain, seperti 

biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya penjualan, biaya 

administrasi dan umum, dan biaya lain-lain, sehingga menyulitkan 

perusahaan dalam melakukan pengawasan kualitas dan menilai 

tingkat keefektifan biaya kualitas yang dikeluarkan.  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pihak 

manajemen perusahaan, diketahui bahwa biaya-biaya yang dapat 

dikelompokkan ke dalam biaya kualitas masih tersebar di dalam 

kelompok biaya-biaya yang lain yaitu biaya tenaga kerja tidak 

langsung, biaya penjualan, biaya administrasi dan umum, dan 

biaya lain-lain. Keadaan komponen-komponen biaya kualitas yang 

masih tersebar memerlukan aktifitas pengidentifikasian dan 
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pengelompokkan. Biaya yang diidentifikasikan termasuk dalam 

golongan biaya kualitas kemudian dikelompokkan menjadi 4 

komponen utama yaitu biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya 

kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. 

2)  Pengelompokkan biaya kualitas  

Biaya-biaya yang termasuk kriteria biaya kualitas pada PT 

Primatexco Indonesia dapat dikelompokkan menjadi empat 

komponen antara lain : 

a) Biaya pencegahan 

Biaya pencegahan dimaksudkan untuk mencegah atau 

menurunkan tingkat kerusakan produk sehingga dapat 

meningkatkan produk yang berkualitas sebelum proses 

produksi. Yang termasuk dalam biaya pencegahan meliputi 

biaya perencanaan produk, biaya pelatihan karyawan, dan biaya 

pemeliharaan mesin. 
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Tabel 4.1 

Rekap Biaya Pencegahan PT. Primatexco Indonesia 

Tahun 2002 – 2004 (dalam rupiah) 
 

Bulan Tahun 
  2002 2003 2004 

Januari      30,576,070.00     34,406,480.00  30,511,050.00 
Februari      31,012,020.00     32,958,910.00  29,570,550.00 
Maret      30,374,110.00     30,535,600.00  30,783,850.00 
April       31,692,250.00     32,170,870.00  30,386,300.00 
Mei       30,130,680.00     33,259,100.00     37,509,020.00 
Juni      31,578,200.00     35,036,550.00  30,189,600.00 
Juli      32,234,200.00     30,919,010.00  30,982,050.00 
Agustus      36,191,740.00     33,432,700.00  29,751,140.00 
September      33,356,860.00     35,891,670.00   32,850,900.00 
Oktober      37,308,310.00     29,997,500.00  32,104,590.00 
November      33,678,200.00     30,095,400.00  36,430,550.00 
Desember      44,310,950.00     56,047,657.00  42,011,000.00 
Jumlah    402,443,590.00    414,751,447.00   393,080,600.00 
Rata-rata      33,536,965.83     34,562,620.58  32,756,716.67 

                              Sumber : Data Biaya PT. Primatexco Indonesia (diolah) 
 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa biaya pencegahan 

pada tahun 2002 sebesar Rp. 402.443.590,00 dan mengalami 

peningkatan pada tahun 2003 menjadi sebesar Rp. 

414.751.447,00. Hal ini dikarenakan peningkatan biaya 

pelatihan karyawan produksi ke Jepang. Namun pada tahun 

2004 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 393.080.600, 

00. Penurunan Biaya pencegahan pada tahun 2004 disebabkan 

karena adanya pengurangan pemakaian mesin dengan bahan 

bakar solar karena kenaikan harga bahan bakar minyak, 

sehingga biaya pemeliharaan mesin mengalami penurunan.  
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b) Biaya penilaian 

Biaya penilaian bertujuan untuk menentukan 

kesesuaian produk dengan persyaratan kualitas yang ditentukan 

perusahaan, sehingga tidak terjadi kesalahan dan kerusakan 

selama proses produksi. Biaya penilaian meliputi biaya 

evaluasi persedian dan biaya inspeksi. 

Tabel 4.2 

Rekap Biaya Penilaian PT. Primatexco Indonesia 

Tahun 2002 – 2004 (dalam rupiah) 

Bulan Tahun 
  2002 2003 2004 

Januari 9,880,550.00 9,290,100.00 11,605,560.00
Februari 10,549,300.00 11,321,970.00 9,017,750.00
Maret 10,725,750.00 12,061,720.00 9,057,470.00
April  12,412,710.00 12,496,640.00 12,492,700.00
Mei  12,351,560.00 10,213,610.00 11,046,000.00
Juni 9,364,700.00 12,031,110.00 9,631,370.00
Juli 10,033,300.00 12,352,840.00 10,679,650.00
Agustus 10,531,020.00 9,480,410.00 9,741,260.00
September 10,983,700.00 10,561,890.00 9,070,720.00
Oktober 10,071,550.00 12,612,870.00 12,191,390.00
November 10,624,800.00 10,134,280.00 11,775,970.00
Desember 10,040,570.00 9,111,760.00 11,243,390.00
Jumlah 127,569,510.00 131,669,200.00 127,553,230.00
Rata-rata 10,630,792.50 10,972,433.33 10,629,435.83

     Sumber : Data Biaya PT. Primatexco Indonesia (diolah) 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa besar biaya 

penilaian tiap bulan relatif sama tidak mengalami kenaikan atau 

penurunan yang berarti. Pada tahun 2002 sebesar Rp. 

127.569.510,00, dan pada tahun 2003 mengalami kenaikan 

menjadi sebesar Rp. 131.669.200,00, namun pada tahun 2004 

mengalami penurunan menjadi sebesar Rp.127.553.230,00. 
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Kenaikan biaya penilaian pada tahun 2003 dikarenakan adanya 

peningkatan jumlah karyawan bagian inspecting dan carding 

(finishing), sehingga biaya inspeksi dan biaya evaluasi 

persedian meningkat. 

c) Biaya kegagalan internal 

Biaya kegagalan internal timbul apabila terjadi 

ketidaksesuaian produk dengan persyaratan yang ditentukan 

perusahaan sebelum produk tersebut sampai ke pihak luar. 

Biaya kegagalan internal meliputi biaya sisa bahan (scrab). 

Tabel 4.3 

Rekap Biaya Kegagalan Internal PT. Primatexco Indonesia 

Tahun 2002 – 2004 

Bulan Tahun 
  2002 2003 2004 

Januari 4,810,230.00 3,542,650.00 4,750,550.00
Februari 4,652,500.00 4,875,450.00 4,150,600.00
Maret 4,870,620.00 4,750,700.00 5,478,860.00
April  3,575,600.00 3,941,550.00 4,250,560.00
Mei  4,521,800.00 5,631,850.00 3,875,400.00
Juni 5,745,750.00 4,901,200.00 4,342,780.00
Juli 3,650,400.00 4,100,500.00 4,689,900.00
Agustus 4,254,400.00 4,520,620.00 4,850,300.00
September 4,750,650.00 4,411,760.00 4,763,850.00
Oktober 4,150,900.00 4,688,750.00 3,875,360.00
November 3,851,000.00 3,464,650.00 3,965,800.00
Desember 4,740,540.00 4,517,950.00 4,568,760.00
Jumlah   53,574,390.00   53,347,630.00    53,562,720.00 
Rata-rata     4,464,532.50  4,445,635.83      4,463,560.00 

     Sumber : Data Biaya PT. Primatexco Indonesia (diolah) 

Komponen biaya kualitas yang tergabung dalam biaya 

kegagalan internal adalah biaya scrab. Biaya ini dikeluarkan 

berkenaan dengan produk cacat yang dihasilkan tidak bisa 

dijual kembali. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa sisa 
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bahan (scrab) pada tahun 2002 sebesar Rp. 53.574.390,00, 

tahun 2003 Rp. 53.347.630,00 dan tahun 2004 Rp. 

53.562.720,00. Penggantian mesin berbahan solar menjadi 

bahan bakar batu bara mengurangi efisiensi pada proses 

produksi sehingga pada tahun 2004 sisa bahan (scrab) 

mengalami peningkatan sebesar Rp. 215.090,00. 

d) Biaya kegagalan eksternal 

Biaya kegagalan eksternal terjadi ketika terjadi 

ketidaksesuai produk dengan persyaratan-persayaratan yang 

ditentukan perusahaan setelah produk sampai ke tangan 

konsumen. Biaya kegagalan eksternal meliputi biaya retur 

penjualan. 

Tabel 4.4 

Rekap Biaya Kegagalan Eksternal PT. Primatexco Indonesia 

Tahun 2002 – 2004 

Bulan Tahun 
  2002 2003 2004 

Januari        6,624,900.00       5,883,220.00      3,912,200.00 
Februari        2,731,200.00       2,195,500.00      2,564,800.00 
Maret        7,805,750.00       5,675,910.00      3,500,400.00 
April         2,197,800.00       2,180,300.00      2,715,500.00 
Mei         4,468,660.00       3,550,000.00      2,850,000.00 
Juni        6,917,500.00       4,680,100.00      3,119,750.00 
Juli        2,501,300.00       2,105,700.00      2,297,560.00 
Agustus        4,724,100.00       3,721,650.00      2,650,500.00 
September        2,616,450.00       2,911,500.00      2,720,000.00 
Oktober        5,299,500.00       4,833,600.00      3,442,300.00 
November        3,010,550.00       2,717,500.00      2,518,320.00 
Desember        2,594,000.00       2,628,000.00      2,690,900.00 
Jumlah      51,491,710.00     43,082,980.00    34,982,230.00 
Rata-rata        4,290,975.83       3,590,248.33      2,915,185.83 

     Sumber : Data Biaya PT. Primatexco Indonesia (diolah) 

Komponen biaya kualitas yang tergabung dalam biaya 

kegagalan eksternal yaitu biaya retur penjualan. Biaya ini 
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dikeluarkan karena adanya pengembalian produk rusak dari 

konsumen. Dari tabel di atas tampak bahwa kerugian akibat 

adanya pengembalian produk yang rusak pada tahun 2002 

sebesar Rp. 51.491.710,00, tahun 2003 sebesar Rp. 

