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ABSTRAK 

Pengaruh Biaya Mutu Terhadap Efektivitas pendapatan Operasional 

Perusahaan 

(Studi Kasus Pada Divisi Pengembangan dan Produk PT. INTI (Persero) 

Bandung 

 
 Tolak ukur keberhasilan suatu perusahaan salah satunya dapat dilihat dari 

besarnya pendapatan operasional yang diperoleh oleh perusahaan. Pendapatan 
operasional perusahaan yang tinggi dapat mendukung kelangsungan hidup suatu 

perusahaan, oleh karena itu untuk menaikkan pendapatan operasionalnya 
perusahaan harus mengorbankan sejumlah biaya diantaranya biaya mutu yang 

terdiri dari biaya pengendalian dan biaya kegagalan. Pendapatan PT. INTI 

(Persero), dari tahun ketahun mengalami fluktuasi seiring berubahnya biaya mutu 

yang dikeluarkan perusahaan. Fluktuasi tersebut menggambarkan pendapatan 

operasionalnya yang diperoleh perusahaan tidak semaksimal pendapatan 

operasional yang diharapkan. Objek dari penelitian ini adalah biaya mutu dan 

pendapatan operasional pada Divisi Pengembangan dan Produk PT. INTI 

(Persero). 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kenaikan biaya 

mutu terhadap efektivitas pendapatan operasional. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus. 

Pengujian statistik menggunakan korelasi pearson product moment, dan untuk 

melakukan pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t yaitu membandingkan 

antara thitung dan ttabel, sedangkan pengumpulan data-data yang dilakukan melalui 
studi observasi dan studi kepustakaan. 

 Berdasarkan hasil perhitungan, maka diperoleh kesimpulan dari hasil 
pengolahan data, diperoleh r sebesar 0,530 untuk biaya pengendalian yang 

menunjukkan terdapat hubungan yang kuat antara biaya pengendalian terhadap 
pendapatan operasional. Sedangkan untuk biaya kegagalan diperoleh nilai r 

sebesar 0,567 yang menunjukkan terdapat hubungan yang sangat kuat antar biaya 
kegagalan terhadap pendapatan operasional. Dengan hasil koefisien determinasi 

sebesar 28,09% untuk biaya pengendalian menunjukkan besarnya pendapatan 

operasionalnya dipengaruhi oleh pengendalian, selebihnya yaitu sebesar 71,91% 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Sedangkan untuk biaya kegagalan diperoleh 

hasil koefisien determinasi sebesar 32,14% untuk biaya kegagalan yang 

menunjukkan besarnya pendapatan operasionalnya yang dipengaruhi oleh biaya 

kegagalan, selebihnya yaitu 67,86% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Dari hasil 

perhitungan untuk biaya pengendalian diperoleh – ttabel < thitung < ttabel (-

2,776<1,25<2,776), sehingga hipotesis Ho diterima dan menolak Ha. Sedangkan 

hasil perhitungan untuk biaya kegagalan diperoleh – ttabel < thitung < ttabel (-

2,776<1,38<2,776), sehingga hipotesis Ho diterima dan menolak Ha. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Setiap perusahaan dituntut dapat bersaing dalam era perdagangan bebas 

yang didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi yang tumbuh pesat, 

perusahaan diharuskan berusaha untuk meningkatkan mutu produknya guna dapat 

bersaing di pasar bebas. Selain strategi harga jual guna meningkatkan volume 

penjualannya, setiap perusahaan dituntut memfokuskan perhatiannya pada mutu 

dari produk yang dihasilkan. 

Meningkatkan intensitas persaingan dan jumlah pesaing juga menuntut 

setiap perusahaan untuk selalu memperhatikan kebutuhan dan keinginan 

konsumen serta berusaha memenuhi apa yang mereka harapkan dengan cara yang 

lebih memuaskan dari pada yang dilakukan para pesaing. Kemajuan teknologi 

informasi membuat konsumen lebih kritis terhadap mutu produk yang akan 

dibelinya. Oleh karena itu apabila perusahaan dapat menghasilkan produk yang 

bermutu sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh konsumen, maka volume 

penjualan akan naik dan hal ini berkaitan langsung dengan pendapatan 

operasional perusahaan. 

Menurut Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana (2003:64), 

“mengemukakan bahwa diera perdagangan bebas sebagaimana telah 

disepakati dalam kerangka NAFTA (Nort America Free Trade) tahun 1992, 



 

 

 

uni eropa yang menerapkan standar ISO bagi produk-produk industry 

diseluruh eropa, AFTA (Asean Free Trade Area) Tahun 2003, dan APEC 

(Asia Pasific Economic Corporation), setiap perusahaan harus menghadapi 

persaingan ketat dengan seluruh perusahaan-perusahaan dari seluruh 

dunia”. Sehingga dengan demikian, dunia seolah-olah tanpa batas dan persaingan 

akan sangat ketat sejalan dengan kemajuan teknologi informasi, hal ini 

mengakibatkan setiap perusahaan diharuskan memiliki keunggulan pada setiap 

produk yang dihasilkan.  

Menurut Suyadi Prawirosentoso (2004:2), “faktor utama yang 

terkandung dalam suatu produk adalah mutu dari produk tersebut, sehingga 

setiap perusahaan yang ingin tetap bertahan hidup dalam suatu persaingan 

atau perdagangan bebas diharuskan terus menerus melakukan 

pengembangan terhadap produknya tersebut”. 

Peningkatan mutu akan berhasil apabila perusahaan menerapkan sistem 

pengendalian mutu. Sistem pengendalian mutu ini menghasilkan biaya baru lagi, 

yaitu biaya mutu. Biaya mutu adalah biaya yang terjadi atau mungkin terjadi 

karena mutu produk yang buruk. Biaya mutu menjadi sangat substansial dan 

sumber penghematan yang signifikan. Menurut para ahli mutu dunia, tingkat 

biaya mutu optimal seharus nya sekitar 2-4% dari penjualan, sedangkan 

perusahaan kelas dunia di Amerika Serikat baru mampu mencapai 20-30% dari 

penjualan 2-4% dari penjualan menunjukan adanya sebuah kesempatan emas yang 

belum dimanfaatkan. Meningkatkan mutu dapat menghasilkan perbaikan yang 

signifikan dalam profitabilitas. 



 

 

 

Untuk menciptakan mutu produk yang prima, maka diperlukan upaya 

peningkatan mutu yang berkesinambungan yang harus didukung oleh seluruh 

unsur dalam suatu perusahaan. Tentunya upaya peningkatan mutu ini memerlukan 

suatu sumber daya yang salah satunya berupa biaya. Biaya tersebut merupakan 

biaya mutu. Biaya mutu dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu biaya 

penilaian (appraisal cost), biaya pencegahan (preventif cost), biaya kegagalan 

internal (internal failure cost), dan biaya kegagalan eksternal (external failure 

cost). Menurut Nasution (2005:178) “untuk memperoleh biaya mutu optimum, 

maka perhatian terhadap komponen yang dapat dikendalikan manajemen 

yaitu biaya penilaian dan biaya pencegahan harus mendapatkan prioritas, 

karena biaya pencegahan dan biaya penilaian akan meningkatkan seiring 

dengan peningkatkan mutu, sebaliknya dengan peningkatkan tersebut biaya 

kegagalan akan menurun”. 

Biaya mutu dipergunakan untuk dapat mempertahankan bahkan 

meningkatkan mutu produk. Menurut Nasution (2005:172), “biaya mutu selalu 

dikaitkan dengan kegiatan yang dilakukan karena mungkin atau telah 

dihasilkan produk-produk yang memiliki mutu jelek atau buruk”. 

Semakin buruk mutu produk yang dihasilkan suatu perusahaan, maka 

semakin banyak diperlukan biaya untuk memperbaikinya. Biaya-biaya yang 

dikeluarkan perusahaan dalam usaha untuk meningkatkan dan mengendalikan 

produk yang dihasilkan diduga berdampak terhadap efektivitas pendapatan 

operasi. 



 

 

 

Menurut Nasution (2005:299), “salah satu kunci sukses agar dapat 

bersaing di pasar global adalah kemampuan untuk memenuhi dan 

melampaui standar-standar yang berlaku”. Untuk meningkatkan mutu darin 

suatu produk, perusahaan diharapkan menerapkan Total Quality Management 

(TQM) serta usaha-usaha lainnya atau berupaya untuk mendapatkan sertifikasi 

ISO 9002 yang merupakan standar mutu yang diakui secara Internasional.   

Penulis memilih PT. INTI (persero) sebagai objek penelitian karena 

perusahaan tersebut dalam kurun waktu 6 tahun terakhir telah melakukan berbagai 

kebijakan terutama dalam upaya peningkatan mutu produk. Salah satu kebijakan 

yang diambil adalah mengintensifkan kegiatan pengendalian atas mutu produk, 

sehingga biaya mutu merupakan bagian integral dari biaya produksi dan memiliki 

tingkat yang besar dari manajemen. 

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. 

Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, dimana objek penelitian yang 

diteliti sebelumnya adalah studi kasus pada PT. PINDAD (Persero), sedangkan 

objek penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah studi kasus pada PT. Industri 

Telekomunikasi Indonesia (Persero) atau disingkat menjadi PT. INTI  (Persero) 

Bandung. Selain itu, perbedaannya juga terletak pada metode penelitian yang 

digunakan. Dimana penelitian yang sebelumnya menggunakan metode penelitian 

explanatory research. Sedangkan metode penelitian yang penulis lakukan adalah 

metode deskriptif analitis. 

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dan menyajikannya dalam skripsi dengan judul: 



 

 

 

“Pengaruh Biaya Mutu Terhadap Efektivitas Pendapatan Operasional 

Perusahaan”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan diatas, maka dapat 

diidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengklasifikasian biaya mutu pada PT. INTI (Persero). 

2. Bagaimana efektivitas pendapatan operasional perusahaan pada PT. INTI 

(Persero). 

3. Apakah biaya mutu berpengaruh terhadap efektivitas pendapatan operasional 

perusahaan pada PT. INTI (Persero) 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Adapun maksud dan tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui klasifikasi biaya mutu pada PT. INTI (Persero). 

2. Untuk mengetahui efektivitas pendapatan operasional perusahaan pada PT. 

INTI (Persero). 

3. Untuk mengetahui pengaruh biaya mutu terhadap efektivitas pendapatan 

operasional perusahaan pada PT. INTI (Persero). 

 

 

 



 

 

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

 Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

berbagai pihak, antara lain : 

1. Bagi Perusahaan 

Sebagai masukan yang positif untuk perusahaan mengenai pentingnya biaya 

mutu untuk menciptakan produk yang baik dalam rangka mencapai kepuasan 

konsumen (customer satisfaction), serta sebagai sumbangan masukan dalam 

menentukan kebijakan selanjutnya yang berkaitan dengan biaya mutu dan 

efektifitasnya terhadap pendapat operasional perusahaan. 

2. Bagi Penulis 

Penelitian ini sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana 

ekonomi program studi akuntansi pada fakultas ekonomi universitas 

widyatama.  

3. Bagi Pihak Lain  

Untuk memberikan gambaran mengenai biaya mutu serta pengaruhnya 

terhadap efektifitas pendapatan operasional perusahaan. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Tuntutan masyarakat atau konsumen terhadap mutu produk yang mereka 

konsumsi semakin tinggi dewasa ini. Hal ini terlihat dari semakin selektifnya 

konsumen dalam memilih produk-produk yang akan dikonsumsi dengan 

kecenderungan yang menunjukan bahwa kesetiaan konsumen terhadap suatu 

merek tertentu meningkat. Melihat keadaan ini, orientasi perusahaan dalam 



 

 

 

mendesain produk yang akan dilempar kepasar tidak lagi dipusatkan pada 

kepentingan produsen. Namun untuk memenuhi keinginan standar yang 

digunakan oleh konsumen. Konsumen cenderung memiliki produk yang bermutu. 

Istilah mutu digunakan dalam berbagai cara, tidak ada defenisinya yang 

jelas. Dari segi konsumen, mutu kerap kali dikaitkan dengan nilai, kegunaan atau 

bahkan harga. Dari segi produsen, mutu dikaitkan dengan merancang dan 

membuat produk untuk memenuhi pelanggan. 

Menurut Suyadi Prawisentono (2004:6), “Mutu adalah keadaan fisik, 

fungsi dan sifat suatu produk bersangkutan yang dapat memenuhi selera dan 

kebutuhan selera konsumen dengan memuaskan sesuai nilai yang telah 

dikeluarkan”. 

Dalam praktek bisnis sehari-hari, mutu produk atau jasa adalah sesuatu 

yang memenuhi atau melebihi ekspektasi pelanggan. Ekspektasi pelanggan 

mencakup atribut-atribut mutu atau disebut juga dengan dimensi mutu. Ada 

delapan dimensi mutu menurut M.N Nasution (2004:4-5) 

1. Performa (performance), berkaitan dengan aspek fungsional dari produk 

dan merupakan karakteristik utama yang dipertimbangan kan pelanggan 

ketika ingin membeli suatu produk. 

2. Features, merupakan aspek kedua dari performansi yang menambah fungsi 

dasar berkaitan dengan pilihan-pilihan dan pengembangannya. 

3. Keandalan (reliability), berkaitan dengan kemungkinan suatu produk yang 

berfungsi secara berhasil dalam periode waktu tertentu di bawah kondisi 

tertentu. 



 

 

 

4. Konfirmasi (conformance), berkaitan dengan tingkat kesesuaian produk 

terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan 

keinginan pelanggan.  

5. Daya tahan (durability), merupakan ukuran masa pakai suatu produk. 

6. Kemampuan pelayanan (service ability), merupakan karakteristik yang 

berkaitan dengan kecepatan/ kesopanan, kompetensi, kemudahan serta 

akurasi dan perbaikan. 

7. Estetika (aesthetics), merupakan karakteristik mengenai keindahan yang 

bersifat subyektif yang berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi 

dari preferensi/ pilihan individual. 

8. Mutu yang dipersepsikan (perceived quality), bersifat subyektif berkaitan 

dengan perasaan pelanggan dalam mengkonsumsi produk.  

 Biaya mutu merupakan biaya yang dihubungkan dengan produk bermutu 

rendah. Menurut Mulyadi (2001:73) mengenai definisi biaya mutu adalah: 

“Biaya yang terjadi karena adanya atau kemungkinan adanya mutu produk 

yang rendah”. 

 Sedangkan menurut Hongren, Datar, dan Foster (2006:677) juga 

mengemukakan bahwa biaya mutu adalah: “The cost of quality (COQ) refer to 

cost incurred to prevent, or cost arising as a result of, the production of a low 

quality product. These cost focus on conformance quality and are incurred in 

all business functions of the value chain. Cost of quality are classified four 

categories : 

 



 

 

 

1. Prevention cost 

2. Appraisal cost 

3. Internal failure cost 

4. Eksternal failure cost” 

Biaya mutu sangat berguna dalam mencapai proses produksi yang efektif 

dan efisien, karena jika perusahaan terlanjur menghasilkan produk bermutu 

rendah maka bukan mustahil akan diperlukan biaya yang lebih besar pula. Oleh 

karena itu, menurut Hansen dan Howen (2000:14), “Ketika perusahaan 

menambah biaya pencegahan dan penilaian serta menurunkan biaya produk 

yang tidak sesuai dengan standar akan menghasilkan produk yang bermutu 

tinggi sehingga dapat meningkatkan pendapatan perusahaan”. 