43.082.980,00, dan pada tahun 2004 sebesar Rp.34.982.230,00. 

Penurunan biaya retur penjualan dari tahun 2002 sampai 2004 

menunjukkan bahwa pada PT. Primatexco Indonesia sudah 

terjadi kegiatan perbaikan kualitas pada bagian penyimpanan 

dan distribusi produk. 

Dari keempat komponen utama biaya kualitas tersebut, 

dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yaitu biaya 

pengendalian meliputi biaya pencegahan dan biaya penilaian, dan 

biaya kegagalan yang meliputi biaya kegagalan internal dan biaya 

kegagalan eksternal. 

b. Kualitas Produk (Y) 

Pada PT. Primatexco Indonesia jumlah biaya kualitas yang 

dikeluarkan untuk mencegah dan mempertahankan kualitas produk 

masih kecil, sehingga jumlah produk rusak yang dihasilkan masih 

cukup besar. Oleh karena itu, PT. Primatexco Indonesia perlu 

melakukan perencanaan dan memperhatikan penentuan biaya kualitas 

dengan baik. Hal ini, dilakukan agar dapat meminimalkan jumlah 

produk rusak yang dihasilkan dalam proses produksi.  



 

 

49

Untuk dapat mencegah dan mempertahankan kualitas 

produknya, PT.Primatexco Indonesia harus dapat menentukan biaya 

kualitas optimal yang harus dikeluarkan sehingga tidak terjadi 

pemborosan dan jumlah produk rusak dapat ditekan serendah 

mungkin. Dalam penelitian ini, kualitas produk ditentukan berdasarkan 

jumlah produk berkualitas yang dihasilkan setiap bulan selama tiga 

tahun. Semakin besar jumlah produk berkualitas yang dihasilkan 

menunjukkan bahwa kualitas produk yang dihasilkan semakin 

meningkat. 

Tabel 4.5 

Rekap Kualitas Produk pada PT. Primatexco Indonesia 

Tahun 2002 – 2004 (dalam rupiah) 

Bulan Tahun 
  2002 2003 2004 

Januari 16,895,809,435.00   20,782,085,965.00  18,397,563,455.00 
Februari 25,564,940,787.00   23,522,378,903.00  23,529,456,825.00 
Maret 24,744,539,532.00   23,820,947,355.00  22,452,595,467.00 
April  17,783,234,277.00   23,229,211,555.00  21,673,254,150.00 
Mei  20,805,423,370.00   22,761,527,256.00  22,616,304,205.00 
Juni 23,263,289,564.00   19,895,693,609.00  20,877,594,013.00 
Juli 24,794,347,881.00   20,586,623,433.00  23,083,616,248.00 
Agustus 23,330,971,566.00   21,874,958,799.00  23,235,453,250.00 
September 24,983,454,250.00   22,611,333,482.00  20,997,836,103.00 
Oktober 15,586,155,461.00   19,587,383,496.00  22,308,760,055.00 
November 18,455,330,787.00   22,726,121,786.00  22,875,957,520.00 
Desember 20,213,068,755.00   18,356,467,262.00  16,942,394,778.00 
Jumlah 256,420,565,665.00 259,754,732,901.00 258,990,786,069.00
Rata-rata    21,368,380,472.08   21,646,227,741.75   21,582,565,505.75 

         Sumber : Data Biaya PT. Primatexco Indonesia (diolah) 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kualitas produk yang 

dihasilkan pada tahun 2002 sebesar Rp. 256.420.565.665,00, tahun 

2003 mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 
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259.754.732.901,00 dan tahun 2004 turun menjadi sebesar Rp. 

258.990.786.069,00. Penurunan kualitas produk pada tahun 2004 

dikarenakan adanya penggantian mesin dari bahan bakar solar 

menjadi batu bara.  

 

2. Analisis Data 

Setelah data biaya kualitas perusahaan diidentifikasikan dan 

dikelompokkan, serta data kualitas produk diketahui, maka langkah 

selanjutnya adalah menganalisis data. Langkah-langkah yang ditempuh 

antara lain : 

a. Penentuan Biaya Kualitas optimal 

Biaya kualitas optimal ditentukan dengan mencarai titik 

terendah dari persamaan regresi masing-masing komponen biaya 

kualitas terhadap biaya kualitas total. Selain itu juga diketahui 

besarnya masing-masing komponen biaya kualitas pada tingkat biaya 

kualitas yang optimal. Besarnya biaya kualitas optimal ditentukan 

berdasarkan persamaan regresi antara biaya pencegahan dan biaya 

penilaian (biaya pengendalian) terhadap biaya kualitas total. Regresi 

biaya pengendalian digunakan dalam penentuan besarnya biaya 

kualitas optimal, karena biaya pengendalian merupakan komponen 

biaya kualitas yang dapat dikendalikan oleh pihak perusahaan, 

sedangkan biaya kegagalan (biaya kegagalan internal dan biaya 
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kegagalan eksternal) merupakan biaya kualitas yang tidak dapat 

dikendalikan oleh pihak perusahaan. 

Untuk mendapat persamaan regresi, data yang diolah adalah 

data biaya bahan baku setiap bulan selama tiga tahun. Biaya kualitas 

dinyatakan dalam persentase komponen biaya kualitas terhadap biaya 

kualitas total dan persentase biaya kualitas total terhadap kualitas 

produk. 

Berdasarkan analisis regresi dengan menggunakan program 

SPSS diperoleh persamaan sebagai berikut :  

1) Persamaan regresi antara biaya pencegahan terhadap biaya kualitas 

total 

Y = 3.339884 – 0.100074 X + 0.000806 X2 

2) Persamaan regresi antara biaya pengendalian terhadap biaya 

kualitas total 

Y = 5.154258 – 0.120101 X + 0.000733 X2 

3) Persamaan regresi antara biaya kegagalan internal terhadap biaya 

kualitas total 

Y = 0.940188 – 0.143847 X + 0.007214 X2 

Selanjutnya berdasarkan perhitungan persamaan regresi 

masing-masing komponen biaya kualitas di atas dapat dicari besar 

biaya kualitas optimal terhadap kualitas produk. Titik optimal dari 

persamaan regresi di atas dicari dengan menggunakan rumus 

diferensiasi : dX/dY = 0. 
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Kemudian masing-masimg komponen biaya kualitas 

diturunkan untuk mencari titik optimal masing-masimg komponen 

biaya kualitas tersebut. 

1) Titik optimal biaya pencegahan  

Y = 3.339884 – 0.100074 X + 0.000806 X2 

dX/dY = -0.100074 + 0.001612 X 

0     = -0.100074 + 0.001612 X 

X = 62.080645 % atau X = 0.62080645 

Setelah nilai X diketahui maka nilai Y dapat dicari dengan 

memasukkan nilai ke dalam persamaan regresi : 

Y = 3.339884 - 0.100074 (0.62080645) + 0.000806 (0.62080645)2 

Y = 3.339884 – 0.062127 + 0.000311 

Y = 3.278068 % atau Y = 0.03278068 

Dari perhitungan persamaan regresi di atas diperoleh absis dan 

ordinat titik optimal yaitu (0. 62080645 ; 0.03278068), ini 

menunjukkan bahwa biaya pencegahan sebesar 62.080645 % dari 

biaya kualitas total  dan biaya kualitas sebesar 3.278068 % dari 

kualitas produk. 

2) Titik optimal biaya pengendalian 

Y = 5.154258 – 0.120101 X + 0.000733 X2 

dX/dY = -0.120101 + 0.001466 X 

0   = -0.120101 + 0.0001466X 

X = 81.924284 % atau X = 0.81924284 



 

 

53

Setelah nilai X diketahui maka nilai Y dapat dicari dengan 

memasukkan nilai ke dalam persamaan regresi : 

Y = 5.154258 – 0.120101 (0.81924284) + 0.000733 (0.81924284)2 

Y = 5.154258 – 0.098392 + 0.000492 

Y = 5.056358 % atau Y = 0.05056358 

Dari perhitungan persamaan regresi di atas diperoleh absis dan 

ordinat titik optimal yaitu (0. 81924284 ; 0.05056358), ini 

menunjukkan bahwa persentase biaya pengendalian sebesar 

81.924284 % dari biaya kualitas total dan biaya kualitas total 

5.056358 % dari kualitas produk. 

3) Titik optimal biaya kegagalan internal 

Y = 0.940188 – 0.143847 X + 0.007214 X2 

dX/dY = -0.143847+ 0.014428 X 

0   = -0.143847 + 0.014428 X 

X = 9.969989 % atau X = 0.09969989  

Setelah nilai X diketahui maka nilai Y dapat dicari dengan 

memasukkan nilai ke dalam persamaan regresi : 

Y = 0.940188 – 0.143847 (0.09969989) + 0.007214 (0.09969989)2 

Y = 0.940188 – 0.014342 + 0.000072 

Y = 0.925918 % atau Y = 0.00925918 

Dari perhitungan persamaan regresi di atas diperoleh absis dan 

ordinat titk optimal yaitu (0.09969989 ; 0.00925918), ini 

menunjukkan bahwa persentase biaya kegagalan internal sebesar 
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9.969989 % dari biaya kualitas total dan biaya kualitas 0.925918 % 

dari kualitas produk. 

4) Untuk mencari besarnya biaya penilaian dengan cara : 

a) Biaya penilaian 

Biaya penilaian = biaya pengendalian – biaya pencegahan 

          = 81.924284 % - 62.080645 % 

          = 19.843639 % 

 

b) Biaya kegagalan eksternal 

Biaya kegagalan eksternal = biaya kualitas total – (biaya     

pengendalian + biaya 

kegagalan internal) 

= 100 % - (81.924284 %  +                    

    9.969989 %) 

           =    8.105727 % 

Berdasarkan perhitungan komponen-komponen biaya 

kualitas di atas maka dapat diketahui biaya kualitas optimal sebesar 

5.056358 % atau 5.056 % dari kualitas produk. Distribusi 

komponen-komponen biaya kualitas pada tingkat biaya kualitas 

optimal adalah : 

 Biaya pencegahan (62.080645 %)  = 3.1388 % 

 Biaya penilaian (19.843639 %)  = 1.0033 %    +  

  Biaya Pengendalian    = 4.1421 % 
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 Biaya kegagalan internal (9.969989 %) = 0.5041 % 

 Biaya kegagalan eksternal (8.105727 %) = 0.4098 %    + 

  

Biaya kegagalan   = 0.9139 %    +  

    Biaya kualitas optimal  = 5.056 % 

 

3. Pengujian Hipotesis 

a. Persamaan garis regresi 

Biaya kualitas terjadi karena adanya atau kemungkinan adanya 

kualitas produk yang rendah. Oleh karena itu, biaya kualitas yang 

terjadi ditujukan untuk meningkatkan kualitas produk. Peningkatan 

kualitas produk dapat menekan jumlah produk rusak, sehingga produk 

yang berkualitas dapat ditingkatkan,. Dengan semakin tingginya 

jumlah produk yang berkualitas yang dihasilkan dapat meningkatkan 

penjualan dan keuntungan bagi perusahaan. 

Berdasarkan gambar pada lampiran K menunjukkan bahwa 

regresi biaya kualitas terhadap kualitas produk cenderung berbentuk 

garis lurus. Oleh karena itu, untuk mengetahui pengaruh biaya kualitas 

terhadap kualitas produk digunakan analisis regresi linier. Setelah 

fungsi hubungan variable independent (X) dan dipenden (Y) diketahui, 

maka fungsi tersebut dapat memberikan dasar untuk perencanaan di 

masa yang akan datang. 
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Berdasarkan hasil pengolahan dengan menggunakan program 

SPSS 11.0  dan data seperti yang tercantum pada lampiran K 

menunjukkan persamaan regresi sebagai berikut : 

      Y = 31000000000 – 187,903 X 

Dengan menggunakan persamaan di atas diketahui konstanta 

31.000.000.000 menunjukkan bahwa di luar biaya kualitas terdapat 

variabel-variabel lain yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka 

memperoleh kualitas produk yang diinginkan. Variabel-variabel lain 

ini mempengaruhi kualitas produk keseluruhan sebesar jumlah 

bilangan tersebut. Jika biaya kualitas naik sebesar Rp. 1, 00 akan 

mempengaruhi penurunan kualitas produk sebesar Rp.187,903.  

b. Uji t atau uji koefisien regresi 

Uji t digunakan untuk mangetahui apakah dampak perubahan 

variable independent (biaya kualitas) secara individu terhadap variable 

dependen (kualitas produk) cukup signifikan atau tidak. 

Hipotesis statistik yang digunakan yaitu : 

Ho : β  = 0  : tidak ada pengaruh yang signifikan biaya kualitas (X)     

terhadap kualitas produk (Y). 

Ha : β  ≠  0 : ada pengaruh yang signifikan biaya kualitas (X) 

terhadap kualitas produk (Y). 

Hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS 11.0 

diperoleh hasil nilai thitung sebesar -2,347 atau 2,347. Dengan demikian 

tampak bahwa thitung > ttabel yaitu 2,347 lebih besar dari 2, 04 yang 
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berada pada taraf signifikansi 0,025 (2, 5 %) yang berarti masih berada 

di bawah taraf signifikansi 0, 05 (5 %). Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa biaya kualitas secara signifikan berpengaruh terhadap 

kualitas produk. Karena nilai t dinyatakan dengan tanda negatif, maka 

arah hubungan adalah negatif.  Semakin rendah biaya kualitas maka 

semakin tinggi kualitas produk yang dihasilkan. Hubungan negatif 

antara biaya kualitas dan kualitas produk terjadi karena ada faktor-

faktor di luar biaya kualitas yang mempunyai pengaruh yang besar 

terhadap kualitas produk yaitu penggantian mesin atau spare part 

mesin setiap satu tahun sekali, bahan baku yang diimpor dari luar 

negeri dengan standar internasional, fasilitas penyimpanan atau gudang 

memadai, dan loyalitas karyawan yang tinggi sehingga karyawan 

bekerja dengan serius.. 

Besarnya perubahan kualitas produk yang disebabkan oleh 

biaya kualitas adalah sebesar koefisien desterminannya (R2) dalam 

persentase. Hasil pengujian menunjukkan R2 sebesar 0,139 atau 

sebesar 13, 9 %. Jadi dapat dikatakan bahwa perubahan kualitas 

produk dipengaruhi oleh biaya kualitas sebesar 13, 9 %, sedangkan 

86,1 % perubahan kualitas produk dipengaruhi oleh variabel lain di 

luar biaya kualitas.  
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B. PEMBAHASAN 

Dari hasil penelitian yang diperoleh dapat diketahui bahwa PT. 

Primatexco Indonesia telah mengeluarkan biaya-biaya dalam rangka untuk 

meningkatkan kualitas produknya. Namun PT. Primatexco  Indonesia belum 

melakukan penyusunan secara khusus laporan biaya kualitas. PT. Primatexco 

Indonesia pada kenyataannya belum melakukan pengidentifikasian dan 

pengelompokkan komponen-komponen biaya kualitas secara tersendiri. 

Komponen-komponen biaya kualitas masih tersebar pada bagian-bagian biaya 

yang lain, seperti biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya penjualan, biaya 

administrasi dan umum, dan biaya lain-lain, sehingga menyulitkan perusahaan 

dalam melakukan pengawasan kualitas dan menilai tingkat keefektifan biaya 

kualitas yang dikeluarkan.  

Biaya kualitas yang ada di dalam PT. Primatexco Indonesia dapat 

dikelompokkan menjadi empat komponen biaya kualitas. Komponen biaya 

kualitas tersebut antara lain : (1) biaya pencegahan yang terdiri dari biaya 

perencanaan produk, biaya pelatihan karyawan, dan biaya pemeliharaan 

mesin. (2) biaya penilaian meliputi biaya evaluasi persedian dan biaya 

inspeksi. (3) biaya kegagalan internal meliputi biaya sisa bahan (scrab). (4) 

biaya kegagalan eksternal meliputi biaya retur penjualan. Biaya kualitas pada 

PT. Primatexco Indonesia mempunyai pengaruh terhadap kualitas produk 

keseluruhan. Besar sumbangan biaya kualitas terhadap kualitas produk 

ditunjukkan oleh koefisien desterminannya (R2). Perubahan kualitas produk 

disebabkan oleh perubahan biaya kualitas sebesar 13, 9 %. Hal ini sejalan 
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dengan pendapat Supriyono (1994 : 379), biaya kualitas dapat dikelompokkan 

menjadi empat kelompok, yaitu (1) biaya pencegahan, (2) biaya penilaian, (3) 

biaya kegagalan internal, (4) biaya kegagalan eksternal. 

Untuk menentukan biaya kualitas optimal, perlu diperhitungkan titik 

optimal dari komponen-komponen biaya kualitas. Untuk menentukan biaya 

kualitas optimal yang digunakan adalah perhitungan persentase biaya 

pengendalian yaitu biaya pencegahan dan biaya penilaian, karena biaya 

pengendalian merupakan biaya yang dapat dikendalikan oleh perusahaan dan 

biaya ini terjadi sebelum proses produksi. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Juran dan Gryna (1992 ; 26), yang menyatakan bahwa pengendalian proses 

diperkenalkan untuk mengendalikan kerusakan produk pada tingkat lebih awal 

pada proses produksi. Hal ini menunjukkan peningkatan biaya penilaian dan 

mengurangi total biaya kualitas. Biaya pencegahan ditingkatkan dan pada 

tingkat inilah yang paling menguntungkan karena kerusakan yang terjadi lebih 

kecil dibanding sebelumnya sehingga titik optimal biaya kualitas 

menunjukkan nilai yang paling rendah. 

Dari hasil penelitian diperoleh biaya kualitas optimal sebesar 5,056 % 

dari kualitas produk. Hal ini berarti bahwa untuk memperoleh kualitas produk 

yang tinggi dan menekan jumlah produk rusak, PT. Primatexco Indonesia 

dapat menganggarkan biaya kualitas sebesar 5,056 %.  

Untuk mengetahui pengaruh biaya kualitas terhadap kualitas produk 

dapat dilakukan dengan cara meregresikan biaya kualitas optimal dengan 

kualitas produk. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa biaya kualitas 
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mempengaruhi kualitas produk secara signifikan.  Hal ini juga menunjukkan 

bahwa biaya kualitas dapat digunakan untuk memprediksikan naik turunnya 

kualitas produk. Hasil ini sejalan dengan pendapat Supriyono (1994 : 377), 

yang menyatakan bahwa biaya kualitas merupakan biaya yang terjadi atau 

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

biaya berhubungan dengan pengindentifikasian, perbaikan, dan pencegahan 

kerusakan produk. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh perhitungan thitung mempunyai 

hubungan yang negatif, semakin tinggi kualitas produk yang dihasilkan maka 

semakin rendah biaya kualitas yang dikeluarkan. Hubungan negatif antara 

biaya kualitas dan kualitas produk menunjukkan bahwa ada faktor di luar 

biaya kualitas yang berpengaruh besar terhadap kualitas produk. Faktor-faktor 

tersebut yaitu pergantian mesin atau spare part mesin setiap tahun, bahan baku 

impor dengan standar internasional, dan loyalitas yang tinggi dari karyawan 

terhadap perusahaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Feigenbaum (1992:54), 

yang menyatakan bahwa mutu atau kualitas produk secara langsung 

dipengaruhi oleh sembilan bidang dasar meliputi : market (pasar), money 

(uang), management (manajemen), men (manusia), motivation (motivasi), 

material (bahan), machines (mesin), mechanization (mekanisme), modern 

information methods (metode informasi moderen), dan mounting product 

requirementas (persyaratan proses produksi).           