Pada prinsipnya, biaya mutu diterapkan di perusahaan dalam rangka 

menjaga dan meningkatkan mutu sehingga diharapkan dapat menghasilkan 

produk yang sesuai dengan standar perusahaan atau keinginan konsumen. Dengan 

peningkatan mutu ini, perusahaan berharap dapat meningkatkan pendapatan 

operasionalnya. 

Manfaat Biaya Mutu dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Operasional 

 Biaya pencegahan dan biaya penilaian disebut cost of conformance (biaya 

ketidak sesuaian), yaitu semua biaya yang dikeluarkan untuk memastikan produk 

atau jasa memenuhi kebutuhan konsumen. Sementara itu, biaya kegagalan internal 

dan biaya kegagalan eksternal disebut cost of non conformance ( biaya 

ketidaksesuian). 



 

 

 

 Menurut Bambang Hariadi (2002:390), “Biaya mutu sama dengan 

jumlah cost of conformance dan cost of non conformance”. Untuk menurunkan 

biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal yang merupakan cost of 

non conformance adalah dengan cara meningkatkan cost of conformance. Yang 

pada akhirnya biaya mutu akan lebih rendah. 

 Menurut Nasution (2005:177), “Perusahaan mengiginkan agar biaya 

mutu turun namun dapat mencapai mutu yang lebih tinggi, setidak-tidaknya 

sampai dengan titik tertentu”. Jika standar kerusakan nol dapat dicapai, 

perusahaan masih harus menangung biaya pencegahan dan biaya penelitian. 

Standar kerusakan nol merupakan standar yang mungkin saja tidak tercapai 

sepenuhnya, namun banyak bukti yang menunjukan bahwa standar tersebut dapat 

dicapai dengan hasil yang mendekati kesatandar yang ditentukan tersebut. 

 Menurut Nasution (2005:2), “Ciri-ciri produk yang bermutu tinggi 

apabila memiliki sejumlah keistimewaan atau kekhususan, yang berbeda 

dari produk pesaing dan mampu memenuji harapan atau tuntutan sehingga 

dapat memuaskan konsumen atau pelanggan atas pengguna produk 

tersebut”. Mutu yang lebih tinggi menungkinkan perusahaan meningkatkan 

kepuasan pelanggan, membuat produk laku terjual, dapat bersaing dengan 

pesaing, meningkatkan pangsa pasar dan volume penjualan, serta dapat dijual 

dengan harga yang lebih tinggi. 

 Menurut Nasution (2005:42), “Keuntungan yang didapat perusahaan 

karena menyediakan produk yang bermutu tinggi akan meningkatakan 

volume penjulan dan biaya yang dikeluarkan akan meningkatkan volume 



 

 

 

penjualan dan biaya yang dikeluarkan akan lebih rendah, dimana gabungan 

keduanya kan berdampak terhadap pendapatan opersional yang pada 

akhirnya juga akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk 

merealisasikan pendapatan yang telah direncanakan dalam rencana 

anggaran kerja perusahaan”. 

  Berdasarkan pemikiran tersebut, penulis mengemukan hipotesis sebagai 

berikut : 

“1. Biaya pengendalian memiliki manfaat yang signifikan dalam upaya 

peningkatan pendapatan operasional”. 

“2. Biaya kegagalan memiliki manfaat yang signifikan dalam upaya 

peningkatan pendapatan operasional” 

 Untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran ini dapat digambarkan dalam 

sebuah bagan kerangka pemikiran sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                  

Gambar 1.1 

Bagan Kerangka Pemikiran 

 

 

1.6 Metode  Penelitian 

 Dalam penyusunan skripsi ini, teknik penelitian yang dilakukan bersifat 

studi kasus, sedangkan metodelogi penelitian yang digunakan adalah metode 

deskriptif analitis, yaitu metode yang berusaha mengumpulakan data yang sesuai 

dengan keadaan yang sebenarnya, menyajikan dan menganalisisnya sehingga 

dapat memberikan gambaran yang cukup jelas atau objek yang diteliti dan 

kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan.  



 

 

 

1.6.1 Teknik Pengumpulan Data 

 Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikur : 

1. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan dilakukan oleh penulis dengan cara tertulis, serta 

mempelajari dokumen-dokumen perusahaan yang ada kaitannya dengan 

permasalahan yang diteliti. 

2. Penelitian Lapangan 

Yaitu pengumpulan data dan informasi yang dilakukan oleh peneliti 

dengan cara pengamatan langsung pada masalah yang akan dibahas dan 

melakukan pencatatan terhadap gejala yang terjadi. 

a. Obsevasi Non Partisipatif 

Penulis melakukan observasi pada laporan keuangan, khususnya 

laporan laba rugi. Selama observasi, penulis mempelajari laporan 

keuangan, khususnya laporan laba rugi dan catatan perusahaan yang 

berkaitan dengan topik yang diteliti, dimana penulis secara langsung 

namun tidak ikut terlibat. 

b. Wawancara 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

tidak terstruktur. 

 

 

 



 

 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Untuk memperoleh data dan menjawab masalah yang akan diteliti penulis 

mengadakan penelitian pada PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) 

yang berlokasi di Jl. Mohammad Toha No.77 Bandung. Adapun waktu penelitian 

ini dilakukan pada bulan Maret 2010 sampai dengan selesai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengaruh 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:849) pengaruh dapat 

diartikan sebagai berikut : 

“Daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang,benda) yang ikut 

membentuk wadah, kepercayaan, atau perbuatan seseorang”. 

Dari definisi pengaruh di atas maka pengaruh dalam arti adalah sesuatu 

kekuatan atau daya yaitu biaya mutu yang dapat menyebabkan sesuatu yang lain 

yaitu pendapatan operasional perusahaan terbentuk atau berubah. 

 

2.2 Biaya  

Biaya merupakan bagian terpenting dalam menjalankan kegiatan 

perusahaan. Suatu perusahaan untuk mendapatkan laba atau keuntungan harus 

dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah 

biaya yang dikorbankannya. Oleh karena itu untuk dapat bersaing, suatu 

perusahaan harus memahami konsep dasar biaya dan unit-unit perusahaan 

sehingga biaya tersebut tetap dapat terkendalikan. 

 

 

 



 

 

 

2.2.1 Pengertian Biaya 

Untuk dapat menjalankan suatu usaha diperlukan sumber dana yang harus 

dikorbankan sebagai nilai pengganti untuk memperoleh keuntungan. Sumber dana 

ini pada umumnya dinilai dengan satuan uang. Sumber dana dipergunakan disebut 

dengan biaya, menurut Mulyadi (2005:8) mengatakan  

“Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam 

satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi 

untuk tujuan tertentu”. 

Sedangkan menurut Hansen dan Mowen (2004:40), pengertian biaya 

didefinisikan sebagai berikut : 

“Biaya adalah kas atau ekuivalen kas yang dikorbankan untuk 

mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberikan 

manfaat saat ini atau di masa datang bagi organisasi”. 

 Dari definisi di atas, terdapat beberapa pengertian yang tersirat dalam 

definisi biaya, yaitu : 

1. Pengorbanan sumber ekonomi guna mencapai tujuan yang diharapkan serta 

dapat diukur dengan satuan moneter. 

2. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu, yaitu untuk memperoleh barang 

dan jasa dalam usaha untuk mendapatkan keuntungan (manfaat) baik saat ini 

maupun di masa yang akan datang. 

 

 

2.2.2 Penggolongan Biaya 



 

 

 

Dalam suatu perusahaan mungkin terdapat ratusan jenis biaya untuk tujuan 

analisis, jenis biaya-biaya ini harus diklasifikasikan dalam kelompok yang 

berguna untuk analisis tersebut. Salah satu cara pengelompokan yang lazim adalah 

berdasarkan fungsi yang ada pada perusahaan tersebut, seperti pada 

pengelompokkan biaya untuk akuntansi keuangan. Dengan pengelompokan 

tersebut biaya dibagi sesuai fungsi, misalnya fungsi produksi, fungsi pemasaran, 

fungsi administrasi, dan sebagainya. 

Penggolongan biaya diperlukan untuk mengembangkan  data biaya yang 

dapat membantu manajemen dalam mencapai tujuannya. Carter dan Usry 

(2004:44) mengklasifikasikan biaya dengan dasar hubungan antar biaya dengan : 

1. “Produk (satu lot, batch atau unit dari suatu barang atau jasa). 

2. Volume produksi. 

3. Departemen proses, pusat biaya (cost center) atau subdivisi lain 

dari manufaktur. 

4. Periode akuntansi 

5. Suatu keputusan tindakan atau evaluasi”. 

 

Sedangkan menurut Mulyadi (2005:14) : 

“Biaya dapat digolongkan menurut : 

1. Objek pengeluaran 

2. Fungsi pokok dalam perusahaan 

3. Hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai 

4. Perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume 

kegiatan 

5. Jangka waktu pemanfaatanya”. 

 

A. Penggolongan Biaya menurut Objek Pengeluaran 

Dalam cara penggolongan ini nama objek pengeluaran merupakan dasar 

penggolongan biaya. Misalnya nama objek pengeluaran adalah bahan bakar, maka 

semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar disebut biaya bahan 

bakar.  



 

 

 

B. Penggolongan Biaya menurut Fungsi Pokok dalam Perusahaan 

Dalam perusahaan manufaktur ada tiga jenis pokok, yaitu : fungsi 

produksi, fungsi pemasaran, fungsi administrasi dan umum. Oleh karena itu dalam 

perusahaan manufaktur biaya dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu : 

 

1. Biaya Produksi 

Merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi 

produk jadi yang siap untuk dijual. Contoh : biaya bahan baku, biaya bahan 

pembantu, biaya gaji karyawan yang bekerja dalam bagian-bagian baik yang 

langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan proses produksi. 

2. Biaya Pemasaran 

Merupakan biaya-biaya untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk. 

Contoh : biaya promosi, biaya pemasaran, biaya gaji karyawan bagian-bagian 

yang melaksanakan kegiatan pemasaran. 

3. Biaya Administrasi dan Umum 

Merupakan biaya-biaya untuk mengkoordinasi kegiatan produksi dan 

pemasaran produk. Contohnya : biaya gaji karyawan bagian keuangan, biaya 

fotocopy. 

 

 

 

 



 

 

 

C. Penggolongan Biaya menurut Hubungan Biaya dengan Sesuatu yang 

Dibiayai 

Sesuatu yang dibiayai dapat berupa produk atau departemen. Dalam 

hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai, biaya dapat digolongkan menjadi dua 

golongan, yaitu : 

1. Biaya Langsung 

Biaya langsung adalah biaya yang terjadi, dimana penyebab satu-satunya 

adalah karena sesuatu yang dibiayai. Contohnya : biaya tenaga kerja yang 

bekerja dalam departemen pemeliharaan merupakan biaya langsung 

depatermen bagi departemen pemeliharaan. 

2. Biaya Tidak Langsung 

 Biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh 

sesuatu yang dibiayai. Contohnya: gaji mandor yang mengawasi pembuatan 

produk A, B dan C karena gaji mandor tersebut bukan hanya karena 

perusahaan memproduksi salah satu produk tersebut, melainkan karena 

memproduksi ketiga jenis produk tersebut. 

D. Penggolongan Biaya menurut Perilaku dalam Hubunganya dengan 

Perubahan Volume Kegiatan 

Dalam hubunganya dengan perubahan volume kegiatan, biaya dapat 

digolongkan menjadi : 

1. Biaya Variabel 

Yaitu biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan 

volume kegiatan. Contohnya : biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. 



 

 

 

2. Biaya Semivariabel 

Yaitu biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. 

Biaya ini mengandung unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel. 

3. Biaya Tetap 

Yaitu biaya yang jumlah totalnya tetap dalam lingkup volume kegiatan 

tertentu. Contohnya : gaji direktur produksi. 

4. Biaya Semifixed 

Yaitu biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan berubah 

dengan jumlah yang konstan pada volume produksi tertentu. 

E. Penggolongan Biaya menurut jangka Waktu Manfaatnya 

Atas dasar jangka waktu manfaatnya, biaya dapat digolongkan menjadi 

dua, yaitu : 

1. Pengeluaran Modal (Capital Expenditure) 

Adalah biaya yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi 

(biasanya satu tahun). Contohnya : pengeluaran untuk pembelian aktiva tetap, 

untuk promosi besar-besaran dan pengeluaran untuk riset dan pengembangan 

satu produk. 

2. Pengeluaran Pendapatan (Revenue Expenditure) 

Adalah biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi 

terjadinya pengeluaran tersebut. Contohnya : biaya iklan, biaya telepon dan 

biaya tenaga kerja. 

 

 



 

 

 

2.3 Mutu 

Mutu telah menjadi satu-satunya kekuatan terpenting yang membuahkan 

keberhasilan suatu organisasi dan pertumbuhan perusahaan baik di pasar berskala 

nasional maupun internasional. Sehingga setiap perusahaan harus selalu berupaya 

mengembangkan produknya dalam menghadapi persaingan di pasar bebas. 

  Faktor utama yang mempengaruhi suatu produk adalah mutu. Sejalan 

dengan semakin pentingnya peranan mutu produk dalam persaingan, maka 

perusahaan harus memusatkan perhatianya pada program peningkatan mutu, 

terutama pada aktivitas preventif. Tindakan preventif ini bertujuan untuk menjaga 

mutu produk yang dihasilkan, agar sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

 

2.3.1 Pengertian Mutu 

  Mutu sering dikaitkan dengan ketahanan produk, yaitu keawetan dan 

kemampuan produk tersebut dalam memenuhi keinginan konsumen. Mutu juga 

sering dikaitkan dengan harga barang, misalnya barang yang harganya lebih 

murah. Untuk menghindari kerancuan dalam memahami tentang mutu, berikut ini 

akan diuraikan beberapa definisi mutu. 

  Pengertian mutu menurut (Juran, 2005:2) adalah:  

 “Mutu produk adalah kecocokan penggunaan produk (Fitness For 

Use) untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan”. 

Kecocokan penggunaan itu didasarkan pada lima ciri utama sebagai 

berikut : 

a) Teknologi, yaitu kekuatan atau daya tahan. 

b) Psikologis, yaitu citra rasa atau status. 

c) Waktu, yaitu keandalan. 

d) Kontraktual, yaitu adanya jaminan. 

e) Etika, yaitu sopan santun, ramah tau jujur. 

 



 

 

 

  Sedangkan menurut (Nasution, 2005:2), adalah : 

  “Kecocokan penggunaan suatu produk adalah apabila produk 

mempunyai daya tahan yang lama, meningkatkan citra atau status 

konsumen yang memakainya, tidak mudah rusak, adanya jaminan 

mutu, dan sesuia dengan etika bila digunakan. Khususnya untuk jasa 

diperlukan pelayanan kepada pelanggan yang ramah, sopan, serta 

jujur sehingga dapat menyenangkan atau memuaskan pelanggan”.  

  

  Kecocokan penggunaan produk seperti dikemukakan diatas memiliki dua 

aspek utama, yaitu : 

1. Ciri-ciri produk yang memenuhi permintaan pelanggan 

Ciri-ciri produk yang bermutu tinggi adalah produk pesaing dan dapat 

memenuhi harapan atau tuntutan sehingga dapat memuaskan pelanggan. Mutu 

yang lebih tinggi memungkinkan perusahaan meningkatkan kepuasan 

pelanggan, membuat produk laku terjual, dapat bersaing, meningkatkan pangsa 

pasar dan volume penjulan, serta dapat dengan harga yang lebih tinggi. 

2. Bebas dari kelemahan 

 Suatu produk dikatakan bermutu tinggi apabila di dalam produk tidak terdapat 

kelemahanya, tidak ada yang cacat sedikitpun. Mutu yang tinggi menyebabkan 

perusahaan dapat mengurangi tingkat kesalahan, mengurangi pengerjaan 

kembali dan pemborosan, mengurangi biaya garansi, mengurangi 

ketidakpuasan pelanggan, mengurangi inspeksi dan pengujian, mengurangi 

waktu pengiriman produk ke pasar, meningkatkan hasil (yield), meningkatkan 

utilisasi kapasitas produksi, serta memperbaiki kinerja penyampaian produk 

atau jasa kepada pelanggan. 

 



 

 

 

  Sedangkan pengertian mutu menurut Garvin (2005:3) adalah sebagai 

berikut: 

  “Mutu adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan 

produk, manusia/ tenaga kerja, proses dan tugas, serta lingkungan 

yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau konsumen. 

Selera atau harapan konsumen pada suatu produk selalu berubah 

sehingga mutu produk juga harus berubah atau disesuaikan. Dengan 

perubahan mutu produk tersebut, diperlukan perubahan atau 

peningkatan keterampilan tenaga kerja, perubahan proses produksi 

dan tugas, serta perubahan lingkungan perusahaan agar produk 

dapat memenuhi atau melebihi harapan konsumen”. 

 

  Meskipun tidak ada definisi mengenai mutu yang diterima secara 

universal, namun berdasarkan beberapa definisi tentang mutu tersirat beberapa 

pengertian, yaitu: 

1. Mutu mencakup usaha untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. 

2. Mutu mencakup produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan. 

3. Mutu merupakan kondisi yang selalu berubah (misalnya apa yang dianggap 

merupakan mutu saat ini mungkin dianggap kurang bermutu pada masa 

mendatang). 

 

2.3.2 Penggolongan Mutu  

Mutu menurut Hongren, Foster dan Datar (2003:372) dapat 

dikelompokkan menjadi quality of design dan quality conformance. 

� Mutu Rancangan (Quality of Design) 

Adalah suatu fungsi berbagai spesifikasi produk untuk mengukur sampai 

sejauh mana karakteristik suatu produk atau jasa dapat memenuhi kebutuhan 



 

 

 

dan keinginan konsumen. Mutu rancangan yang lebih tinggi biasanya 

ditunjukkan oleh dua hal, yaitu : 

1. Tingginya biaya pemrosesan, dan 

2. Tingginya harga jual. 

� Mutu Kesesuaian (Quality of Conformance) 

Adalah suatu ukuran mengenai bagaimana suatau produk memenuhi berbagai 

persyaratan atau spesifikasi, desain, dan tekniknya. Jika produk memenuhi 

semua spesifikasi rancangan maka produk tersebut cocok dan layak untuk 

digunakan. 

 Dari kedua jenis mutu tersebut, mutu kesesuaian harus menerima tekanan 

yang lebih besar. Ketidaksesuaian dalam memenuhi persyaratan, akan 

menimbulkan masalah besar bagi perusahaan, diantaranya biaya perbaikan yang 

lebih besar dan hilangnya hubungan baik dengan konsumen. Jika para ahli mutu 

berbicara mengenai peningkatan mutu, berarti mengurangi kejadian 

ketidaksesuaian dengan harapan para konsumen. 

 

2.3.3 Faktor-Faktor Mendasar yang Mempengaruhi Mutu 

 Beberapa faktor penentu mutu produk menurut Suyadi Prawirosentono 

(2004:17) adalah sebagai berikut : 

1. Bentuk rancangan dari suatu barang atau jasa (designing) 

Dalam kehidupan kita ternyata berbagai jenis barang yang mutunya 

dipengaruhi oleh bentuknya. Walaupun memang untuk barang-barang 



 

 

 

tertentu bentuknya tidak pernah berbeda dan tidak pernah berubah serta tidak 

ada hubungannya dengan mutu barang tersebut. 

2. Bahan baku yang digunakan (raw material) 

 Mutu suatu barang banyak dipengaruhi oleh bahan baku yang digunakan 

untuk membuat barang yang bersangkutan. Di dunia bisnis, memang terdapat 

ragam bahan baku yang dibedakan satu sama lain dari jenis mutunya. 

3. Cara atau proses pembuatannya yaitu teknologi yang digunakan untuk 

membuat barang tersebut (technologi). 

Proses pengolahan dipengaruhi pula oleh teknologi yang digunakan. 

Teknologi yang digunakan dalam proses produksi mempengaruhi pula mutu 

produk yang dihasilkan. 

4. Cara menjual atau cara mengirimnya ke konsumen termasuk cara 

mengemasnya. Dalam hal ini cara melayani konsumen (packaging and 

delivering). 

Pengaruh dari cara pengangkutan atau distribusi yang kurang baik atau 

terdapat pembungkus yang rusak, sehingga barang yang diterima di tingkat 

pengecer, kondisi fisik atau sifat dari produknya telah berubah. 

5. Digunakan atau dipakainya barang atau jasa tersebut oleh konsumen (using). 

 Walupun mutu barang baik, tetapi tidak laku di pasar, sebabnya bisa karena 

berbagai hal antara lain sebagai berikut : 

1. Barang tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi yang 

ada. 

2. Pelayanan menjual yang jelek. 



 

 

 

3. After sales service (jasa pelayanan purnajual) juga mempengaruhi mutu 

keseluruhan barang, artinya produk-produk tanpa pelayanan purnajual 

dapat dianggap produk yang tidak bermutu secara umum dan dihindari 

konsumen. 

Dengan terpenuhinya beberapa faktor di atas, maka terlihat jelas bahwa 

mutu tidak hanya merupakan usaha memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan/ 

usaha untuk mengurangi produk yang rusak saja. Tetapi juga merupakan usaha 

menyeluruh yang meliputi setiap usaha perbaikan suatu organisasi dalam 

memuaskan keinginan pelanggan. 

   

2.3.4 Ukuran Mutu  

  Jika perusahaan menerapkan suatu sistem pengendalian mutu, maka 

perusahaan tersebut perlu membuat suatu alat pengukuran yang dapat memberikan 

motivasi dan evaluasi atas mutu yang telah dicapai. Yang menjadi masalah adalah 

bahwa mengukur mutu tidaklah mudah, karena ada ukuran yang bersifat kualitatif 

dan ada ukuran yang bersifat kuantitatif. 

  Menurut Hansen dan Mowen (2000:4), ukuran biaya mutu itu sendiri 

dapat dilihat dari : 

1. “Kenaikan permintaan pelanggan. 

2. Pengurangan biaya”. 

Sedangkan menurut Hongren, Foster dan Datar (2003:983), membagi 

ukuran mutu menjadi : 

1. “Ukuran mutu dan kepuasan konsumen. 



 

 

 

2. Ukuran mutu dan kinerja internal”. 

Setiap ukuran di atas, terbagi lagi ke dalam ukuran finansial dan ukuran 

non finansial. 

1. Ukuran Mutu dan Kepuasan Konsumen 

  Kepuasan konsumen merupakan elemen yang penting dalam program 

mutu. Memproduksi produk yang bebas kerusakan dan bermutu tinggi hanya akan 

menguntungkan jika dapat memuaskan konsumen. Mengukur kepuasan konsumen 

sulit untuk dilakukan secara tepat, tetapi dapat dilakukan dengan memilih 

indikator-indikator yang mewakili kepuasan konsumen. Pengukuran dapat 

dilakukan dari segi finansial dan non finansial.  

a. Indikator finasial 

 Biaya kegagalan eksternal : kehilangan penjualan (berhubungan dengan 

kinerja), kembalian atau cadangan garansi atau jaminan perbaikan, 

penggantian produk, penyelesaian keluhan. 

b. Indikator non finansial 

• Jumlah produk rusak yang dikirimkan ke konsumen sebagai persentase 

dari total pengiriman produk ke konsumen. 

• Jumlah pelanggan yang mengajukan keluhan. 

• Ketetapan waktu dalam mengantar barang kepada konsumen sesuai 

pesanan. 

Selain menggunakan indikator-indikator di atas, perusahaan dapat 

melakukan survei tentang tingkat kepuasan konsumen terhadap produknya. 

Tujuannya adalah dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai 



 

 

 

tingkat kepuasan konsumen terhadap produknya, sekaligus dapat memberikan 

pandangan mengenai yang diinginkan konsumen di masa mendatang. 

2. Ukuran Mutu dan Kinerja Internal 

a. Indikator finansial 

• Biaya pencegahan : perekayasaan mutu, pelatihan mutu, perencanaan 

mutu, audit mutu, penelaahan rancangan, daur mutu. 

• Biaya penilaian : inspeksi bahan, inspeksi pengepakan, penerimaan 

produk, penerimaan proses, pengujian lapangan, verifikasi pemasok. 

• Biaya kegagalan internal : sisa bahan, pengerjaan kembali, inspeksi 

kembali, pengujian kembali, perubahan rancangan. 

b. Indikator non finansial 

• Jumlah produk rusak untuk setiap jenis produk. 

• Rasio dari output produk yang baik terhadap total output. 

• Waktu yang dibutuhkan untuk merubah bahan baku langsung menjadi 

barang jadi. 

• Rasio dari jumlah pekerja yang meninggalkan perusahaan terhadap total 

pekerja. 

Kebanyakan perusahaan akan memonitor baik ukuran finansial maupun 

non finansial dari mutu internal. Dan ukuran ini akan lebih informativ apabila 

manajemen memperhatikan trend dari waktu ke waktu, sehingga perusahaan dapat 

tetap bertahan dalam persaingan yang semakin ketat di pasar bebas. 

 

 



 

 

 

2.3.5 Sumber Mutu 

Ada lima sumber mutu yang bisa dijumpai menurut Fandy Tjiptono dan 

Anastasia Diana (2003:34), yaitu : 

1. “Program, kebijakan, dan sikap yang melibatkan komitmen dan 

manajemen puncak. 

2. Sistem informasi yang menekankan ketepatan, baik pada waktu maupun 

detail. 

3. Desain produk yang menekankan keandalan dan perjanjian ekstensif 

produk sebelum dilepas ke pasar. 

4. Kebijakan produksi dan tenaga kerja yang menekankan peralatan yang 

terpelihara baik, pekerja yang terlatih baik, dan penemuan 

penyimpangan secara tepat. 

5. Manajemen vendor yang menekankan mutu sebagai sasaran utama”. 

 

 Jika seluruh sumber-sumber mutu tersebut terpenuhi oleh suatu organisasi 

maka organisasi tersebut akan mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan lebih 

efektif dan efisien sehingga efektivitas setiap kegiatan perusahaan dapat tercapai. 

Dan mereka akan dapat tetap bertahan dalam persaingan di pasar bebas, karena 

mereka memfokuskan perhatiannya pada mutu dari produk yang dihasilkan, 

sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh pelanggan. 

 

2.3.6 Aplikasi Konsep Mutu Berdasarkan Pandangan Tradisional dan 

Modern 

 Gasperz V. (2005:14), membagi sistem mutu modern menjadi 3 bagian, 

yaitu: 

1. Mutu desain 

 Yaitu sistem mutu yang mengacu pada aktivitas yang menjamin bahwa 

produk baru, atau produk yang dimodifikasi, didesain sedemikian rupa untuk 

memenuhi keinginan dan harapan pelanggan serta secara ekonomis layak 



 

 

 

untuk diproduksi atau dikerjakan. Dengan demikian, mutu desain adalah mutu 

yang direncanakan. 

2. Mutu Konfirmasi 

Yaitu sistem mutu yang mengacu pada pembuatan produk atau pemberian 

jasa pelayanan yang memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya 

pada tahap dalam mutu desain itu. Dengan demikian, mutu konfirmasi 

menunjukan tingkat sejauh mana produk yang diproduksi memenuhi atau 

sesuai dengan spesifikasi produk. 

3. Mutu Pemasaran dan Pelayanan Purna jual 

Yaitu sistem mutu yang berkaitan dengan tingkat sejauh mana dalam 

menggunakan produk itu memenuhi ketentuan-ketentuan dasar tentang 

pemasaran, pemeliharaan produk dan pelayanan purna jual. 

 

Gambar 2.1 

Hubungan Sistem Mutu 

Sumber : M.N.Nasution, (2005:11) 



 

 

 

  Dari gambar diatas dapat diuraikan bahwa ketiga sietem mutu (mutu 

desain, mutu konfirmasi dan mutu pemasaran dan pelayanan purna jual) memiliki 

suatu hubungan, yaitu sebagai proses dalam membuat suatu produk bermutu. Pada 

gambar diatas dapat dilihat bahwa mutu desain sangat erat kaitannya dengan tahap 

perencanaan spesifikasi produk, dimana permintaan pasar merupakan tujuan awal 

penciptaan produk. Mutu konfirmasi merupakan tahapan produksi, yaitu apakah 

spesifikasi awal sesuai atau tidak dengan hasil produksi. Tahapan terakhir adalah 

mutu pemasaran dan pelayanan purna jual, sangat berhubungan erat dengan proses 

pemasaran dan pemakaian produk oleh konsumen, dimana mutu diukur oleh baik 

tidaknya upaya pemasaran produk serta tingkat kepuasan konsumen konsumen 

setelah produk dikirim kepada mereka. 

 Pandangan tradisional dan modern tentang mutu menurut Vincent Gasperz 

(2005:16) adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Table 2.1 

Pandangan Tradisional dan Modern Tentang Mutu 

Pandangan Tradisional Pandangan Modern 

• Memandang mutu sebagai  isu teknis. 

• Usaha perbaikan mutu dikoordinasikan 

oleh  

manajer  mutu. 

• Memfokuskan mutu pada fungsi atau 

departemen produksi. 

• Produktivitas dan mutu merupakan 

sasaran yang bertentangan. 

 

 

• Mutu didefenisikan sebagai konfirmasi 

terhadap spesifikasi atau standar.  

Membandingkan produk terhadap 

spesifikasi 

 

 

• Mutu diukur melalui derajat non 

konfirmasi, menggunakan ukuran-ukuran 

mutu internal. 

 

 

 

• Mutu dicapai melalui inspeksi secara 

intensif terhadap produk. 

• Memandang mutu  sebagai isu bisnis. 

• Usaha perbaikan mutu diarahkan oleh 

manajemen pucak. 

• Mutu mencakup semua fungsi atau 

departemen dalam  organisasi. 

• Produktivitas dan mutu merupakan 

sasaran yang besesuaian, karena hasil-hasil 

produktivitas dicapai melalui peningkatan 

atau perbaikan mutu. 

• Mutu secara tepat didefenisikan sebagai 

persyaratan untuk memuaskan kebutuhan 

penggunaan produk atau pelanggan. 

Membandingkan produk terhadap 

kompetisi dan terhadap produk terbaik di 

pasar. 

• Mutu diukur melalui perbaikan proses/ 

produk dan kepuasan pengguna produk 

atau pelanggan secara terus-menerus, 

dengan  

menggunakan ukuran-ukuran mutu 

berdasarkan pelanggan. 

• Mutu ditentukan melalui desain produk 

dan dicapai melalui teknik pengendalian 

yang efektif, serta memberikan kepuasan 



 

 

 

 

 

• Beberapa kerusakan atau cacat diijinkan, 

jika produk telah memenuhi standar mutu 

minimum. 

• Mutu adalah fungsi terpisah dan berfokus 

pada evaluasi produksi. 

• Pekerja dipermalukan apabila 

menghasilkan mutu yang jelek. 

• Hubungan dengan pemasok bersifat 

jangka pendek dan berorientasi pada biaya. 

selama masa pakai produk. 

• Cacat atau kerusakan dicegah sejak awal 

melalui teknik pengendalian proses yang 

efektif. 