Penentuan biaya kualitas optimal sangat penting untuk dilakukan 

karena dapat menekan jumlah produk rusak yang dihasilkan selama proses 
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produksi. Penentuan biaya kualitas optimal sangat penting dilakukan oleh PT. 

Primatexco Indonesia untuk mencegah terjadinya pemborosan dan inefisiensi 

biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas produknya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada Bab IV, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1 PT. Primatexco Indonesia belum mengelompokkan secara tersendiri biaya 

kualitas yang telah terjadi. Dalam operasional secara umum, komponen 

biaya kualitas pada PT Primatexco Indonesia dapat dikelompokkan 

menjadi sebagai berikut : 

a. Biaya pencegahan, meliputi biaya perencanaan produk, biaya pelatihan 

karyawan (training), dan biaya pemeliharaan mesin. 

b. Biaya penilaian, meliputi biaya evaluasi persedian dan biaya inspeksi. 

c. Biaya kegagalan internal, biaya sisa bahan (scrab). 

d. Biaya kegagalan eksternal, meliputi biaya retur penjualan. 

Bardasarkan analisis regresi yang dilakukan, dapat diketahui 

bahwa biaya kualitas optimal dari PT Primatexco Indonesia adalah 

sebesar 5,056 % dari kualitas produk. Komposisi terbesar biaya kualitas 

total adalah biaya pencegahan dan biaya penilaian pada PT. Primatexco 

Indonesia masing-masing sebesar 62.080645 % dan 19.843639 %. Sedang 

komposisi untuk biaya kegagalan internal sebesar 9.969989 % dan biaya 

kegagalan eksternal 8.105727 % pada PT.Primatexco Indonesia. 

Komposisi biaya pengendalian (biaya pencegahan dan biaya penilaian) 
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lebih besar dari biaya kegagalan (biaya kegagalan internal dan biaya 

kegagalan eksternal) ini menunjukkan bahwa PT. Primatexco Indonesia 

sudah cukup memperhatikan aktivitas pengendalian kualitas sebelum 

produksi, namun PT. Primatexco Indonesia belum memperhatikan 

aktivitas setelah proses produksi dan setelah penjualan. Oleh karena itu, 

PT. Primatexco Indonesia perlu memberikan perhatian lebih besar 

terhadap aktivitas setelah produksi dan setelah penjualan karena ini 

berhubungan dengan kepuasan konsumen terhadap produk yang 

dihasilkan. 

2 Analisis regresi dengan menggunakan program SPSS 11.0 antara biaya 

kualitas terhadap kualitas produk menunjukkan adanya pengaruh biaya 

kualitas terhadap kualitas produk secara signifikan namun dengan 

hubungan yang negatif yang berarti bahwa semakin rendah biaya kualitas 

maka semakin tinggi kualitas produk. Hubungan negatif antara biaya 

kualitas dan kualitas produk terjadi karena ada faktor-faktor di luar biaya 

kualitas yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap kualitas produk 

yaitu penggantian mesin atau spare part mesin setiap satu tahun sekali, 

bahan baku yang diimpor dari luar negeri dengan standar internasional, 

dan loyalitas karyawan yang tinggi sehingga karyawan bekerja dengan 

serius. Konstanta sebesar 31.000.000.000 menunjukkan bahwa di luar 

biaya kualitas terdapat variabel-variabel lain yang dikeluarkan perusahaan 

dalam rangka memperoleh kualitas produk yang diinginkan. Dari hasil 

penelitian juga diketahui bahwa kenaikkan biaya kualitas sebesar Rp. 1, 
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00 akan mempengaruhi penurunan kualitas produk sebesar Rp. 187,903. 

Besar pengaruh biaya kualitas terhadap perubahan kualitas produk sebesar 

13, 9 %. 

 

B. Saran 

Sebagaimana ditunjukkan dalam hasil penelitian maka kepada 

perusahaan dapat diajukan saran sebagai berikut : 

1. PT. Primatexco Indonesia hendaknya informasi biaya kualitas secara 

terpisah dalam laporan biaya kualitas, sehingga perusahaan dapat 

melakukan analisis, perencanaan, dan pengendalian biaya kualitas 

sehingga tidak terjadi pemborosan biaya.  

2. PT. Primatexco Indonesia perlu menentukan besarnya biaya kualitas 

optimal sehingga PT. Primatexco Indonesia memiliki gambaran jumlah 

biaya kualitas yang efektif. Biaya kualitas optimal ditentukan dengan 

mencarai titik terendah dari masing-masing komponen biaya kualitas 

terhadap biaya kualitas total. 

3. Dengan mengatahui perilaku masing-masing komponen biaya kualitas 

diharapkan perusahaan secara tepat dapat memperlakukan biaya kualitas 

tersebut secara baik guna untuk meningkatkan penjualan PT. Primatexco 

Indonesia. 

4. Dengan meningkatkan biaya pencegahan dan biaya penilaian diharapkan 

dapat menekan jumlah biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan 

eksternal seminimal mungkin.  
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5. Adanya keterbatasan peneliti di mana dalam penelitian ini seharusnya 

terdapat pengaruh positif biaya kualitas terhadap kualitas produk namun 

dari hasil penelitian justru berpengaruh negatif, maka pada penelitian 

mendatang diharapkan agar lebih teliti dan dan berhati-hati terutama dalam 

proses pengidentifikasian dan pengelompokkan biaya-biaya yang termasuk 

biaya kualitas sehingga nantinya akan diperoleh pengaruh positif biaya 

kualitas terhadap kualitas produk. 
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Flow Chart Integrated Textile Mill 
PT. Primatexco Indonesia 
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GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

1. Sejarah Perusahaan  

Pada jaman pendudukan Belanda, sentra-sentra produksi batik di 

Indonesia (Pekalongan, Yogyakarta, Solo, Tasikmalaya, Cirebon, 

Ponorogo, dan lain-lain) mendapatkan bahan baku produksi seperti kain 

mori dan obat-obatan dari para pengusaha (mayoritas etnis Cina) yang 

bekerja sama dengan pemerintah Belanda. Biaya impor bahan baku belum 

bisa dijangkau oleh para perajin batik. Dengan latar belakang masalah ini 

para perajin batik sepakat untuk mendirikan koperasi batik yang dikenal 

dengan nama GKBI (Gabungan Koperasi Batik Indonesia). GKBI mampu 

memenuhi kebutuhan bahan baku produksi batik dengan harga lebih 

murah. 

Seiring dengan perkembangan jaman, ketergantungan akan bahan 

baku yang diimpor dari luar negeri dirasakan cukup memberatkan. 

Akhirnya diusahakan dengan memproduksi kain mori sendiri di Indonesia 

karena kain mori merupakan bahan baku yang cukup penting dan harganya 

cukup mahal bila diimpor. Kemudian GKBI mendirikan peusahaan tekstil 

pertama kali di Medari, Sleman Yogyakarta. Setelah itu GKBI mendirikan 

juga perusahaan-perusahaan tekstil yang menghasilkan kain mori sendiri 

diantaranya adalah PT. Primatexco Indonesia. 

PT. Primatexco Indonesia merupakan suatu perusahaan tekstil 

dengan status join venture dengan Jepang. Pendirian peusahaan dilakukan 
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setelah ada persetujuan dari Presiden RI saat itu dengan nomor B 

28/Pres/2/71 serta surat keputusan Menteri Perindustrian RI No 

155/M/SK/IV/71 tertanggal 2 April 1971. Nomor ijin usaha tekstil PT. 

Primatexcio Indonesia yang pertama bernomor 596/DJAI/IUT-

II/PMA/XII/1987 tanggal 5 Desember 1987, sedangkan yang terakhir 

bernomor 53/T/INDUSTRI/1996 tanggal 3 September 1996. 

Pada awal pelaksanaan join venture investor asing yang ikut 

menanamkan modal yaitu Daiwabo co, ltd, Nichimen corporation, 

Yamatogawa Dyeing Work, ltd dari Jepang dan International Finance  

Group, USA. Pemegang saham saat ini terhitung tanggal 31 Desember 

2002, investor asing hanya terdiri dari dua perusahaan yaitu Daiwabo co, 

ltd dan Nichimen Corporation dari Jepang. Pemegang saham lokal tetap 

GKBI dengan perincian sebagai berikut: 

3) GKBI sebesar 51 % 

4)  Daiwabo co, ltd sebesar 37,05 % 

5)  Nichimen Corporation sebesar 11,95 % 

Perusahaan melakukan perluasan usahanya dengan menambah 

jumlah fasilitas peralatan produksi dan meningkatkan kualitasnya, 

sehingga peralatan produksi yang dimiliki dan jenis produksi yang 

dihasilkan oleh PT. Primatexco Indonesia semakin lama semakin 

berkembang pesat. Dengan meningkatnya investasi yang dilakukan sampai 

sekarang PT. Primatexco Indonesia tidak sekedar menjadi peusahaan 

tekstil terpadu yang memproduksi kain mori untuk bahan baku batik lokal, 
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tetapi telah mampu memproduksi kain mori dengan kualitas tinggi untuk 

dijadikan bahan baku pabrik garment di beberapa negara Asia, Eropa, dan 

Amerika. 