• Mutu adalah bagian dari setiap fungsi 

dalam semua tahap dari siklus hidup 

produk. 

• Manajemen bertanggung jawab untuk 

mutu. 

 

• Hubungan dengan pemasok bersifat 

jangka panjang dan berorientasi pada mutu. 

Sumber : Vincent Gasperz (2005:16) 

 

2.4 Biaya Mutu  

Untuk mencapai peningkatan mutu produk yang dihasilkan, produsen 

harus menganggarkan biaya yang disebut dengan biaya mutu. Informasi biaya 

mutu digunakan untuk membantu para manajer mengendalikan kinerja mutu dan 

sebagai masukan dalam rangka pembuatan kepurusan strategis mengenai rencana 

penjualan di masa yang akan datang dan untuk mengevaluasi kinerja program-

program peningkatan mutu secara menyeluruh. 

 

 

 

 



 

 

 

2.4.1 Pengertian Biaya Mutu 

Definisi biaya mutu menurut Nasution (2005:172), yaitu : 

“Biaya yang terjadi atau mungkin akan terjadi karena mutu yang 

buruk”. 

Dengan demikian dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa biaya mutu 

berarti biaya yang berhubungan dengan penciptaan, pengidentifikasian, perbaikan, 

dan pencegahan kerusakan. 

 Sedangkan menurut Hongren, Datar, dan Foster (2003:677),  biaya mutu 

dapat didefinisikan sebagai berikut : 

 “The cost of quality (COQ) refer to cost incurred to prevent, or cost 

arising as a result of, the production of a low quality product. These cost 

focus on conformance quality and are incurred in all business functions 

of the value chain. Cost of quality are classified four categories : 

1. Prevention cost 

2. Appraisal cost 
3. Internal failure cost 

4. Eksternal failure cost”. 
 

Dalam hal ini maksud hongren, Datar, dan Foster mengenai biaya mutu 

adalah biaya yang mengacu kepada biaya-biaya yang diadakan untuk mencegah, 

atau biaya-biaya yang timbul sebagai akibat atas produksi sebuah produk yang 

bermutu rendah. Biaya-biaya ini memusatkan pada mutu kesesuaian dan diadakan 

pada seluruh fungsi rantai bisnis yang bernilai. Biaya mutu dibagi atas empat 

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

biaya kegagalan eksternal. 

 

 

 



 

 

 

2.4.2 Penggolongan Biaya Mutu 

Penggolongan biaya mutu adalah sebagi berikut : 

1. Biaya kegagalan eksternal (external failure cost) 

Biaya kegagalan eksternal, bila dindikasikan biaya tersebut terjadi karena 

factor luar organisasi perusahaan, misalnya akibat ulah konsumen. 

� Contoh biaya kegagalan eksternal (external failure cost) terdiri atas : 

a) Biaya keluhan konsumen (The cost of complaint, investigation and 

adjustment). Biaya ini dikeluarkan sehubungan dengan adanya keluhan 

konsumen atas produk yang dibeli, sehingga perlu biaya untuk meneliti 

kerusakan produk dan kemudian memperbaikinya. 

b) Biaya penggantian (The cost of return, replace or allowance). Biaya ini 

dikeluarkan untuk mengganti barang yang rusak denagn barang yang 

baru, meliputi biaya pengiriman kembali dan biaya kompensasi kepada 

konsumen berupa allowance (tunjangan kerugian karena tidak puas 

menggunakan produk rusak). 

c) Biaya jaminan (warranty expenses) yaitu biaya yang dikeluarkan karena 

terjadi keluhan selama masa garansi, misalnya biaya perbaikan dan atau 

biaya sewa ganti selama barang yang rusak sedang diperbaiki. 

d) Ganti rugi (liability), yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan karena 

konsumen mengalami kecelakaan (bahkan sampai tingkat kematian). 

Biaya ini termasuk biaya rumah sakit, bahkan kerugian usaha (business 

losess). 



 

 

 

e) Nama baik (goodwill), yaitu biaya yang dikeluarkan atau kehilangan 

keuntungan masa depan (future profit) akibat kerusakan produk bermutu 

rendah. Biaya ini memang sulit dihitung, tetapi bisa dapat jumlah yang 

besar dan berimplikasi luas, misalnya produk selalu mendapat complaint 

dalam berbagai media masa yang akan merusak citra produk tersebut. 

b.  Biaya kegagalan internal (internal failure cost) 

 Biaya kegagalan internal, bila diindikasikan biaya tersebut terjadi di lingkup 

perusahaan sebelum produk dikirimkan ke konsumen. 

� Contoh biaya kegagalan internal (internal failure cost) terdiri atas : 

a) Biaya disposisi, yaitu biaya untuk menentukan langkah kegiatan atau 

tindakan yang harus dilaksanakan sehubungan dengan adanya kerusakan 

pada suatu produk yang ditemukan. Bentuk tindakan tersebut antara lain 

mengerjakan ulang (rework), membuangnya (scrap), atau memperbaiki 

melalui proses. 

b) Biaya membuangnya menjadi barang apkir (scrap cost). Biaya ini timbul 

karena mutu suatu barang buruk sekali sehingga lebih baik dibuang atau 

apkir. Biaya yang harus dihitung selain biaya bahan, juga upah dan biaya 

lain yang terkait dengan scrap tersebut. 

c) Biaya mengerjakan kembali/ulang (rework cost), yaitu biaya yang 

dikeluarkan untuk mengoreksi atau memperbaiki produk atau bagian dari 

produk yang cacat atau rusak, agar barang tersebut dapat digunakan 

(usable) dan dapat dijual (salable). Jadi, ini adalah biaya koreksi atas 

produk yang rusak, agar produk tersebut layak dijual. 



 

 

 

d) Biaya tes ulang (retest cost), yakni biaya untuk mengetes kembali atas 

produk yang mengalami pengerjaan ulang. Sebenarnya bukan saja biaya 

tes ulang, tetapi juga biaya inspeksi ulang selama proses pengerjaan 

ulang. 

e) Biaya bahan sisa (yield losses cost), yakni biaya atas bahan-bahan sisa 

yang secara teknis tidak dapat dihindarkan, mau tidak mau harus ada 

bahan yang terbuang. Dalam industri garmen adalah perca. 

f) Biaya nganggur (down time cost), yakni biaya yang harus dikeluarkan 

untuk buruh yang terpaksa “menganggur” (idle) akibat adanya fasilitas 

atau proses produksi terhenti karena masalah mutu produk (quality 

problem). Misalnya, proses produksi ditentukan karena perlunya mesin 

disesuaikan (adjusting time) agar mesin tersebut berfungsi sesuai dengan 

mutu yang direncanakan. Misalnya produksi terhenti di percetakan, 

karena adanya kertas yang macet dalam mesin, atau karena adanya barang 

setengah jadi yang rusak.  

g) Biaya persediaan cadangan penyelamat (inventory safety stock cost), yakni 

biaya yang harus dikeluarkan akibat perusahaan harus mengadakan 

persediaan penyelamat agar proses produksi tidak terhenti akibat 

kehabisan bahan (out of stock). Dalam hal ini, sebenarnya biaya ekstra 

yang harus dikeluarkan karena perusahaan harus menyimpan cadangan 

persediaan ekstra akibat harus membuat komponen-komponen atau 

produk yang rusak. 



 

 

 

h) Biaya lembur akibat produk rusak, yaitu biaya lembur yang harus 

dikeluarkan karena pekerja harus melakukan kerja lembur akibat adanya 

komponen atau produk yang rusak (product defect). 

i) Biaya kelebihan kapasitas (excess capacity cost), yakni biaya kelebihan 

kapasitas yang harus dipelihara (to be maintained) untuk menutupi 

kapasitas yang hilang (loss capacity) akibat membuat komponen atau 

produk yang rusak. Biaya-biaya ini meliputi biaya pengadaan fasilitas 

ekstra atau peralatan ekstra yang diperlukan agar proses produksi terbebas 

dari kerusakan produk (defect free). Hal ini mungkin biaya yang 

tersembunyi, tetapi merupakan biaya yang besar. 

c. Biaya penelaahan (appraisal cost) 

Biaya penelaah adalah biaya yang dikeluarkan untuk menelaah atau 

mengamati sehingga ditemukan kondisi bahan atau produk yang cacat atau 

rusak. 

� Contoh biaya penelaahan (appraisal cost) untuk mencegah kerusakan produk 

(product defect) adalah sebagai berikut : 

a) Biaya pemeriksaan bahan yang datang (incoming material inspection 

cost), yakni biaya pemeriksaan atas bahan baku yang masuk dari 

pemasok. 

b) Biaya pemeriksaan selama proses produksi (in process inspection and 

testing cost), yakni pemeriksaan (inspeksi dan pengetesan) atas 

komponen-komponen barang yang dalam proses produksi (work in 

process) untuk menjamin adanya kesesuaian (conforming) mutu dengan 



 

 

 

mutu yang telah ditetapkan. Mungkin termasuk biaya kecocokan mutu 

yang dilakukan oleh beberapa konsumen dan laboratorium pihak ketiga 

(third party laboratories). 

c) Biaya pemeliharaan alat untuk test (maintaining equipment), yakni biaya 

pemeliharaan alat-alat pengetesan agar semua mesin berada dalam 

kondisi kerja yang baik (good working condition) termasuk biaya 

kalibrasi untuk menjamin ukuran produk yang tepat karena peralatan test 

yang juga tepat ukuran. 

d) Biaya evaluasi persediaan (cost of evaluation stock), yakni biaya untuk 

mengevaluasi kondisi bahan baku dan bahan pembantu dan juga produk 

akhir yang berada di gudang. 

d. Biaya pencegahan (prevention cost) 

Biaya pencegahan adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk upaya 

mencegah terjadinya kerusakan produk (failure atau defect). Artinya biaya 

pencegahan adalah biaya untuk meminimumkan biaya penelaahan (appraisal 

cost) dan failure cost. 

� Contoh biaya pencegahan (prevention cost) dalam rangka menjaga mutu 

produk terdiri dari beberapa jenis biaya berikut : 

a) Biaya perencanaan mutu (quality planning cost), yakni biaya-biaya yang 

berkaitan dengan perencanaan mutu produk dan sistem pengembangan 

mutu produk. 

b) Biaya desain produk dan tinjau ulang (product design and review cost), 

yakni kenaikan biaya yang berkaitan dengan membuat desain produk 



 

 

 

dalam rangka memperbaiki mutu produk (product improvement). Dengan 

istilah kenaikan (increment) biaya berarti tidak termasuk biaya orisinilnya 

untuk mendesain produk (not included the basic cost of the original 

product design). 

c) Biaya mendesain proses dan tinjau ulang (cost of process dsign and 

review), yakni biaya tambahan atau kenaikan biaya (increment cost) dan 

proses produksi yang baru untuk memperbaiki dan meninjau ulang proses 

produksi yang baru untuk memperbaiki dan meninjau ulang proses 

produksi yang ada, sehingga menungkinkan terjadi hasil produk yang 

bermutu lebih baik (product quality improvement). Termasuk di dalamnya 

adalah biaya alat baru yang memperbaiki mutu produk. 

d) Biaya desain tugas dan pelatihan (cost of job design and training). Biaya-

biaya tersebut adalah biaya untuk mengembangkan metode kerja 

(developing work method) dan biaya implementasi dalam bentuk biaya 

pelatihan untuk para karyawan dalam rangka perbaikan mutu produk. 

Termasuk di dalamnya adalah biaya persiapan pelatihannya dan 

manualnya (petunjuknya) 

e) Biaya kendali proses (cost of process control), yakni biaya kendali untuk 

mencapai mutu yang direncanakan dalam pengertian mutu yang lebih baik 

(product quality improvement). Misalnya pengendaliannya memerlukan 

alat baru yang lebih canggih, maka harga alat kendali tersebut dimasukkan 

sebagai biaya kendali proses. 



 

 

 

f) Biaya koleksi, analisis dan laporan adalah biaya-biaya untuk pengangkutan 

dan yang berkaitan dengan perbaikan mutu, produk rusak. Masalah mutu, 

biaya waktu penghentian produksi (down time) dan biaya analisis serta 

biaya penyusunan laporannya. 

g) Biaya program perbaikan mutu (cost of quality improvement program), 

yakni biaya kegiatan khusus atau proyek yang dibentuk untuk memonitor 

dan memperbaiki mutu produk, seperti program pengurangan tingkat 

kerusakan produk atau lingkaran mutu (quality circle). 

Berdasarkan penggolongan biaya mutu tersebut berarti biaya mutu 

berkaitan dengan dua subkategori dari kegiatan terkait dengan mutu yaitu kegiatan 

pengendalian dan kegiatan kegagalan. Kegiatan pengendalian dilaksanakan oleh 

suatu organisasi untuk mencegah atau mendeteksi mutu yang jelek atau 

kemungkinan adanya mutu produk yang jelek. Kegiatan pengendalian terdiri dari 

kegiatan pencegahan atau penelaahan. Jadi biaya pengendalian adalah biaya yang 

dikeluarkan oleh suatu organisasi untuk menjalankan kegiatan pengendalian. 

Sedangkan kegiatan kegagalan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau 

oleh pelanggan untuk merespon mutu yang jelek atau mutu jelek telah terjadi. 

Apabila respon terhadap mutu yang jelek muncul sebelum produk cacat dikirim ke 

tangan pelanggan, maka kegiatannya diklasifikasikan sebagai kegagalan internal, 

tetapi jika respon dari pelanggan muncul setelah pengiriman, maka kegiatannya 

diklasifikasikan sebagai kegagalan eksternal. Jadi biaya kegagalan adalah biaya 

yang dikeluarkan oleh suatu organisasi karena terjadi kegiatan produk gagal. 

  



 

 

 

Tabel 2.2 

Contoh Kartu Biaya Mutu (Quality Cost Score Card) 

Kategori dan Rencana Biaya Mutu Produk Nilai 

(dalam jutaan 

rupiah) 

% 

I. Biaya Kegagalan Eksternal (External Failure 

Cost) 

1. Investasi dan penyesuaian karena keluhan 

konsumen. 

2. Pengembalian, penggantian, dang anti rugi. 

3. Pebgeluaran jaminan (sewa dan reparasi) 

4. Biaya tanggungan dan hukum. 

5. Kehilangan nama baik (goodwill losses) 

 

 

40 

600 

20 

40 

100 

 

 

 

Total Biaya Kegagalan Eksternal 800 (I) 12,70% 

II. Biaya Kegagalan Internal (Internal Failure Cost) 

1. Biaya disposisi. 

2. Bahan sisa (scrap). 

3. Pengerjaan kembali (rework) 

4. Pengujian kembali (retest) 

5. Penghasilan yang hilang (yield losses) 

6. Penghentian operasi mesin (down time) 

7. Persediaan barang ekstra (holding cost) 

8. Lembur akibat kerusakan produk 

9. Kelebihan kapasitas akibat produk rusak 

 

100 

300 

2.000 

100 

50 

1.000 

50 

300 

50 

 

Total Biaya Kegagalan Internal 3.950 (II) 62,70% 

III.   Biaya Penelaahan (Appraisal Cost) 

1. Biaya inspeksi bahan yang masuk ke gudang. 

 

50 

 



 

 

 

2. Inspeksi dan tes bahan dalam proses produksi. 

3. Perbaikan atas peralatan tes. 

4. Evaluasi atas persediaan. 

650 

150 

50 

Total Biaya Penyelidikan 900 (III) 14,29% 

IV. Biaya Pencegahan (Prevention Cost) 

1. Perencanaan mutu produk. 

2. Honor tim untuk desain produk. 

3. Honor tim untuk desain proses. 

4. Pelatihan (mutu). 

5. Biaya kendali atas proses. 

6. Pengumpulan data, analisis dan laporan. 

7. Program perbaikan mutu. 

 

150 

100 

100 

100 

25 

100 

75 

 

Total Biaya Pencegahan 650 (IV) 10,31% 

TOTAL BIAYA MUTU ( I+II+III+IV) 6.300 100% 

 

2.4.3 Hubungan Antar Jenis Biaya Mutu 

Biaya pencegahan dan penilaian disebut cost of conformance (biaya 

kesesuaian), yaitu semua biaya yang dikeluarkan untuk memastikan produk atau 

jasa memenuhi kebutuhan konsumen. Sementara itu, biaya kegagalan internal dan 

eksternal disebut cost of non conformance (biaya ketidaksesuaian). 