2. Tujuan Perusahaan  

Didirikannya suatu perusahaan tentu memiliki tujuan yang ingin 

dicapai. PT. Primatexco Indonesia memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:  

e. Untuk memenuhi kebutuhan akan kain mori sebagai bahan baku 

pembuatan kain batik dan tekstil yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

f. Untuk memperoleh laba yang maksimal guna menjaga kelangsungan 

hidup dan usaha pengembangan perusahaan. 

g. Membuka lapangan pekerjaan dan memberikan kesempatan kerja bagi 

masyarakat sekitar sebagai usaha untuk mengurangi tingkat 

penggangguran. 

h. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan bangsa.  

3. Struktur Organisasi  

Suatu  organisasi harus mampu menciptakan hubungan yang 

harmonis antara bawahan dengan pimpinan. Hubungan tersebut harus 

didasarkan pada kewajiban dan tanggung jawab masing-masing untuk 

mencapai tujuan organisasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu 

disusun suatu struktur organisasi pada PT. Primatexco Indonesia. Struktur 

organisasi yang digunakan adalah lini dan staf.  

Wewenang lini disini adalah wewenang atasan melakukan perintah 

kepada bawahannya secara langsung. Hal ini diwujudkan dengan rantai 
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perintah serta diturunkan ke bawah melalui tingkatan organisasi. Dengan 

demikian kesatuan komando berjalan dengan baik. Struktur organisasi 

yang ada pada PT. Primatexco Indonesia Batang dapat dilihat pada 

lampiran. Adapun tugas dari masing-masing bagian tersebut adalah: 

a. Presiden Direktur  

Mempunyai tugas mengkoordinir para direktur dalam 

operasionalnya sehari-hari, melaksanakan keputusan dari rapat umum 

pemegang saham. Presiden direktur dalam melaksanakan tugasnya 

dibantu oleh seorang wakil presiden direktur yang bertugas mengawasi 

hasil kerja dari kelima direktur, mengawasi produksi, sebagai 

konsultan dalam perusahaan. 

b. Direktur Umum  

Mempunyai tugas menentukan kebijaksanaan, mengawasi dan 

mengkoordinir semua aktivitas perusahaan dari masalah personalia 

tenaga kerja, tanggung jawab keuangan perusahaan, sampai pada 

urusan yang bersifat umum seperti perawatan gedung dan fasilitas-

fasilitas milik perusahaan, transportasi, makanan, perijinan, dan juga 

bertugas mewakili para direktur lainnya dalam setiap kegiatan intern 

maupun ekstern perusahaan. 

c. Direktur Niaga 

Mempunyai tugas menentukan kebijaksanaan, mengawasi dan 

mengkoordinir semua aktivitas perusahaan di bidang penjualan produk 

baik lokal maupun ekspor, pembelian barang-barang yang dibutuhkan 



 

 

73

pabrik seperti bahan baku impor dan lain sebagainya. Direktur niaga 

ini dibantu oleh seorang advisor pemasaran yang khusus menangani 

bidang ekpor. 

d. Direktur Keuangan 

Mempunyai tugas memberikan laporan keuangan secara 

keseluruhan dari aktivitas perusahaan kepada dewan komisaris dan 

melakukan hubungan dengan pihak luar negeri khususnya Jepang yang 

berkaitan dengan keuangan perusahaan. 

e. Direktur Produksi I 

Mempunyai tugas mengkoordinir dan menangani unit spinning 

dan unit utility dengan dibantu seorang asisten direktur khusus bagian 

spinning atau pemintalan. 

f. Direktur Produksi II 

Mempunyai tugas mengkoordinir dan menangani unit weaving 

dan unit finishing dengan dibantu oleh seorang asisten direktur khusus 

bagian weaving atau pertenunan. 

g. Kepala Unit Umum 

Mempunyai tugas mengkoordinir operasional sehari–hari unit 

umum dan personalia yang khusus menangani kepersonaliaan tenaga 

kerja seperti gaji, lembur, bonus dan kesejahteraan karyawan lainnya, 

keamanan dan ketertiban tenaga kerja dan fasilitas perusahaan, 

transportasi, perawatan gedung, berbagai perijinan dan lain 

sebagainya. 
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h. Kepala Unit Akunting  

Mempunyai tugas mengkoordinir sistem akuntansi perusahaan 

meliputi pembayaran berbagai pajak, gaji, lembur, dan lain sebagainya 

serta memberikan laporan aktivitas keuangan perusahaan. 

i. Kepala Unit Niaga 

Mempunyai tugas mengkoordinir semua kegiatan yang 

berkaitaan dengan penjualan barang hasil produksi dan pembelian 

bahan pembantu yang digunakan untuk produksi dengan dibantu satu 

asisten kepala unit dengan tugas khusus membantu bidang penjualan. 

j. Kepala Unit Spinning 

Mempunyai tugas menentukan perencanaan, mengawasi, dan 

mengkoordinasikan kegiatan operasional sehari-hari produksi dari 

bahan baku kapas menjadi benang. 

k. Kepala Unit Weaving 

Mempunyai tugas menentukan perencanaan, mengawasi,dan 

mengkoordinasikan kegiatan operasional sehari-hari produksi dari 

bahan benang menjadi kain mentah. 

l. Kepala Unit Finishing 

Mempunyai tugas menentukan perencanaan, mengawasi dan 

mengkoordinasikan kegiatan operasional sehari-hari produksi dari 

bahan-bahan kain mentah menjadi kain yang telah mengalami proses 

akhir (finish) seperti pemutihan, pengelantangan, dan lain sebagainya. 
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m. Kepala Unit Utility 

Mempunyai tugas menentukan perencanaan, mengawasi dan 

mengkoordinasikan kegiatan operasional sehari-hari untuk membantu 

kinerja produksi seperti suplai energi (baik listrik maupun generator) 

dan maintenance gedung dan mesin-mesin lainnya. 

n. Treasury 

Mempunyai tugas dalam mengkoordinasi dan mengatur 

kegiatan keuangan yang ada di perusahaan meliputi penerimaan kas 

maupun pengeluaran kas.  

4. Hasil Produksi 

Berdasarkan aktivitas produksi maka produk yang dihasilkan pada 

masing-masing proses produksi tentu berbeda. Pada tahap Spinning 

produk yang dihasilkan adalah benang yang terdiri dari berbagai jenis 

yaitu banang tenun 100 % Cotton jenis CD 30’S, CD 40’S, CM 40’S, CM 

60’S dan benang Cotton Polyester jenis CTO 32 dan CTO 23. Hasil 

produksi Spinning merupakan bahan baku dalam proses Weaving yang 

nantinya akan diproses menjadi kain mori yang masih berwarna cokelat 

(bahan baku mori). Kain dari proses Weaving kemudian dimasukkan pada 

tahap akhir yaitu proses Finishing (pemutihan). Produk dari proses 

Finishing merupakan produk jadi yang siap untuk dijual yaitu kain mori 

berkualitas tinggi berstandar internasional. 

 

 



 

 

76

5. Jumlah Karyawan  

Jumlah karyawan keseluruhan pada PT. Primatexco Indonesia 

Batang sebanyak 1913 orang yang terdiri dari:  

Karyawan harian tetap yaitu karyawan yang upahnya dibayarkan 

menurut jumlah hari masuk kerja yang pembayarannya setiap bulan. 

Karyawan harian ini sebanyak 1645 orang. 

a. Karyawan bulanan tetap yaitu karyawan yang gajinya dibayarkan 

setiap bulan Karyawan bulanan sebanyak 253 orang. 

b. Karyawan honorarium dan kontrak sebanyak 15 orang yang upahnya 

dibayarkan menurut jumlah hari masuk kerja yang pembayarannya 

setiap bulan. 

6. Pengendalian biaya kualitas dilakukan 

Pengendalian biaya kualitas dilakukan dengan tujuan untuk menjamin 

kelancaran proses produksi dan menjaga kepercayaan dan kepuasan 

konsumen. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah masalah bahan baku, 

proses produksi, pelayanan, pembiayaan, ketepaan waktu, dan pengiriman 

barang. 

Dalam melakukan pengendalian dan perencanaan kualitas, PT. 

Primatexco Indonesia belum melakukan penanganan secara khusus. PT. 

Primatexco Indonesia belum menyajikan laporan biaya kualitas secara khusus 

sehingga harus dilakukan pengidentifikasian dan pengelompokkan komponen-

komponen biaya kualitas yang ada. Komponen-komponen biaya kualitas yang 

ada masih tersebar dalam bagian-bagian atau jenis-jenis biaya yang lain, 
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seperti biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya penjualan, biaya administrasi 

dan umum, dan biaya lain-lain. Biaya-biaya yang termasuk kriteria biaya 

kualitas antara lain biaya perencanaan produk, biaya pelatihan karyawan, retur 

penjualan, biaya evaluasi persedian, biaya sisi bahan (scrap), biaya 

pemeliharaan mesin, dan biaya inspeksi, data kuantitatif biaya-biaya tersebut 

dijelaskan dalam lampiran K. Data lampiran tersebut merupakan merupakan 

data biaya kualitas per bulan selama periode 2002, 2003, dan 2004. 

Berdasarkan keterangan tersebut, perencanaan dan penerapan biaya 

kualitas secara khusus dalam PT. Primatexco Indonesia belum dilaksanakan. 