Menurut Bambang Hariadi (2002:390) : 

“Biaya mutu sama dengan jumlah cost of conformance dan cost of non 

conformance. Untuk menurunkan biaya kegagalan internal dan 

eksternal yang merupakan cost of non conformance adalah dengan 

cara meningkatkan cost of conformance. Yang pada akhirnya total 

biaya mutu akan lebih rendah”. 

 
 

 



 

 

 

Sedangkan menurut Garisson Noreen (2001:847-849) 

“Biaya pencegahan dan biaya penilaian mempunyai kaitan yang erat 

terhadap penentuan biaya mutu tersebut, dimana biaya pencegahan 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas dengan mengurangi jumlah 

produk yang cacat atau rusak. Sedangkan biaya penilaian atau biaya 

inspeksi terjadi untuk mengidentifikasi produk cacat tersebut 

sebelum dikirimkan kepada konsumen”. 

 

 

2.4.4 Perilaku Biaya Mutu 

Mutu dapat diukur antara lain berdasarkan biayanya. Perusahaan 

menginginkan agara biaya mutu turun, namun dapat mencapai mutu yang lebih 

tinggi, setidak-tidaknya sampai dengan titik tertentu. 

Menurut pakar mutu, suatu perusahaan dengan program pengelola mutu 

yang berjalan dengan baik, biaya mutunya tidak lebih besar dari 2,5% dari 

penjualan. Setiap perusahaan dapat menyusun anggaran untuk menentukan 

besarnya standar biaya mutu setiap kelompok atau elemen secara individual 

sehingga biaya mutu total dianggarkan tidak lebih dari 2,5% dari penjualan. 

Menurut Garrison Noreen (2001:851), ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam menetukan biaya mutu itu sendiri adalah : 

1. “Apakah biaya mutu itu sendiri didistribusikan secara kurang 

baik dalam perusahaan terutama yang berhubungan dengan biaya 

kegagalan internal dan kegagalan eksternal. 

2. Melihat apakah perusahaan menaikan pengeluaran untuk 

aktivitas-aktivitas pencegajan dan penilaian (appraisal). 

3. Melihat apakah hasil penekanan pada biaya pencegahan dan 

penilaian biaya mutu total nya menurun”. 

 

Sebagian biaya mutu bervariasi dengan penjualan, namun sebagian lainnya 

tidak. Agar laporan kinerja nutu dapat bermanfaat, maka hal-hal berikut perlu 

diperhatikan : 



 

 

 

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

dihubungkan dengan penjualan. 

2. Untuk biaya variabel, penyempurnaan mutu dicerminkan oleh penggunaan 

rasio biaya variabel. Pengukuran kinerja dapat menggunakan salah satu dari 

dua cara sebagai berikut : 

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

untuk menghitung penghematan biaya sesungguhnya, atau kenaikan biaya 

sesungguhnya. 

b. Rasio biaya yang dianggarkan dan biaya yang sesungguhnya dapat juga 

digunakan untuk mengukur kemajuan kearah pencapaian secara periodik. 

3. Untuk biaya tetap, penyempurnaan biaya mutu dicerminkan oleh perubahan 

absolut jumlah biaya tetap. 

Standar kerusakan nol merupakan standar yang mungkin saja tidak 

tercapai sepenuhnya, namun banyak bukti yang menunjukkan bahwa standar 

tersebut dapat dicapai dengan hasil yang mendekati k estandar yang ditentukan 

tersebut. Kerusakan tersebut menurut Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana 

(2003:30) : 

“Disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : (1) Kurangnya 

pengetahuan dari para pekerja, atau (2) Kurangnya perhatian 

terhadap kinerja pekerja. Kurangnya pengetahuan dapat diatasi 

dengan pelatihan yang baik, kurangnya perhatian dapat diatasi 

dengan kepemimpinan yang efektif. Perlu diperhatikan juga bahwa 

penerapan konsep kerusakan nol berarti manajemen harus berusaha 

mengeliminasi biaya-biaya kegagalan dan terus menerus mencari 

cara-cara baru agar dapat meningkatkan mutu”. 

 

 

 

 



 

 

 

2.4.5 Manfaat Biaya Mutu 

Menurut Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana (2003:40), informasi 

biaya mutu dapat memberikan berbagai macam manfaat, antara lain dapat 

digunakan untuk: 

1. “Mengidentifikasi peluang laba (penghematan biaya dapat 

meningkatkan laba), 

2. Mengambil keputusan capital budgeting dan keputusan investasi 

lainnya, 

3. Menekan biaya pembelian dan biaya yang berkaitan dengan 

pemasok,  

4. Mengidentifikasi pemborosan dalam aktivitas yang tidak 

dikehendaki para pelanggan, 

5. Mengidentifikasi sistem yang berlebihan, 

6. Menentukan apakah biaya-biaya mutu telah didistribusikan 

secara tepat, 

7. Penentuan tujuan dalam anggaran dan perencanaan laba, 

8. Mengidentifikasi masalah-masalah mutu, 

9. Dijadikan sebagai alat manajemen untuk ukuran perbandingan 

tentang hubungan masukan-keluaran, 

10. Dijadikan sebagai salah satu alat analisi Pareto untuk 

membedakan antara vital few dan trivial few. 

11. Dijadikan sebagai alat manajemen strategik untuk 

mengalokasikan sumber daya dalam perumusan dan pelaksanaan 

strategi, 

12. Dijadikan sebagai ukuran penilaian kinerja yang objektif”. 

 
Dilihat dari banyaknya manfaat yang akan diperoleh dari informasi biaya 

mutu, maka perusahaan memerlukan informasi yang baik dan benar mengenai 

mutu, sehingga keputusan-keputusan yang berkaitan dapat dibuat dengan baik, 

dan perusahaan dapat mencapai tujuan-tujuannya untuk meningkatkan mutu serta 

mempertahankan tingkat mutu produk yang dihasilkannya. 

Sedangkan menurut Hansen dan Mowen (2001:976), informasi biaya 

mutu mempunyai beberapa manfaat : 

1. “Informasi biaya mutu merupakan input yang penting untuk 

pengambilan leputusan manajemen. 



 

 

 

2. Menggunakan informasi biaya mutu untuk menerapakan dan 

mengawasi efektivitas program kualitas. 

3. Untuk menetapkan harga strategik dan analisis biaya-volume-

laba. 

4. Bagi pihak luar berguna untuk menilai kualitas suatu produk 

organisasi”. 

 

2.5 Pengertian Efektivitas 

Pengertian efektivitas menurut Mardiasmo (2002:134) pengertian 

efektivitas adalah sebagai berikut : 

“Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi 

mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah 

berjalan dengan efektif”. 

Sedangkan menurut Supriyono (2001:25), pengertian efektivitas adalah 

sebagai berikut : 

“Efektivitas adalah hubungan antara keluaran pusat 

pertanggungjawaban dengan tujuannya. Semakin besar kontribusi 

keluaran pusat pertanggungjawaban terhadap pebcapaian tujuan 

perusahaan semakin efektif kegiatan pertanggungjawaban tersebut”. 

 

Selanjutnya  menurut Anthony dan Bedford (2006:777) adalah: 

 “Effectivenees refers to the accomplishment of objectives”. 

 Dari pengertian tersebut jelas bahwa efektivitas menunjukkan derajat 

keberhasilan suatu organisasi dalam usahanya untuk mencapai apa yang menjadi 

tujuan tersebut. 

 Pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian 

tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara 

keluaran dengan tujuan atau sasaran yang dicapai. Kegiatan operasional dikatakan 

efektif apabila proses kegiatan mencapai sasaran akhir kebijakan. 



 

 

 

2.6 Pendapatan 

2.6.1 Pengertian Pendapatan 

Menurut Sumarso S.R (2001:244) pengertian pendapatan adalah sebagai 

berikut : 

“Pendapatan adalah peningkatan jumlah aktiva atau penurunan 

kewajiban yang timbul dari penyerahan barang, jasa dan aktivitas 

lainnya. Pendapatan yang berasal dari kegiatan utama perusahaan 

disebut pendapatan operasi (operating revenue), sedangkan 

pendapatan yang diperoleh dari kegiatan diluar kegiatan utama 

disebut pendapatan lain-lain (other revenue or other income)”. 

 

 Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2007:23.2) pengertian 

pendapatan adalah sebagai berikut : 

 “Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang 

timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode biala 

arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal 

dari konstribusi penanam modal”. 

 
 Dari beberapa definisi pendapatan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pendapatan merupakan peningkatan aktiva bruto dari adanya arus kas, piutang, 

atas penurunan kewajiban perusahaan yang timbul dari aktivitas sehari-hari, 

seperti dari penjualan barang, jasa, pemanfaatan sumber daya perusahaan yang 

menghasilkan bunga, tetapi bukan penambahan modal baru dari pemiliknya dan 

bukan merupakan penambahan asset yang disebabkan bertambahnya pinjaman. 

 

2.6.2 Pengukuran Pendapatan 

Menurut PSAK no. 23 tahun 2004  

“Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima  

atau yang dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu 

transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antar perusahaan dan 

pembeli atau pemakai aktiva tersebut. Jumlah tersebut diukur 



 

 

 

dengan nilai wajar imbalan ynag diterima atau yang dapat diterima 

perusahaan dikurangi jumlah diskon dagang dan rabat volume yang 

diperbolehkan oleh perusahaan. Pada umumnya, imbalan tersebut 

berbentuk kas atau setara kas dan jumlah pendapatan adalah jumlah 

kas atau setara kas yang diterima. Namun, bila arus masuk dari kas 

atau setara kas ditangguhkan, nilai wajar dari imbalan tersebut 

mungkin kurang dari jumlah nominal dari kas yang diterima atau 

yang dapat diterima”. 

 

Menurut Hendrikson dab Van Breda (2000:380), 

“Kriteria bahwa pendapatan harus diukur dengan nilai sekarang dari 

uang atau ekuivalen uang yang akhirnya diterima menunjukan bahwa 

semua retur, potongan penjualan, dan pengurangan lain dari harga 

yang dikenakan harus dikurangkan dengan pendapatan yang 

dihasilkan dari transaksi-transaksi tertentu. Dengan perkataan lain, 

hal itu harus diperlukan sebagai pengurangan pendapatan, dan 

bukan sebagai beban”. 

 

 

2.6.3 Sumber-Sumber Pendapatan 

Menurut Eldon S. Hendriksen dalam bukunya “Accounting Theory” 

(2001:379),  menyatakan sumber pendapatan berasal dari : 

“In addition to sales and service in include in revenue the sales or 

resources other that product such as plant and equipment and 

investmen”. 

Pendapatan merupakan arus kas masuk yang berasal dari kegiatan utama 

perusahaan yang berkesinambungan. Pada dasarnya terdapat dua pandangan 

mengenai pendapatan menurut Kusnadi dkk (2000:347) yaitu : 

1. Pendapatan itu meliputi hasil dari aktiva usaha dan aktiva investasi. 

Pendapatan merupakan selurh penambahan aktiva netto yang disebabkan oleh 

aktivitas penciptaan pendapatan keuntungan akibat penjualan aktiva tetap. 



 

 

 

2. Hanya hasil aktiva yang menciptakan pendapatan saja yang dimasukkan ke 

dalam pendapatan. Jadi pandangan ini memberikan adanya perbedaan yang 

jelas antara pendapatan dan keuntungan. 

Dari pembahasan di atas maka pendapatan dapat bersumber dari dua 

aktivitas, yaitu : 

1. Aktivitas Operasi 

Yaitu pendapatan yang berasal dari aktivitas utama perusahaan sesuai dengan 

jenis usahanya yang berlangsung secara berulang-ulang. 

2. Aktivitas Non Operasi 

Yaitu pendapatan yang bersumber dari kegiatan diluar aktivitas utama 

perusahaan, seperti pendapatan yang diperoleh dari transaksi modal, laba 

penjualan aktiva yang bukan perusahaan, sumbangan, hadiah dan dari 

revaluasi aktiva. 

 

2.7 Pengaruh Biaya Mutu Terhadap Pendapatan Efektivitas Perusahaan 

Penggolongan biaya mutu dibagi ke dalam empat kategori, yaitu biaya 

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

eksternal. Dimana empat kategori biaya mutu tersebut dapat dikelompokkan lagi 

ke dalam dua kelompok.  

Biaya pencegahan dan biaya penilaian disebut cost of conformance (biaya 

kesesuaian), yaitu semua biaya yang dikeluarkan untuk memastikan produk atau 

jasa memenuhi kebutuhan konsumen. Sementara itu, biaya kegagalan internal dan 

biaya kegagalan eksternal disebut cost of non conformance (biaya 



 

 

 

ketidaksesuaian). Semakin besar perusahaan mengiventasikan modalnya pada 

aktivitas pengendalian, maka semakin kecil biaya kegagalan yang terjadi. 

Menurut Nasution (2005:177), adalah sebagai berikut : 

“Mutu dapat diukur antara lain berdasarkan biayanya. Perusahaan 

menginginkan agara biaya mutu turun, namun dapat mencapai mutu 

yang lebih tinggi, setidak-tidaknya sampai dengan titik tertentu”. 

Jika standar kerusakan nol dapat dicapai, perusahaan masih harus 

menanggung biaya pencegahan dan biaya penilaian. Standar kerusakan nol 

merupakan standar yang mungkin saja tidak tercapai sepenuhnya, namun banyak 

bukti yang menunjukan bahwa standar tersebut dapat dicapai dengan hasil yang 

mendekati ke standar yang ditentukan tersebut. 

Sedangkan menurut James F. Stoner (2001:214) adalah : 

 “Pandangan bahwa fokus yang mantap pada misi organisasi tentang 

perbaikan mutu barang dan jasa yang berlangsung terus menerus dan 

selamanya digabungkan dengan pengendalian mutu dengan statistik 

dan mencapai kesenangan dalam kerja diperlukan untuk dapat 

bertahan dari persaingan yang dapat meningkatkan pendapatan dari 

perusahaan tersebut”. 

 

Menurut Nasution (2005:42),  

“Keuntungan yang didapatkan perusahaan karena menyediakan 

produk-produk yang bermutu tinggi akan meningkatkan volume 

penjualan dan biaya yang dikeluarkan akan lebih rendah, dimana 

gabungan keduanya akan berdampak terhadap pendapatan 

operasional dan profitabilitas perusahaan yang pada akhirnya juga 

akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk merealisasikan 

pendapatan yang telah direncanakan dalam rencana anggaran kerja 

perusahaan atau dengan kata lain meningkatkan efektifitas 

pendapatan”. 

 

 

 

 



 

 

 

BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian pada PT. Industri 

Telekomunikasi Indonesia, Tbk pada unit Administrasi dan Keuangan yang 

berada di Jl. Mohammad Toha no.77 Bandung. Perusahaan ini adalah Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi. 