Keadaan ini mengakibatkan tidak adanya keberadaan laporan dan informasi 

biaya kualitas. Permasalahan yang kemudian muncul perusahaan tidak 

mengetahui kuantitas dan tingkat efektifitas dari biaya-biaya yang berkenaan 

dengan kualitas produk optimal, terutama kualitas produk yang dihasilkan. 
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PT. PRIMATEXCO INDONESIA 

LAPORAN BIAYA KUALITAS 

Untuk tahun  yang berakhir  Desember 2002 

 

Keterangan 

  

Biaya Kualitas 

 

Biaya perencanaan produk  Rp. 298.347 .160,00  

Biaya pelatihan karyawan  Rp.    29.767.500,00  

Biaya pemeliharaan mesin  Rp.    74.328.930,00  

     Total Biaya Pencegahan   Rp. 402 443.590,00 

Biaya evaluasi persediaan  Rp.    42.086.250,00  

Biaya inspeksi  Rp.   .85.483.260,00  

     Total Biaya Penilaian  Rp. 127.569.510,00 

Biaya scrab  Rp.    53.574.390,00  

     Total Biaya Kegagalan Internal  Rp.   53.574.390,00 

Biaya retur penjualan  Rp.    51 491.710,00  

     Total Biaya Kegagalan Eksternal  Rp.   51.491.710,00 

     Total Biaya Kualitas   Rp.  635.079.200,00

Sumber : Data Biaya PT. Primatexco Indonesia (diolah) 
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PT. PRIMATEXCO INDONESIA 

LAPORAN BIAYA KUALITAS 

Untuk tahun  yang berakhir  Desember 2003 

 

Keterangan 

  

Biaya Kualitas 

 

Biaya perencanaan produk 
  Rp.  298,347,160,00  

Biaya pelatihan karyawan 
 Rp.   43,376,727.,00  

Biaya pemeliharaan mesin 
Rp.    74,422,440,00  

     Total Biaya Pencegahan  
 Rp. 416,146,327.00 

Biaya evaluasi persediaan 
  Rp.   45,348,790,00  

Biaya inspeksi 
 Rp.  86,320,410,00   

     Total Biaya Penilaian 
 Rp. 131,669,200,00  

Biaya scrab 
 Rp.  53,347,630,00   

     Total Biaya Kegagalan Internal 
 Rp.   53,347,630,00 

Biaya retur penjualan 
 Rp.  43,082,980,00   

     Total Biaya Kegagalan Eksternal 
 Rp.   43,082,980,00  

     Total Biaya Kualitas 
 Rp. 644,246,137.00 

Sumber : Data Biaya PT. Primatexco Indonesia (diolah) 
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PT. PRIMATEXCO INDONESIA 

LAPORAN BIAYA KUALITAS 

Untuk tahun  yang berakhir  Desember 2004 

 
Keterangan 

  

Biaya Kualitas 

 

Biaya perencanaan produk 
    Rp. 293,235,680.00  

Biaya pelatihan karyawan 
    Rp.   28,889,350.00  

Biaya pemeliharaan mesin 
    Rp.   70,955,570.00  

     Total Biaya Pencegahan  
 Rp. 393,080,600.00  

Biaya evaluasi persediaan 
   Rp.  42,558,640.00  

Biaya inspeksi 
    Rp.  84,994,590.00  

     Total Biaya Penilaian 
 Rp. 127,553,230.00  

Biaya scrab 
   Rp.  53,562,720.00  

     Total Biaya Kegagalan Internal 
   Rp.  53,562,720.00  

Biaya retur penjualan 
  Rp. 34,982,230.00   

     Total Biaya Kegagalan Eksternal 
   Rp.  34,982,230.00  

     Total Biaya Kualitas 
 Rp. 609,178,780.00  

Sumber : Data Biaya PT. Primatexco Indonesia (diolah) 
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Curve Fit 
 
MODEL:  MOD_1. 
 
Dependent variable.. BK                Method.. QUADRATI 
 
Listwise Deletion of Missing Data 
 
Multiple R           .62520 
R Square             .39088 
Adjusted R Square    .35396 
Standard Error       .03853 
 
            Analysis of Variance: 
 
               DF   Sum of Squares      Mean Square 
 
Regression      2        .03143834        .01571917 
Residuals      33        .04899222        .00148461 
 
F =      10.58806       Signif F =  .0003 
 
-------------------- Variables in the Equation -------------------
- 
 
Variable                  B        SE B       Beta         T  Sig 
T 
 
CEGAH              -.100074     .030582  -8.349156    -3.272  
.0025 
CEGAH**2            .000806     .000234   8.776882     3.440  
.0016 
(Constant)         3.339884     .996561                3.351  
.0020 
 

Persentase Biaya Kualitas Terhadap Kualitas Produ

Persentase Biaya Pencegahan

80706050

.5

.4

.3

.2

.1

Observed

Quadratic
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Curve Fit 
 
MODEL:  MOD_2. 
 
Dependent variable.. BK                Method.. QUADRATI 
 
Listwise Deletion of Missing Data 
 
Multiple R           .21818 
R Square             .04760 
Adjusted R Square   -.01012 
Standard Error       .04818 
 
            Analysis of Variance: 
 
               DF   Sum of Squares      Mean Square 
 
Regression      2        .00382878        .00191439 
Residuals      33        .07660178        .00232127 
 
F =        .82472       Signif F =  .4472 
 
-------------------- Variables in the Equation -------------------
- 
 
Variable                  B        SE B       Beta         T  Sig 
T 
 
KENDALI            -.120101     .108264  -7.995803    -1.109  
.2753 
KENDALI**2          .000733     .000652   8.103522     1.124  
.2690 
(Constant)         5.154258    4.487630                1.149  
.2590 
 
 

Persentase Biaya Kualitas

Persentase Biaya Pengendalian

9088868482807876

.4

.3

.2

.1

Observed

Quadratic
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Curve Fit 
 
MODEL:  MOD_3. 
 
Dependent variable. BKT               Method. QUADRATI 
 
Listwise Deletion of Missing Data 
 
Multiple R           .55553 
R Square             .30861 
Adjusted R Square    .26671 
Standard Error       .04105 
 
            Analysis of Variance: 
 
               DF   Sum of Squares      Mean Square 
 
Regression      2        .02482167        .01241084 
Residuals      33        .05560888        .00168512 
 
F =       7.36497       Signif F = .0023 
 
-------------------- Variables in the Equation -------------------
- 
 
Variable                  B        SE B       Beta         T  Sig 
T 
 
KGGL1              -.143847     .070288  -3.698837    -2.047  
.0487 
KGGL1**2            .007214     .004053   3.216998     1.780  
.0843 
(Constant)          .940188     .300691                3.127  
.0037 
 

Persentase Biaya Kualitas

Persentase Biaya Kegagalan Internal

1211109876

.4

.3

.2

.1

Observed

Quadratic
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Regression 
 

Descriptive Statistics

2.2E+10 2487159004 36
5.2E+07 4942493.013 36

Kualitas Produk (Y)
Biaya Kualitas (X)

Mean Std. Deviation N

 
Correlations

1.000 -.373
-.373 1.000

. .012
.012 .

36 36
36 36

Kualitas Produk (Y)
Biaya Kualitas (X)
Kualitas Produk (Y)
Biaya Kualitas (X)
Kualitas Produk (Y)
Biaya Kualitas (X)

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

Kualitas
Produk (Y)

Biaya
Kualitas (X)

 
Variables Entered/Removedb

Biaya
Kualitas
(X)

a . Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Kualitas Produk (Y)b. 
 

Model Summaryb

.373a .139 .114 2340946639 1.909
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-W
atson

Predictors: (Constant), Biaya Kualitas (X)a. 

Dependent Variable: Kualitas Produk (Y)b. 
 

ANOVAb

3.02E+19 1 3.019E+19 5.509 .025a

1.86E+20 34 5.480E+18
2.17E+20 35

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Biaya Kualitas (X)a. 

Dependent Variable: Kualitas Produk (Y)b. 
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Coefficientsa

3.1E+10 4.2E+09 7.439 .000
-187.903 80.059 -.373 -2.347 .025

(Constant)
Biaya Kualitas (X)

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Kualitas Produk (Y)a. 
 

Residuals Statisticsa

1.8E+10 2.3E+10 2.2E+10 928709354.1 36
-4.023 1.440 .000 1.000 36

3.9E+08 1.6E+09 5.1E+08 221788115.5 36

1.7E+10 2.3E+10 2.1E+10 988319524.8 36
-5.1E+09 3.5E+09 .0000 2307262198 36

-2.174 1.493 .000 .986 36
-2.231 1.516 .001 1.007 36

-5.4E+09 3.6E+09 7372872 2409484546 36
-2.379 1.546 -.008 1.031 36

.002 16.188 .972 2.725 36

.000 .132 .022 .030 36

.000 .463 .028 .078 36

Predicted Value
Std. Predicted Value
Standard Error of
Predicted Value
Adjusted Predicted Value
Residual
Std. Residual
Stud. Residual
Deleted Residual
Stud. Deleted Residual
Mahal. Distance
Cook's Distance
Centered Leverage Value

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Dependent Variable: Kualitas Produk (Y)a. 
 

 

Regression Standardized Residual

1.50
1.25

1.00
.75

.50
.25

0.00
-.25

-.50
-.75

-1.00
-1.25

-1.50
-1.75

-2.00
-2.25

Histogram

Dependent Variable: Kualitas Produk (Y)

Fr
eq

ue
nc

y

6

5

4

3

2

1

0

Std. Dev = .99  
Mean = 0.00

N = 36.00
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Normal P-P Plot of Regression 

Dependent Variable: Kualitas Produk (Y)

Observed Cum Prob

1.00.75.50.250.00
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.50

.25
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Scatterplot

Dependent Variable: Kualitas Produk (Y)

Regression Standardized Residual
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PT. PRIMATEXCO INDONESIA 
 
 

Rekap Biaya Perencanaan Produk 

Tahun 2002 – 2004 

 
Bulan   Tahun   

  2002 2003 2004 
Januari       Rp.     24,035,200.00   Rp.     24,035,200.00  Rp.     25,765,850.00 

Februari       Rp.     24,159,700.00    Rp.     24,159,700.00  Rp.     23,917,100.00   

Maret       Rp.     24,723,810.00    Rp.     24,723,810.00  Rp.     24,186,250.00 

April        Rp.     25,281,750.00    Rp.     25,281,750.00  Rp.     24,432,300.00 

Mei        Rp.     25,900,600.00    Rp.     25,900,600.00  Rp.     24,801,670.00 

Juni     Rp.     26,017,450.00   Rp.     26,017,450.00  Rp.     24,335,500.00 
Juli       Rp.     24,653,300.00    Rp.     24,653,300.00  Rp.     25,549,550.00 

Agustus       Rp.     25,455,740.00    Rp.     25,455,740.00  Rp.     23,099,850.00 

September    Rp.     24,235,500.00   Rp.     24,235,500.00  Rp.     24,676,320.00 

Oktober       Rp.     25,706,910.00    Rp.     25,706,910.00  Rp.     24,283,790.00 

November       Rp.     24,367,700.00   Rp.     24,367,700.00  Rp.     24,317,900.00 

Desember       Rp.     23,809,500.00   Rp.     23,809,500.00  Rp.     23,869,600.00 

Jumlah Rp.   298,347,160.00    Rp.   298,347,160.00  Rp.   293,235,680.00 

Rata-rata        Rp.     24,035,200.00   Rp.     24,035,200.00  Rp.     25,765,850.00 
Sumber : Data Biaya PT. Primatexco Indonesia (diolah) 

 
 
 

      HRD PT. Primatexco Indonesia 
 
 

 
 

 
      Amir Hamzah, SH 
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Rekap Biaya Pelatihan Karyawan 

Tahun 2002 – 2004 

 
Bulan   Tahun   

  2002 2003 2004 
Januari                     -    Rp.     3,975,800.00                      -  
Februari                     -    Rp.     2,276,500.00                      -  
Maret                     -                    -                       -  
April                      -                    -                       -  
Mei                      -                    -    Rp.     5,076,600.00 
Juni                     -    Rp.     4,655,700.00                      -  
Juli                     -                    -                       -  
Agustus   Rp.      860,500.00   Rp.     2,352,000.00    Rp.     2,510,500.00 
September Rp.   3,720,500.00   Rp      4,760,850.00   Rp.     1,150,500.00 
Oktober Rp.   4,180,750.00   Rp.        750,000.00   Rp.     2,500,000.00 
November     Rp.   2,750,000.00                   -    Rp.     5,865,250.00 
Desember   Rp.  15,255,750.00    Rp.   24,605,877.00   Rp.   11,786,500.00 
Jumlah   Rp.  29,767,500.00    Rp.   43,376,727.00    Rp.   23,812,750.00 
Rata-rata   Rp.    2,480,625.00    Rp.     2,050,489.75    Rp.     1,984,395.83 

Sumber : Data Biaya PT. Primatexco Indonesia (diolah) 
 
 
 
 
      HRD PT. Primatexco Indonesia 

 
 

 
 

 
      Amir Hamzah, SH 
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Rekap Biaya Pemeliharaan Mesin  

Tahun 2002 - 2004 

 

Bulan   Tahun   

  2002 2003 2004 

Januari  Rp.       6,540,870.00  Rp.       5,254,780.00     Rp.     4,745,200.00 

Februari Rp.       6,852,320.00 Rp.       5,820,630.00     Rp.    5,653,450.00 

Maret  Rp.       5,650,300.00 Rp.       6,785,500.00     Rp.     6,597,600.00 

April  Rp.       6,410,500.00 Rp.       7,510,370.00     Rp.     5,954,000.00 

Mei  Rp.       4,230,080.00  Rp.       7,465,900.00    Rp.     7,630,750.00 

Juni Rp.        5,560,750.00  Rp.       5,746,300.00     Rp.     5,854,100.00 

Juli Rp.        7,580,900.00  Rp.       4,890,800.00     Rp.     5,432,500.00 

Agustus Rp.        6,875,500.00   Rp.      6,857,400.00    Rp.     4,140,790.00 

September Rp.        5,400,860.00   Rp.      5,752,000.00     Rp.     7,024,080.00 

Oktober  Rp.       7,420,650.00  Rp.      5,054,850.00    Rp.     5,320,800.00 

November Rp.        6,560,500.00  Rp.      6,543,700.00    Rp.     6,247,400.00 

Desember Rp.        5,245,700.00   Rp.      6,740,210.00    Rp.     6,354,900.00 

Jumlah Rp.      74,328,930.00  Rp.    74,422,440.00   Rp.   70,955,570.00 

Rata-rata  Rp.       6,194,077.50  Rp.      6,201,870.00    Rp.     5,912,964.17 
Sumber : Data Biaya PT. Primatexco Indonesia (diolah) 
 
 
 
 
 
      HRD PT. Primatexco Indonesia 

 
 

 
 

 
      Amir Hamzah, SH 
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Rekap  Evaluasi Persedian  

Tahun 2002 - 2004 

 

Bulan   Tahun   

  2002 2003 2004 

Januari  Rp.      2,629,600.00  Rp.       3,570,500.00  Rp.        3,154,780.00 

Februari  Rp.      2,986,500.00  Rp.       4,450,900.00  Rp.        2,365,210.00 

Maret Rp.      3,740,550.00  Rp.       3,651,070.00  Rp.        3,425,420.00 

April   Rp.       3,656,300.00  Rp.       3,714,240.00  Rp.        3,742,200.00 

Mei   Rp.       3,450,780.00  Rp.       3,756,490.00  Rp.        4,175,700.00 

Juni  Rp.       3,019,000.00  Rp.       4,210,650.00  Rp.        2,780,960.00 

Juli  Rp.       4,250,800.00  Rp.       4,542,320.00  Rp.        3,621,100.00 

Agustus  Rp.       3,580,400.00  Rp.       3,540,210.00  Rp.        3,875,360.00 

September  Rp.       3,420,700.00  Rp.       2,981,500.00  Rp.        3,412,620.00 

Oktober  Rp.       4,180,450.00  Rp.       3,914,670.00  Rp.        3,741,090.00 

November  Rp.       3,520,300.00  Rp.       3,875,540.00  Rp.        4,521,500.00 

Desember  Rp.       3,650,870.00  Rp.       3,140,700.00  Rp.        3,742,700.00 

Jumlah  Rp.     42,086,250.00  Rp.     45,348,790.00  Rp.      42,558,640.00 

Rata-rata  Rp.       3,507,187.50  Rp.       3,779,065.83  Rp.        3,546,553.33 
Sumber : Data Biaya PT. Primatexco Indonesia (diolah) 
 
 
 
 
      HRD PT. Primatexco Indonesia 

 
 

 
 

 
      Amir Hamzah, SH 
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Rekap  Biaya Inspeksi 

Tahun 2002 - 2004 

 

Bulan   Tahun   

  2002 2003 2004 

Januari  Rp.       7,250,950.00  Rp.       5,719,600.00    Rp.      8,450,780.00 

Februari  Rp.       7,562,800.00  Rp.       6,871,070.00    Rp.     6,652,540.00 

Maret  Rp.       6,985,200.00  Rp.       8,410,650.00    Rp.     5,632,050.00 

April   Rp.       8,756,410.00  Rp.       8,782,400.00    Rp.     8,750,500.00 

Mei   Rp.       8,900,780.00  Rp.       6,457,120.00    Rp.     6,870,300.00 

Juni  Rp.       6,345,700.00  Rp.       7,820,460.00    Rp.     6,850,410.00 

Juli  Rp.       5,782,500.00  Rp.       7,810,520.00    Rp.     7,058,550.00 

Agustus  Rp.       6,950,620.00  Rp.       5,940,200.00    Rp.     5,865,900.00 

September  Rp.       7,563,000.00  Rp.       7,580,390.00    Rp.     5,658,100.00 

Oktober  Rp.       5,891,100.00  Rp.       8,698,200.00    Rp.     8,450,300.00 

November  Rp.       7,104,500.00  Rp.       6,258,740.00    Rp.     7,254,470.00 

Desember  Rp.       6,389,700.00  Rp.       5,971,060.00   Rp.    7,500,690.00 

Jumlah  Rp.    85,483,260.00  Rp.     86,320,410.00     Rp.  84,994,590.00 

Rata-rata   Rp.      7,123,605.00   Rp.      7,193,367.50    Rp.    7,082,882.50 
Sumber : Data Biaya PT. Primatexco Indonesia (diolah) 
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Rekap  Biaya Sisa Bahan (Scrab) 

Tahun 2002 - 2004 

 

Bulan   Tahun   

  2002 2003 2004 

Januari    Rp.     4,810,230.00      Rp.   3,542,650.00     Rp.     4,750,550.00 

Februari    Rp.     4,652,500.00      Rp.   4,875,450.00     Rp.     4,150,600.00 

Maret    Rp.     4,870,620.00      Rp.   4,750,700.00     Rp.     5,478,860.00 

April     Rp.     3,575,600.00      Rp.   3,941,550.00     Rp.     4,250,560.00 

Mei     Rp.     4,521,800.00      Rp.   5,631,850.00     Rp.     3,875,400.00 

Juni    Rp.     5,745,750.00      Rp.   4,901,200.00     Rp.     4,342,780.00 

Juli    Rp.     3,650,400.00      Rp.   4,100,500.00     Rp.     4,689,900.00 

Agustus    Rp.     4,254,400.00      Rp.   4,520,620.00     Rp.     4,850,300.00 

September    Rp.     4,750,650.00      Rp.   4,411,760.00     Rp.     4,763,850.00 

Oktober    Rp.     4,150,900.00      Rp.   4,688,750.00     Rp.     3,875,360.00 

November    Rp.     3,851,000.00      Rp.   3,464,650.00     Rp.     3,965,800.00 

Desember    Rp.     4,740,540.00      Rp.   4,517,950.00     Rp.     4,568,760.00 