 

3.2 Gambaran Umum Perusahaan 

3.2.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

PT. INTI (Persero) adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

yang berada di bawah Badan pengelola Industri Strategis (BPIS) yang bergerak 

dalam bidang peralatan telekomunikasi. Sejak didirikan pada tahun 1926 sampai 

sekarang kantor pusat PT. INTI (Persero) bertempat di komplek laboratorium Pos, 

Telepon, dan Telegraf (PTT) di daerah Tegalega (sekarang jalan Mohammad 

Toha no. 77 Bandung). 

Pada awal-awal tahun pendirian tersebut, PT. INTI (Persero) merupakan 

laboratorium Pos, Telepon, dan Telegraf (PTT) dan laboratorium Radio dan Pusat 

Perlengkapan Radio yang bernaung di bawah jawatan Pos, Telepon dan Telegraf 

(PTT). Berdasarkan PP No. 240 tahun 1961 jawatan Pos, Telepon dan 

Telekomunikasi (PN Postel). Dari PN Postel ini, dengan PP No. 300 tahun 1965 

didirikan PN Telekomunikasi. Bagian Penelitian dan bagian perlengkapan yang 



 

 

 

semula terdapat pada PN Postel, digabungkan dan berganti nama menjadi 

Lembaga Adminstrasi, Bagian Penelitian dan Bagian Industri. 

Pada tanggal 25 Mei 1996, PN Telekomunikasi mulai mengadakan 

kerjasama dengan perusahaan asing yaitu Siemen AG dan pelaksanaanya 

dibebankan kepada Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pos dan 

Telekomunikasi (LPP Postel). Untuk merealisasikan kerjasama tersebut maka 

pada tanggal 17 Febuari 1968 dibentuk suatu bagian pabrik telepon dalam 

organisasi LPP Postel diubah menjadi Lembaga Penelitian Pengembangan Pos 

dan Telekomunikasi (LPP Postel) yang berpangkal pada bagian pabrik telepon 

kemudian diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto yang diwakili 

oleh Menteri Ekuin Sultan Hamengkubuwono IX pada tanggal 22 Juni 1986. 

Sejalan dengan perkembangan perusahaan terutama pada bidang penelitian 

dan bidang industri, pada tahun 1971 dilakukan pemisahan tugas pokok tersebut : 

1. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Postel yang mempunyai tugas pokok 

dalam bidang pengujian, penelitian serta pengembangan sarana pos dan 

telekomunikasi baik dari segi teknologi maupun segi operasional. 

2. Lembaga Industri, sebagai badan hukum yang berdiri sendiri dengan tugas 

pokok memproduksi sarana-sarana dan alat-alat telekomunikasi. 

Berdasarkan PP RI No. 34 tahun 1974 dan Keputusan Menteri Keuangan RI 

No.Kep1771/MK/IV/12/1974 tertanggal 28 Desember 1974, Akta Notaris Abdul 

Latif, Jakarta, No. 322, PT. INTI (Persero) resmi didirikan mulai tanggal 30 

Desember 1974 dengan modal Rp 3.200.000.000. 



 

 

 

 Pada tanggal 19 Oktober 1989 PT. INTI (Persero) yang sebelumnya 

berada di bawah Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi diserahkan 

kepada Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS). Peralihan pengelolaan tersebut 

ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden No. 44  mengenai BPIS. 

 Dalam periode ini diharapkan parameter pembangunan sudah tampak, 

sehingga bentuk jaringan Telekomunikasi Nasional diharapkan telah mencapai 

tahap pemantapan sehingga pembangunan Telekomunikasi Nasional praktis sudah 

dapat didukung sepenuhnya. Pada tahap ini standar intern mengenai ASDN 

(Integrated Service Digital neywork) akan tersedia dan akan dapat diramalkan. 

 Berdasarkan SK Menteri Kehakiman dan HAM RI No.C-07859 HT. 0104. 

Tahun 2003 tanggal 10 April 2003. Tentang persetujuan Akta Perubahan anggaran 

dasar PT. INTI (Persero) tanggal 4 November 2002 No. 9 maka PT. INTI 

(Persero) pada saat ini di bawah naungan Menteri Negara BUMN. 

 Dalam menjalankan usahanya PT. INTI (Persero) mempunyai misi yaitu : 

 “Menjadi basis atau tulang punggung dari kemampuan nasional untuk 

memenuhi kebutuhan dalam bidang Telekomunikasi dan Elektronika Profesional, 

baik perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software) dalam 

rangka menunjang wawasan nusantara dan ketahanan nasional”. 

 Adapun tujuan utama yang ingin dicapai PT. INTI (Persero) adalah : 

1. Peningkatan kemampuan nasional dalam bidang Industri Telekomunikasi dan 

Elektronika Profesional baik perangkat lunak maupun perangkat keras. 

2. Menjadi pusat keunggulan dibidang Industri Telekomunikasi dan menjadi 

penunjang utama pengembangan sistem telekomunikasi nasional. 



 

 

 

3. Meningkatkan kemampuan perusahaan untuk tumbuh dan berkembang atas 

dasar kekuatan sendiri. 

4. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan industri lainnya. 

5. Menjadi sumber devisa negara. 

 

3.3 Tujuan Pokok dan Aktivitas Perusahaan 

PT. INTI (Persero) yang bergerak dibidang industri dan perakitan barang-

barang elektronika serta pelayanan jasa instalasi telekomunikasi sebagian besar 

masih mendatangkan komponennya dari luar negeri, baik dalam bentuk CKD 

(Completely Knocked Down) dimana 100% komponenya diimpornya, maupun 

SKD (Semi Knocked Down) dimana sebagian besar komponennya diimpor dan 

sebagian lagi diproduksi sendiri dengan bahan baku berasal atau diimpor dari 

negara yang sama. 

Untuk melaksanakan kegiatan di atas maka perusahaan bekerjasama dalam 

bidang teknik dengan beberapa negara, diantaranya : 

1. Siemen AG (Jerman). 

2. Japan Radio Co. Ltd. (Jepang). 

3. Bell Telephone Manufacturing Ltd. (Belgia). 

4. Nippon Electronic Corporation (Jepang). 

5. VIZ (Amerika Serikat). 

 Pada saat PT. INTI (Persero) telah mampu memproduksi dan merakit 

berbagai macam perangkat dan peralatan serta jasa telekomunikasi. Adapun jenis-

jenis produk dan jasa yang dihasikan antara lain meliputi : 



 

 

 

1. Produk Terminal, terdiri dari : 

a. Desk Top Elektronic Telephone (Pesawat Telepon Elektronik). 

b. Multicoins Public Payphone Terminal (Pesawat Telepon Multi koin). 

c. Public Paypone for International and Longdistance Direct Dialing 

(Pesawat Telepon Umum Swalayan). 

d. Private Automatic Branch Exchange (Pesawat Telepon Pribadi). 

2. Produk Switching, terdiri dari : 

a. Mobile Radio Telephone/STKB (Sambungan Telepon Kendaran 

Bergerak). 

b. Compact Earth Station-3 Channel (Stasiun Bumi Kecil-3 canel). 

c. Remote Telephone System-TDMA (Sambungan Langsung Jarak Jauh). 

d. STDI (Sentral Telepon Digital Indonesia). 

3. Produk Transmisi terdiri dari : 

a. Multiplex Equipment. 

b. Pulse Code Modulation (PCM). 

c. Out Station STKB. 

d. SBK – 100. 

e. RX, TX, RTEE (Radio Telephone Terminal Equipment). 

f. Transceiver HF/SSB. 

g. Transmitter Receiver SBB/ISD. 

4. Instalasi, terdiri dari : 

a. STDI Phase III. 

b. STDI Phase IV. 



 

 

 

c. PCM Phase III. 

5. Produk Prafabrikasi, terdiri dari : 

a. Komponen Rak STDI. 

b. Komponen MDI. 

c. Komponen Mini HVT. 

d. Komponen PTUS. 

e. Komponen Pespon. 

f. Papan Rangkaian Tercetak. 

6. Purna jual/Bidang Jasa, terdiri dari : 

a. Konsultasi. 

b. Reparasi. 

c. Survei. 

d. Service / Maintanance. 

e. Instalasi. 

 

3.3.1 Struktur Organisasi Perusahaan dan Uraian Tugas 

 Perkembangan pertelekomunikasian di Indonesia mengalami banyak 

perubahan baik dari segi kebijakan bisnis, maupun teknologi, yang pada 

gilirannya membawa pengaruh bagi organisasi perusahaan, untuk mengatasi hal 

tersebut maka PT. INTI (Persero) secara bertahap melakukan evaluasi atas 

struktur organisasi yang telah dijalankan, sehingga hampir setiap tahun terdapat 

restrukturisasi organisasi. Maksud dari restrukturisasi organisasi yang dilakukan 

PT. INTI (Persero) adalah untuk mengubah organisasi yang ada agar perusahaan 



 

 

 

mampu memasuki era kompetisi melalui struktur organisasi yang lebih ramping, 

fleksibel, dan terkonsentrasi pada fungsi-fungsi secara langsung menunjang bisnis 

perusahaan, dengan demikian dapat tercapai tingkat efisiensi dan efektivitas yang 

optimal dari segi mutu pelayanan produk, peningkatan peraihan laba, serta 

perluasan perusahaan. 

 Struktur organisasi PT. INTI (Persero) yang berlaku saat ini disusun 

berdasarkan surat Keputusan Direksi Nomor : KN/02/2003 bentuk yang 

digunakan adalah struktur organisasi fungsional, namun secara bertahap 

perusahaan mulai mengorientasikan kebentuk divisional sejalan dengan 

dibentuknya Strategik Business Unit (SBU). 

 Kekuasaan tertinggi pada perusahaan terletak pada Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS), karena saham-sahamnya dimiliki oleh negara, berarti 

kekuasaan tertinggi adalah pada pemerintah dan sebagai pengawas dan penasehat 

ditunjuk sebuah Dewan Komisaris. Dewan Direksi dipilih dan diangkat oleh 

pemerintah. Dewan ini terdiri dari Direktur Utama, Direktur Corporate Office, 

Direktur Network Integration, Direktur Engineering & Product. Direktur utama 

dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para direktur, selain itu juga dibantu 

oleh Internal Audit, yaitu terdiri dari Bidang Pemeriksa Keuangan, Bidang 

Operasional, Bidang Pemeriksaan Khusus, serta Bagian Administrasi dan 

Pengendalian Perusahaan. 

 Struktur organisasi terdiri dari 3 bagian utama, yaitu : Direksi, Divisi, dan 

Strategic Business Uni (SBU). Penjelasan dari masing-masing unsur tersebut 

adalah sebagai berikut : 



 

 

 

A. Direksi  

 Direksi adalah suatu dewan yang memimpin suatu usaha korporasi dan 

menjalankan misi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan, dengan kinerja 

usaha yang menguntungkan, kepuasan pelanggan yang maksimal, serta tingkat 

pencapaian usaha setiap tahap perkembangan. 

Direksi terdiri dari : 

1. Direktur utama 

2. Direktur Coorporate Office. 

3. Direktur Network Integration. 

4. Direktur Engineering & Product. 

Uraian Kewajiban dan Tanggung Jawab Pokok : 

1. Menentukan strategi dan kewajiban umum perusahaan dalam jangka 

pendek, menengah, dan panjang. 

2. Menjalankan perusahaan sesuai dengan wewenang yang ditentukan dalam 

anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan negara atau 

pemerintah. 

3. Membina dan mengawasi performasi unit kerja. 

4. Mengintegrasi strategi perusahaan dengan sasaran dan performasi divisi. 

B. Divisi (Bidang) 

Pembentukan divisi ditujukan untuk mendukung kelancaran kegiatan 

bisnis SBU dengan menyusun kebijakan-kebijakan strategis sesuai dengan 

fungsinya yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan operasional pada unit kerja 

lain. 



 

 

 

Divisi (Bidang) terdiri dari : 

1. Audit Internal 

Uraian Kewajiban dan Tugas Jawab Pokok : 

a. Membantu direksi utama dan mengadakan penilaian atas pelaksanaan 

manajemen dari sistem pengendalian pada setiap unit organisasi serta 

memberikan saran-saran perbaikannya. 

b. Menyelenggarakan pemeriksaan operasional dan melaksanakan 

evaluasi berdasarkan ketentuan atau peraturan yang berlaku atas 

seluruh kegiatan perusahaan. 

c. Menyelenggarakan pemeriksaan keuangan dan melaksanakan evaluasi 

atas seluruh pengelolaan keuangan perusahaan berdasarkan pada 

ketentuan atau peraturan yang berlaku. 

2. Divisi Sumber Daya Manusia 

Uraian Kewajiban dan Tunggang Jawab Pokok 

a. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan serta 

mengembangkan sumber daya manusia dan organisasi berdasarkan 

kebijakan strategis perusahaan dan kebijakan fasilitas sumber daya 

manusia dan organisasi berdasarkan kebijakan fasilitas sumber daya 

manusia dan organisasi berdasarkan kebijakan strategis perusahaan dan 

pengelolaan fasilitas kerumah tanggaan kantor pusat. 

b. Membuat perencanaan kebutuhan SDM baik pada tingkat divisi 

korporasi maupun SBU bersama dengan unit yang bersangkutan. 



 

 

 

c. Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan 

rekruitmen serta seleksi untuk pemenuhan akan kebutuhan SDM. 

d. Mengevaluasi dan mengembangkan sistem, penempatan karyawan, 

kompensasi atau penjabaran karir, sistem informasi personalia, dan 

kesejahteraan serta kesehatan. 

3. Divisi Research & Development 

Uraian Kewajiban dan Tanggung Jawab Pokok 

a. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan keandalan mutu 

fungsi produksi dan jasa yang dihasilkan perusahaan, untuk 

meningkatkan produktivitas perusahaan berdasarkan kebijakan 

strategis perusahaan. 

b. Mengkaji, mengembangkan, merencanakan dan merealisasikan 

pengendalian dan jaminan mutu diseluruh unit di lingkungan 

perusahaan sehingga spesifikasi produk, jasa, dan proses yang 

berkaitan dengan sistem mutu memenuhi persyaratan. 

c. Menyusun dan mengevaluasi prosedur sistem operasi untuk setiap unit 

kerja. 

4. Divisi Keuangan 

Uraian Kewajiban dan Tanggung Jawab Pokok 

a. Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pengelolaan 

keuangan serta sistem akuntansi perusahaan berdasarkan kebijakan 

strategis perusahaan. 



 

 

 

b. Melaksanakan pencarian sumber dana, penerimaan dana, penempatan 

dana, serta penggunaan dana sesuai dengan kebijakan keuangan yang 

telah digariskan. 

c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan penganggaran, penyimpanan 

kekayaan dan keuangan perusahaan, permodalan, perpajakan, serta 

asuransi. 

5. Divisi Sekretariat Perusahaan 

Uraian Kewajiban dan Tanggung Jawab Pokok 

a. Fungsi merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan-

kegiatan sekretariat perusahaan. 

b. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kesekretariatan seperti 

hukum, hubungan masyarakat, administrasi perusahaan secara efisien 

dan efektif. 

c. Melakukan pemberian bantuan kepada unit-unit yang membutuhkan. 

Dalam menjalankan kegiatan divisi dilengkapi dengan unit organisasi 

pendukung yang merupakan penjabaran dari fungsi utama yang 

dipunyai oleh divisi yang bersangkutan, terdiri dari : 

1) Bagian dengan jumlah maksimal 5 (lima) bagian. 

2) Urusan dengan jumlah maksimal 4 (empat) urusan. 

C. Strategic Business Unit (SBU) 

 Pembentukan SBU ditujukan untuk meningkatkan kontribusi uasaha 

pada perusahaan dalam meraih keuntungan sesuai misi, tujuan, dan anggaran 

dasar perusahaan. SBU yang dimaksud terdiri dari : 



 

 

 

1. SBU MCN (Mobile Comm. Network) 

Uraian Kewajiban dan Tanggung Jawab Pokok 

a. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pedoman kegiatan 

perusahaan dan produksi produk-produk, pengadaan barang dan jasa, 

serta kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan fungsi organisasi 

bisnis pada umumnya untuk meningkatkan kontribusi usaha pada 

perusahaan dalam meraih keuntungan sesuai dengan kebijakan strategis 

perusahaan. 

b. Melakukan kegiatan pemasaran melalui kegiatan rekayasa penjualan, 

operasi penjualan, promosi dan pelayanan jasa purnal jual serta mencari 

pasar baru termasuk mengusulkan produk-produk baru yang dapat 

dipasarkan. 

c. Melakukan kegiatan perencanaan dan pengendalian produksi rekayasa 

produksi dan peningkatan produktivitas. 

2. SBU ICSS (Infocom Support & Service) 

Uraian Kewajiban dan Tanggung Jawab Pokok 

a. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pedoman kegiatan 

perusahaan untuk meningkatkan kontribusi usaha, pengendalian barang 

dan jasa, serta kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan fungsi 

organisasi bisnis pada umumnya untuk meningkatkan kontribusi usaha 

pada perusahaan dalam meraih keuntungan sesuai dengan kebijakan 

strategis perusahaan. 



 

 

 

b. Melakukan kegiatan pemasaran jasa pelayanan teknologi. Melakukan 

kegiatan perencanaan dan pengendalian produksi, rekayasa produksi, dan 

peningkatan produktivitas. 

c. Melaksanakan kegiatan instalasi termasuk kegiatan testing 

commissioning. 

3. SBU FNA (Fixed Network & Access) 

Uraian Kegiatan dan Tanggung Jawab Pokok 

a. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan pengelolaan produksi 

serta aktivitas perusahaan, pendapatan perusahaan, pemasaran produk, 

dan rekayasa produksi untuk meningkatkan kontribusi usaha pada 

perusahaan dalam meraih keuntungan sesuai dengan kebijakan strategis 

perusahaan. 

b. Melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pengendalian komponen, 

pengendalian kualitas, pengukuran produktivitas, dan penjualan produk. 

c. Melaksanakan proses produksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. 

d. Melakukan kegiatan operasi penjualan, rekayasa penjualan, dan usaha-

usaha promosi untuk memasarkan produk-produk lain yang terintegrasi. 

 

3.4 Metode Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada satu 

perusahaan. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah studi kasus. 

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

analisis yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan 



 

 

 

keadaan objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada dengan cara 

mengumpulkan, mengolah, menyajikan serta menganalisa berbagai data yang 

ditemukan dan membandingkannya dengan teori yang ada, kemudian dianalisis 

penerapannya dalam praktek sehingga  dapat ditarik suatu kesimpulan. 

 

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data ini merupakan langkah pertama penelitian 

terhadap permasalahan yang penulis teliti. Penelitian yang dilakukan tersebut 

adalah : 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Yaitu penelitian secara langsung ke tempat penelitian dengan maksud 

memperoleh data primer. Data primer ini diperoleh dengan cara : 

a) Observasi 

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan 

meninjau secara langsung ke perusahaan yang diteliti. 

b) Wawancara 

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan 

pihak yang berwenang atau bagian yang berwenang atau bagian lain yang 

berhubungan langsung dengan objek yang diteliti. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Yaitu pengumpulan data dengan cara mencari dan mempelajari bahan-bahan 

dan membandingkannya dengan beberapa sumber kepustakaan, seperti buku 



 

 

 

literatur, majalah-majalah, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti. 

 

3.4.2 Operasionalisasi Variabel  

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu : 

1. Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas merupakan variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi 

variabel lain (variabel yang tidak tergantung pada variabel lain). Dalam 

penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah “Biaya Mutu Perusahaan” 

yang mengambil alat ukur yaitu biaya pengendalian dan biaya kegagalan. 

2. Variable Terikat (Dependent variable) 

Suatu variable digolongkan sebagai variabel lain, keadaan variabel tersebut 

diterangkan atau dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam hal ini yang menjadi 

variabel terikat adalah “Pendapatan Operasional Perusahaan” yang 

mengambil alat ukur yaitu jumlah penjualan. 

 

3.4.3 Variabel dan Skala Pengukuran 

Skala pengukuran yang diambil dalam penelitian ini adalah skala rasio 

untuk variabel independent dan dependent. Di bawah ini disajikan table variabel 

dan skala pengukuran adalah sebagai berikut : 

 

 

 



 

 

 

Table 3.1 

Operasionalisasi Variabel 

Variabel Konsep Variabel Indikator Skala 

Pengukur

an 

Instrument 

Variabel 

Independen: 

Biaya Mutu 

Biaya mutu adalah 

biaya yang 

berhubungan dengan 

biaya penciptaan, 

pengklasifikasian, 

perbaikan dan 

pencegahan 

kerusakan. Biaya 

mutu dapat 

dikelompokkan ke 

dalam empat golongan 

yaitu biaya 

pencegahan, biaya 

penilaian, biaya 

kegagalan internal 

dan biaya kegagalan 

eksternal. 

• Biaya 

pengendali

an  

• Biaya 

kegagalan 

Rasio  Observasi  

Variabel 

Dependen : 

Pendapatan 

Operasional 

Perusahaan 

Pendapatan adalah 

peningkatan jumlah 

aktiva atau 

penurunan kewajiban 

yang timbul dari 

penyerahan barang 

dan jasa atau aktivitas 

lainnya. Pendapatan 

yang berasal dari 

kegiatan utama 

perusahaan disebut 

pendapatan usaha, 

sedangkan 

pendapatan yang 

diperoleh dari 

kegiatan di luar 

kegiatan utama 

perusahaan disebut 

pendapatan lain-lain. 

Hasil 

penjualan 

produk 

Rasio Observasi  

 

 



 

 

 

3.4.4 Penentuan Populasi dan Sampel Penelitian 

Pengertian populasi menurut Sugiono (2005:55) adalah sebagai berikut : 

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek/subjek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya”. 

 

 Populasi dalam penelitian yang penulis lakukan adalah laporan keuangan 

PT. INTI (Persero) tahun 2003-2008. 

 Sedangkan sampel menurut Supriyono (2005:56) adalah sebagai berikut : 

 “Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut”. 

Sampel tersebut dipilih oleh peneliti adalah : 

• Biaya mutu yang terdiri dari : biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya 

kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal selama kurun waktu enam 

tahun dimulai pada tahun 2003-2008. 

• Pendapatan operasional yang ukurannya dengan menggunakan data 

laporan laba-rugi PT. INTI (Persero) selama kurun waktu enam tahun mulai 

tahun 2003-2008. 

 

3.4.5 Sumber dan Jenis Data 

 Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, karena data 

penelitian ini diperoleh di lapangan atau langsung dari sumbernya, dimana data ini 

dikumpulkan melalui hasil wawancara. Sedangkan jenis data dalam penelitian ini 

dikumpulkan melalui hasil wawancara. Sedangkan jenis data bersifat time series 



 

 

 

data atau data deret waktu yang merupakan hasil pengamatan suatu periode 

tertentu (bulanan, triwulan atau tahunan). 

 

3.4.6 Rancangan Pengujian Hipotesis 

Rancangan pengujian hipotesis akan dimulai dengan penetapan hipotesis 

nol dan hipotesis alternatif, pemilihan uji statistik, penetapan tingkat signifikansi, 

pengujian hipotesis dan penarikan simpulan. 

 

3.5 Pengujian Hipotesis 

3.5.1 Penetapan Hipotesis Nol 

 Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada 

tidaknya pengaruh antara variabel x dan variabel y. Dimana hipotesis nol (Ho) 

yaitu suatu hipotesis tentang tidak adanya pengaruh, umumnya diformulasikan 

untuk ditolak. Sedangkan hipotesis alternatif (Ha) merupakan hipotesis yang 

diajukan peneliti dalam penelitian ini, menunjukan adanya hubungan dan 

pengaruh (signifikan) antar variabel yang diteliti. Masing-masing hipotesis 

tersebut dijabarkan sebagai berikut: 

Ho1:  Biaya mutu (pengendalian) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

efektivitas pendapatan operasional perusahaan. 

Ha1: Biaya mutu (pengendalian) berpengaruh secara signifikan terhadap 

efektivitas pendapatan operasional perusahaan. 

Ho2: Biaya mutu (kegagalan) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

efektivitas pendapatan operasional perusahaan. 



 

 

 

Ha2:  Biaya mutu (kegagalan) berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas 

pendapatan operasional perusahaan. 

 

3.5.2 Pemilihan Uji Statistik 

Pengujian hipotesis yang digunakan adalah menggunakan analisis 

koefisien korelasi berbasis metode moment. Analisis korelasi adalah suatu analisis 

untuk mengatasi sampai kuat lemahnya hubungan variabel X sebagai variable 

independen, yaitu biaya mutu dan variabel Y sebagai dependen, yaitu pendapatan 

operasional perusahaan. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana hubungan antara 

kedua variabel yang bersangkutan.  

 

3.5.3 Perhitungan Uji Statistik 

 Langkah-langkah kerja perhitungan uji statistik secara lengkap adalah 

sebagai berikut : 

a. Menghitung nilai-nilai variable X dan Y, nilai kuadratnya dan 

perkalian antar variable. 

b. Analisis Korelasi Pearson. 

Analisis ini digunakan untuk menentukan koefisien korelasi, yaitu koefisien 

yang menunjukkan tingkat atau derajat hubungan antar variabel X dan Y.  

Adapun rumus korelasinya adalah sebagai berikut : 

r =  

 



 

 

 

 

Keterangan: 

ryx= Koefisien korelasi pearson 

Y= Variabel Dependen 

X=  Variabel Independen 

n= Jumlah sampel yang diteliti 

Nilai koefisien (ryx) berada pada -1 ≤ + 1. Tanda positif menunjukkan adanya 

korelasi positif dan berarti setiap kenaikan variabel X akan diikuti oleh kenaikan 

variabel Y. demikian pula sebaliknya, tanda negatif menunjukkan adanya korelasi 

negative antara kedua variabel dan berarti setiap kenaikan variabel X akan diikuti 

dengan penurunan Y atau setiap penurunan variabel X akan diikuti kenaikan 

variabel Y. secara lebih jelasnya derajat korelasi antara X dan Y dapat 

ditunjukkan sebagai berikut : 

� Jika ryx = +1, maka korelasi antar kedua variabel sangat kuat dan positif 

� Jika ryx = 0 atau mendekati antara kedua variabel tidak ada ataui sangat 

lemah. 

� Jika ryx = -1 atau mendekati -1, maka korelasi antara kedua variabel sangat 

kuat dan negative. 

Untuk dapat memberikan interprestasi terhadap kuatnya hubungan tersebut, 

maka digunakan pedoman sebagi berikut: 

 

 

 

 



 

 

 

Tabel 3.5.3 

Interpretasi terhadap koefisien korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00-0,199 Sangat Rendah 

0,20-0,399 Rendah 

0,40-0,599 Sedang 

0,60-0,799 Kuat 

0,80-1,000 Sangat Kuat 

Sumber : Sugiyono (2005:216) 

*Uji t 

 Untuk menguji pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel 

terikat, digunakan pengujian koefisien regresi secara parsial (uji t) yaitu dengan 

membandingkan  t tabel dan t hitung yaitu: 

 

  t =  

Keterangan : 

t = nilai uji t (t hitung) 

r = koefisien korelasi 

r2= koefisien determinasi 

n = Jumlah sampel yang diteliti 

 Untuk menguji tingkat signifikasi, t hitung akan dibandingkan dengan t 

tabel dengan kriteria sebagai berikut: 

 



 

 

 

 Ho akan diterima apabila –ttabel < t hitung  <  t tabel 

 Ha akan diterima apabila t hitung  ≥  t tabel dan t hitung  ≤ -t tabel 

*Koefisien Determinasi  

 Untuk menghitung besarnya sumbangan atau kontribusi dari variabel x 

terhadap naik turunnya variabel y dihitung koefisien determinasi dengan rumus: 

 

       Kd=  x 100% 

 

Kd= Koefisien determinan 

r= Nilai koefisien korelasi 

 

3.5.4      Penetapan Tingkat Signifikansi 

Tingkat signifikan yang dipakai adalah 0,05. Artinya, kemungkinan 

kebenaran hasil penarikan kesimpulan mempunyai probabilitas 95% atau teleransi 

kemelesetan 5% Tingkat signifikansi α = 0,05 sering digunakan dalam ilmu sosial 

untuk korelasi kedua variabel cukup nyata.  

 

3.5.5    Penarikan Kesimpulan 

Berdasarkan  hipotesis yang ada maka penulis dapat menarik kesimpulan 

apakah variabel bebas (x) yaitu Biaya Mutu memiliki pengaruh yang signifikan 

atau  tidak terhadap variabel terikat (y) yaitu Pendapatan Operasional Perusahaan. 

 

 



 

 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 HASIL PENELITIAN 

4.1.1 Biaya Mutu 

 Suatu produk yang bermutu dapat dicapai apabila semua pihak dalam 

perusahaan dapat bekerja sama dengan baik untuk menghindari kesalahan-

kesalahan yang dapat merugikan mutu produk yang dihasilkan, baik itu pada saat 

pemilihan pemasok, proses produksi sampai kepada proses pemasaran produk. 

Sementara itu seorang manajer tentu memerlukan suatu ukuran mutu yang dapat 

dipercaya untuk membantu mereka memenuhi tujuan menghasilkan produk yang 

bermutu. Langkah awal dari usaha ini adalah mengidentifikikasi dan mengukur 

besarnya apa yang disebut dengan biaya mutu. Tujuan dari pengukuran biaya 

mutu ini adalah mengidentifikasi berapa banyak pengeluaran perusahaan untuk 

menghasilkan produk yang bermutu. 

 Pada dasarnya setiap perusahaan mempunyai biaya mutu, hanya saja ada 

yang mengelompokkannya secara khusus dan ada juga yang tidak. Demikian pula 

yang terjadi pada Divisi Pengembangan dan Produk PT. INTI (Persero) terdapat 

laporan biaya mutu. 

 

 

 



 

 

 

4.1.2 Pengklasifikasian Biaya Mutu 

 Dalam rangka membangun mutu yang sesuai dengan harapan dan 

kebutuhan pelanggan, perusahaan mengeluarkan sejumlah biaya yang 

dikategorikan sebagai biaya mutu. Dimana biaya ini dipergunakan untuk menilai 

mutu, mencegah mutu yang buruk, dan memperbaiki mutu yang buruk. 

 Dalam PT. INTI (Persero) biaya mutu berkaitan dengan dua subkategori 

dari kegiatan yang terkait dengan mutu yang pertama yaitu biaya pengendalian 

yang terdiri dari biaya pencegahan dan biaya penilaian, yang kedua yaitu biaya 

kegagalan yang terdiri dari biaya kegagalan eksternal dan biaya kegagalan 

internal. Pengklasifikasian biaya mutu di PT. INTI (Persero) adalah sebagai 

berikut : 

1. Biaya Pencegahan 

Adalah biaya-biaya yang secara nyata dikeluarkan oleh perusahaan untuk 

mencegah produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi awal. Biaya-biaya 

pencegahan yang dikeluarkan oleh PT. INTI (Persero) antara lain : 

a. Biaya untuk alat kerja kecil 

b. Biaya untuk pendidikan dan latihan 

c. Biaya untuk publikasi dan kehumasan 

d. Biaya research and development 

Pada PT. INTI (Persero) biaya pencegahan dari tahun 2003 sampai dengan 

tahun 2008 berkisar antara 18,85% – 56,66% dari total biaya mutu yang 

dikeluarkan perusahaan.  