Jumlah   Rp.   53,574,390.00    Rp. 53,347,630.00    Rp.   53,562,720.00 

Rata-rata   Rp.     4,464,532.50     Rp   .4,445,635.83    Rp.     4,463,560.00 
Sumber : Data Biaya PT. Primatexco Indonesia (diolah) 
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Rekap  Biaya Retur Penjualan 

Tahun 2002 - 2004 

 

Bulan   Tahun   

  2002 2003 2004 

Januari    Rp.     6,624,900.00     Rp.    5,883,220.00    Rp.      3,912,200.00 

Februari    Rp.     2,731,200.00     Rp.    2,195,500.00    Rp.      2,564,800.00 

Maret    Rp.     7,805,750.00     Rp.    5,675,910.00    Rp.      3,500,400.00 

April     Rp.     2,197,800.00     Rp.    2,180,300.00    Rp.      2,715,500.00 

Mei     Rp.     4,468,660.00     Rp.    3,550,000.00    Rp.      2,850,000.00 

Juni    Rp.     6,917,500.00     Rp.    4,680,100.00    Rp.      3,119,750.00 

Juli    Rp.     2,501,300.00     Rp.    2,105,700.00    Rp.      2,297,560.00 

Agustus    Rp.     4,724,100.00     Rp.    3,721,650.00    Rp.      2,650,500.00 

September    Rp.     2,616,450.00     Rp.    2,911,500.00    Rp.      2,720,000.00 

Oktober    Rp.     5,299,500.00     Rp.    4,833,600.00    Rp.      3,442,300.00 

November    Rp.     3,010,550.00     Rp.    2,717,500.00    Rp.      2,518,320.00 

Desember    Rp.     2,594,000.00     Rp.    2,628,000.00    Rp.      2,690,900.00 

Jumlah   Rp.   51,491,710.00  Rp.  43,082,980.00  Rp.    34,982,230.00 

Rata-rata   Rp.     4,290,975.83    Rp.    3,590,248.33   Rp.      2,915,185.83 
Sumber : Data Biaya PT. Primatexco Indonesia (diolah) 
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PERSENTASE KOMPONEN BIAYA KUALITAS TERHADAP  BIAYA KUALITAS TOTAL  
DAN BIAYA KUALITAS TERHADAP KUALITAS PRODUK 

 
No Biaya Biaya  Biaya Biaya Biaya Kualitas 

 Pencegahan Penilaian Kegagalan Internal Kegagalan Eksternal Total 
1 58.92% 19.04% 9.27% 12.77% 0.31% 
2 63.36% 21.55% 9.51% 5.58% 0.19% 
3 56.48% 19.95% 9.06% 14.52% 0.22% 
4 63.54% 24.89% 7.17% 4.41% 0.28% 
5 58.54% 24.00% 8.78% 8.68% 0.25% 
6 58.91% 17.47% 10.72% 12.90% 0.23% 
7 66.57% 20.72% 7.54% 5.17% 0.20% 
8 64.97% 18.91% 7.64% 8.48% 0.24% 
9 64.51% 21.24% 9.19% 5.06% 0.21% 

10 65.65% 17.72% 7.30% 9.33% 0.36% 
11 65.82% 20.77% 7.53% 5.88% 0.28% 
12 71.83% 16.28% 7.68% 4.21% 0.31% 
13 64.77% 17.49% 6.67% 11.07% 0.26% 
14 64.18% 22.05% 9.49% 4.28% 0.22% 
15 57.59% 22.75% 8.96% 10.70% 0.22% 
16 63.34% 24.60% 7.76% 4.29% 0.22% 
17 63.16% 19.40% 10.70% 6.74% 0.23% 
18 61.85% 21.24% 8.65% 8.26% 0.28% 
19 62.49% 24.97% 8.29% 4.26% 0.24% 
20 65.36% 18.53% 8.84% 7.28% 0.23% 
21 66.74% 19.64% 8.20% 5.41% 0.24% 
22 57.54% 24.19% 8.99% 9.27% 0.27% 
23 64.84% 21.84% 7.47% 5.86% 0.20% 
24 77.52% 12.60% 6.25% 3.63% 0.39% 
25 60.09% 22.85% 9.36% 7.70% 0.28% 
26 65.27% 19.91% 9.16% 5.66% 0.19% 
27 63.06% 18.55% 11.22% 7.17% 0.22% 
28 60.96% 25.06% 8.53% 5.45% 0.23% 
29 67.85% 19.98% 7.01% 5.16% 0.24% 
30 63.85% 20.37% 9.18% 6.60% 0.23% 
31 63.68% 21.95% 9.64% 4.72% 0.21% 
32 63.31% 20.73% 10.32% 5.64% 0.20% 
33 66.49% 18.36% 9.64% 5.51% 0.24% 
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34 62.20% 23.62% 7.51% 6.67% 0.23% 
35 66.61% 21.53% 7.25% 4.60% 0.24% 
36 69.42% 18.58% 7.55% 4.45% 0.36% 

         Sumber : Data Biaya PT. Primatexco Indonesia yang sudah diolah 
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Data Komponen Biaya Kualitas, Biaya Kualitas Total, dan Kualitas produk PT. Primatexco Indonesia 
Tahun 2002 – 2004  (dalam rupiah) 

 
No. Biaya  Biaya  Biaya Biaya Biaya Kualitas  Kualitas produk 

 Pencegahan Penilaian Kegagalan Internal Kegagalan Eksternal Total  
 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)  

1 30,576,070 9,880,550 4,810,230.00 6,624,900 51,891,750.00 16,895,809,435.00 
2 31,012,020 10,549,300 4,652,500.00 2,731,200 48,945,020.00 25,564,940,787.00 
3 30,374,110 10,725,750 4,870,620.00 7,805,750 53,776,230.00 24,744,539,532.00 
4 31,692,250 12,412,710 3,575,600.00 2,197,800 49,878,360.00 17,783,234,277.00 
5 30,130,680 12,351,560 4,521,800.00 4,468,660 51,472,700.00 20,805,423,370.00 
6 31,578,200 9,364,700 5,745,750.00 6,917,500 53,606,150.00 23,263,289,564.00 
7 32,234,200 10,033,300 3,650,400.00 2,501,300 48,419,200.00 24,794,347,881.00 
8 36,191,740 10,531,020 4,254,400.00 4,724,100 55,701,260.00 23,330,971,566.00 
9 33,356,860 10,983,700 4,750,650.00 2,616,450 51,707,660.00 24,983,454,250.00 

10 37,308,310 10,071,550 4,150,900.00 5,299,500 56,830,260.00 15,586,155,461.00 
11 33,678,200 10,624,800 3,851,000.00 3,010,550 51,164,550.00 18,455,330,787.00 
12 44,310,950 10,040,570 4,740,540.00 2,594,000 61,686,060.00 20,213,068,755.00 
13 34,406,480 9,290,100 3,542,650.00 5,883,220 53,122,450.00 20,782,085,965.00 
14 32,958,910 11,321,970 4,875,450.00 2,195,500 51,351,830.00 23,522,378,903.00 
15 30,535,600 12,061,720 4,750,700.00 5,675,910 53,023,930.00 23,820,947,355.00 
16 32,170,870 12,496,640 3,941,550.00 2,180,300 50,789,360.00 23,229,211,555.00 
17 33,259,100 10,213,610 5,631,850.00 3,550,000 52,654,560.00 22,761,527,256.00 
18 35,036,550 12,031,110 4,901,200.00 4,680,100 56,648,960.00 19,895,693,609.00 
19 30,919,010 12,352,840 4,100,500.00 2,105,700 49,478,050.00 20,586,623,433.00 
20 33,432,700 9,480,410 4,520,620.00 3,721,650 51,155,380.00 21,874,958,799.00 
21 35,891,670 10,561,890 4,411,760.00 2,911,500 53,776,820.00 22,611,333,482.00 
22 29,997,500 12,612,870 4,688,750.00 4,833,600 52,132,720.00 19,587,383,496.00 
23 30,095,400 10,134,280 3,464,650.00 2,717,500 46,411,830.00 22,726,121,786.00 
24 56,047,657 9,111,760 4,517,950.00 2,628,000 72,305,367.00 18,356,467,262.00 
25 30,511,050 11,605,560 4,750,550.00 3,912,200 50,779,360.00 18,397,563,455.00 
26 29,570,550 9,017,750 4,150,600.00 2,564,800 45,303,700.00 23,529,456,825.00 
27 30,783,850 9,057,470 5,478,860.00 3,500,400 48,820,580.00 22,452,595,467.00 
28 30,386,300 12,492,700 4,250,560.00 2,715,500 49,845,060.00 21,673,254,150.00 
29 37,509,020 11,046,000 3,875,400.00 2,850,000 55,280,420.00 22,616,304,205.00 
30 30,189,600 9,631,370 4,342,780.00 3,119,750 47,283,500.00 20,877,594,013.00 
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31 30,982,050 10,679,650 4,689,900.00 2,297,560 48,649,160.00 23,083,616,248.00 
32 29,751,140 9,741,260 4,850,300.00 2,650,500 46,993,200.00 23,235,453,250.00 
33 32,850,900 9,070,720 4,763,850.00 2,720,000 49,405,470.00 20,997,836,103.00 
34 32,104,590 12,191,390 3,875,360.00 3,442,300 51,613,640.00 22,308,760,055.00 
35 36,430,550 11,775,970 3,965,800.00 2,518,320 54,690,640.00 22,875,957,520.00 
36 42,011,000 11,243,390 4,568,760.00 2,690,900 60,514,050.00 16,942,394,778.00 

 1,210,275,637 386,791,940 160,484,740.00 129,556,920 1,887,109,237.00 775,166,084,635.00 
Sumber : Data Biaya PT. Primatexco Indonesia yang sudah diolah 
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