 

 

 

2. Biaya Penilaian 

Adalah biaya-biaya yang secara nyata terjadi dalam mendeteksi produk yang tidak 

sesuai dengan spesifikasinya. Biaya-biaya penilaian yang dikeluarkan oleh PT. 

INTI (Persero) antara lain : 

a. Biaya Jasa konsultan 

b. Biaya perjalanan dinas 

Biaya penilaian pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 pada PT. INTI 

(Persero) berkisar antara 7,11% - 52,91% darai total biaya mutu yang dikeluarkan 

perusahaan. Kenaikan biaya penilaian tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan 

kesesuaian mutu produk yang dibuat dengan standar yang telah ditetapkan atau 

yang diharapkan oleh pelanggan. 

3. Biaya Kegagalan Internal 

Adalah biaya-biaya yang secara nyata terjadi ketika produk yang tidak sesuai 

dengan spesifikasi dapat dideteksi sebelum dikirim ke tangan konsumen. Biaya 

kegagalan internal yang dikeluarkan oleh PT. INTI (Persero) antara lain : 

a. Biaya pemeliharaan dan perbaikan 

Biaya kegagalan internal yang dikeluarkan oleh perusahaan berkisar antara 

14,75% - 33,10%. Biaya kegagalan internal ini tiap tahunnya mengalami 

penurunan, hal ini mengindikasikan bahwa produk yang bermutu gagal atau tidak 

sesuai dengan permintaan pelanggan tetapi belum dikirim kepada pelanggan, tiap 

tahunnya mengalami penurunan. 

 



 

 

 

4. Biaya Kegagalan Eksternal 

Adalah biaya-biaya yang secara nyata terjadi ketika produk dikembalikan oleh 

konsumen karena tidak sesuai dengan spesifikasi (karena cacat). Biaya kegagalan 

eksternal yang dikeluarkan PT. INTI (Persero) antara lain : 

a. Biaya masa garansi proyek 

b. Biaya Asuransi 

Biaya kegagalan eksternal yang dikeluarkan oleh perusahaan berkisar 

antara 3,7% - 29,49% dari total biaya mutu yang dikeluarkan oleh perusahaan. 

biaya kegagalan eksternal yang dikeluarkan oleh perusahan dari tahun ke tahun 

mengalami penurunan, hal ini mengindikasikan bahwa produk gagal atau produk 

yang tidak sesuai dengan keinginan pelanggan yang terlanjur dikirim, tiap 

tahunnya mengalami penurunan. 

 

4.2 Laporan dan Analisis Biaya Mutu Perusahaan 

Laporan biaya mutu akan sangat berguna bagi manajemen untuk menilai 

apakah program perbaikan mutu di perusahaan berjalan dengan baik atau tidak. 

Seluruh biaya mutu ini dilaporkan setiap periode akuntansi (dalam hal ini setiap 

satu tahun sekali) dan dijadikan alat control untuk mengetahui tingkat perbaikan 

mutu yang telah dilaksanakan untuk setiap periode di perusahaan tersebut, 

sehingga dapat terlihat apakah biaya-biaya mutu tersebut telah didistribusikan 

secara tepat, apabila ada masalah dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan 

dengan segera. Seperti yang diketahui bahwa program perbaikan mutu akan 



 

 

 

berjalan dengan baik apabila jumlah total biaya mutu dari setiap periode tersebut 

mengalami penurunan. 

Berikut di bawah ini penulis sajikan Realisasi Biaya Mutu selama 6 

periode pada PT. INTI (Persero) dalam bentuk tabel 4.1 Laporan Realisasi Biaya 

Mutu di bawah ini : 

Tabel 4.1 

Laporan Realisasi Biaya Mutu 

Tahun 2003 s/d 2008 (dalam juta rupiah) 

Uraian  2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Total biaya 

pencegahan 

2,118.60 2,667.70 3,128.70 5,183.20 11,835.90 5,076.50 

Total biaya 

penilaian 

1,370.60 1,919.50 2,130.50 5,139.80 2,486.20 14,224.80 

Total biaya 

kegagalan 

internal 

1,118.20 1,214.30 3,400.20 4,354.90 4,246.70 6,624.00 

Total biaya 

kegagalan 

eksternal 

1,708.60 2,426.50 1,612.80 2,489.30 2,319.70 996.90 

∑ Biaya Mutu 6,316 8,228 10,272.20 17,167.20 20,888.50 26,922.20 

Sumber : Laporan Biaya Mutu 

Dalam bentuk grafik biaya mutu yang dikeluarkan setiap tahun pada PT. 

INTI (Persero) adalah sebagai berikut : 

 



 

 

 

 

Gambar 4.1 

Grafik Biaya Mutu Tahun 2003-2008 

Bila dilihat dari Laporan Realisasi Biaya Mutu pada tabel 4.1, biaya mutu 

yang dikeluarkan oleh perusahaan dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan, 

dalam hal ini berarti perusahaan masih harus terus meningkatkan pengeluaran 

biaya pencegahan dan biaya penilaian. Pada prinsipnya, kenaikan biaya 

tercapainya zero defect atau kerusakan nol pada produk yang dihasilkan, sebab 

dengan melakukan pencegahan dini maka kerusakan dan kegagalan mutu 

meningkatkan kegiatan pencegahan dari pada perbaikan atas mutu produk akan 

dapat menekan biaya kegagalan, baik kegagalan internal maupun kegagalan 

eksternal yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. 

Biaya mutu pada PT. INTI (Persero) terlihat jelas bahwa dari tahun 

ketahun terus mengalami peningkatan, hal ini membuktikan bahwa perusahaan 

masih harus terus bberupaya meningkatkan program perbaikan mutunya dengan 

jalan memprioritaskan pengalokasian biaya pengendalian yang lebih besar. Selain 

itu perusahaan melakukan prosedur pengawasan mutu produk dengan lebih cermat 



 

 

 

dan teliti. Berikut penulis sajikan data biaya pengendalian dan biaya kegagalan 

dalam bentuk tabel 4.2 : 

Tabel 4.2 

Total Biaya Mutu 

Pada tahun 2003 s/d 2008 (dalam jutaan rupiah) 

Tahun  Total Biaya Mutu Total Biaya 

Pengendalian 

Total Biaya 

Kegagalan 

2003 6,316 3,489,20 2,826.80 

2004 8,228 4,587.20 3,640.80 

2005 10,272,20 5,295.20 5,013 

2006 17,167.20 10,223.00 6,844.20 

2007 20,888.50 13,322.10 6,566.40 

2008 26,922.20 19,311.30 7,620,90 

Sumber : Laporan Biaya Mutu 

Dalam bentuk grafik biaya pengendalian dan biaya kegagalan yang 

dikeluarkan setiap tahun pada PT. INTI (Persero) adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                Gambar 4.2 

Grafik Biaya Pengendalian dan Biaya Kegagalan Pada PT. INTI (Persero) 

Tahun 2003-2008 

Berdasarkan data total biaya mutu yang terdapat dalam tabel 4.2 dan 

gambar 4.2 dapat dijelaskan bahwa realisasi biaya pengendalian yang terdiri dari 

biaya pencegahan dan biaya penilaian terus mengalami peninkatan dari tahun ke 

tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan terus berupaya memperbaiki 

mutu produknya dengan memprioritaskan pengeluaran biayanya terhadap biaya 

pengendalian, sehingga diharapkan produk yang cacat dapat terus berkurang dari 

tahun ke tahun. 

Sementara itu, pada grafik dapat kita lihat realisasi biaya kegagalan baik 

itu biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal dari tahun 2003 sampai 

tahun 2006 mengalami kenaikan, itu berarti masih terdapat produk cacat atau 

gagal pada saat memproduksi namun, dapat kita lihat dari 2 tahun terakhir yaitu 

tahun 2007 dan tahun 2008 biaya kegagalan mengalami penurunan atau dapat 

dikurangi dengan jalan mengeluarkan atau mengalokasikan dana yang lebih besar 



 

 

 

pada aktivitas pengendalian (pencegahan dan penilaian). Hal ini dapat dilihat 

melalui total biaya pengendalian dari tahun 2003 s/d 2008 yang mengalami 

kenaikan sebesar 63,79% dan total biaya kegagalan yang mengalami penurunan 

sebesar 36,20%. 

Hal ini menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik dalam 

melaksanakan program perbaikan mutu, salah satu program yang dilakukan oleh 

PT. INTI (Persero) dengan cara mengefisienkan biaya produksi demi mencapai 

mutu produk yang optimal serta menciptakan hubungan “langganan” dengan 

konsumen. 

 

4.3 Analisis Perhitungan Pendapatan Operasional Pada PT. INTI 

(Persero) 

4.3.1 Klasifikasi dan Kebijakan Pengakuan Pendapatan Pada PT. INTI 

(Persero) 

Sumber pendapatan PT. INTI (Persero) adalah berasal dari kegiatan 

penjualan produksi. Adapun pengelompokkan pengakuan pendapatan pada PT. 

INTI (Persero) adalah sebagai berikut : 

1. Pendapatan Usaha 

Pendapatan usahan pada PT. INTI (Persero) berasal dari kegiatan utama 

perusahaan yaitu dari penjualan produksi PT. INTI (Persero). 

2. Pendapatan Lain-lain 



 

 

 

Pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang diperoleh, tetapi tidak 

mempunyai hubungan langsung dengan aktivitas induk perusahaan dan 

anak perusahaan. 

Sesuai dengan judul yang penulis teliti, maka pendapatan pada PT. INTI 

(Persero) yang diambil adalah pendapatan yang berasal dari kegiatan 

utama perusahaan atau pendapatan operasi perusahaan yaitu hasil 

penjualan. 

 

4.3.2 Tinjauan Pendapatan Operasional Pada PT. INTI (Persero) 

Sebagai perusahaan manufaktur, sumber pendapatan PT. INTI (Persero) 

adalah berasal dari kegiatan penjualan produksi perusahaan. berikut ini adalah 

perkembangan perolehan pendapatan operasi pada PT. INTI (Persero) yang 

diambil dari laporan laba rugi perusahaan yaitu dari akun pendapatan 

usaha/penjulan bersih : 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabel 4.3 

Data Pendapatan Operasi 

Tahun 2003 s/d 2008 (dalam juta rupiah) 

Tahun  Pendapatan 

Operasi (Penjualan) 

Kenaikan/Penurunan 

(Rp) 

Kenaikan/ 

Penurunan (%) 

 

2003 300,803.72 0 0 

2004 769,005.16 468,201.44 155,65% 

2005 565,562.44 (203,442.72) (26,45%) 

2006 629,547.72 63,985.28 11,31% 

2007 684,508.60 54,960.88 8,7% 

2008 730,993.60 46,485.00 6,79% 

Sumber : Laporan Laba Rugi 

 Dari tabel data pendapatan operasi pada PT. INTI (Persero), dapat dilihat 

bahwa pendapatan operasional perusahaan berupa hasil penjulan produk 

perusahaan mengalami kenaikan dan penurunan. Diketahui pada tahun 2003 

pendapatan operasional mencapai Rp. 300.803.720.000, jika dibandingkan dengan 

tahun 2004, pendapatan operasionalnya mencapai Rp. 769.005.160.000, atau 

mengalami peningkatan sebesar 155,65%. 

 Pada tahun 2005, pendapatan operasionalnya mencapai Rp. 

565.562.440.000 atau mengalami penurunan sebesar Rp. 203.442.720.000, atau 

sebesar 26,45%. Jika dibandingkan dengan tahun 2006, pendapatan 

operasionalnya mencapai Rp. 629.547.720.000, atau mengalami peningkatan 

sebesar Rp. 63.985.280.000 atau sebesar 11,31%. 



 

 

 

 Sementara pada tahun 2007, pendapatan operasionalnya mencapai Rp. 

684.508.600.000 atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 54.960.880.000 atau 

sebesar 8,7%. Sedangkan pada tahun 2008, pendapatan operasionalnya mencapai 

Rp. 730.993.600.000, jika dibandingkan dengan tahun 2007, pendapatan 

operasional perusahaan tahun 2008 mengalami peningkatan sebesar Rp. 

46.485.000.000 atau sebesar 6,79%. 

 Dalam bentuk grafik pendapatan operasi pada PT. INTI (Persero) adalah 

sebagai beriikut : 

 

Gambar 4.3 

Grafik Pendapatan Operasional Pada PT. INTI (Persero) 

Tahun 2003-2008 

 

 

 



 

 

 

4.4 Analisis Pengaruh Biaya Mutu Terhadap Pendapatan Operasional 

Pada PT. INTI (Persero) 

 Untuk mengetahui bagaimana pengaruh biaya mutu yang dikeluarkan 

perusahaan terhadap efektivitas pendapatan operasi pada PT. INTI (Persero), 

maka penulis melakukan analisis terhadap data biaya mutu dan tingkat pendapatan 

operasi selama enam periode dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2008. Berikut 

ini penulis sajikan data biaya mutu dan pendapatan operasi PT. INTI (Persero) 

dari tahun 2003-2008 : 

Tabel 4.4 

Data Biaya Mutu dan Tingkat Pendapatan Operasi 

Tahun 2003-2008 

(dalam juta rupiah) 

Tahun Biaya Mutu Pendapatan Operasi 

2003 6,316 300,803.72 

2004 8,288 769,005.16 

2005 10,272.20 565,562.44 

2006 17,167.20 629,547.72 

2007 20,888.50 684,508.60 

2008 26,922.20 730,993.60 

Jumlah  89,794.10 3,675,421.24 

 Sumber : Laporan Biaya Mutu dan laporan laba Rugi 

 Dalam bentuk grafik dapat dilihat dampak perubahan biaya mutu 

terhadap pendapatan operasional pada PT. INTI (Persero) adalah : 

 

 



 

 

 

 

 

Gambar 4.5 

Grafik Biaya Mutu Terhadap Pendapatan Operasional Pada PT. 

INTI (Persero) Tahun 2003-2008 

Dari tabel 4.4 dapat dilihat dampak perubahan biaya mutu terhadap 

pendapatan operasional perusahaan. 

1. Pada tahun 2003 biaya mutu yang dikeluarkan perusahaan sebesar Rp. 6,316 

sehingga perusahaan berhasil memperoleh pendapatan operasi berupa hasil 

penjualan produk sebesar Rp. 300,803.72 

2. Pada tahun 2004 biaya mutu yang dikeluarkan perusahaan sebesar Rp.  8,288 

sehingga perusahaan berhasil memperoleh pendapatan operasi berupa hasil 

penjualan produk sebesar Rp. 769,005.16 

3. Pada tahun 2005 biaya mutu yang dikeluarkan perusahaan sebesar Rp. 

10,272.20 sehingga perusahaan berhasil memperoleh pendapatan operasi 

berupa hasil penjualan produk sebesar Rp. 565,562.44 



 

 

 

4. Pada tahun 2006 biaya mutu yang dikeluarkan perusahaan sebesar Rp. 

17,167.20 sehingga perusahaan berhasil memperoleh pendapatan operasi 

berupa hasil penjualan produk sebesar Rp. 629,547.72 

5. Pada tahun 2007 biaya mutu yang dikeluarkan perusahaan sebesar Rp. 

20,888.50 sehingga perusahaan berhasil memperoleh pendapatan operasi 

berupa hasil penjualan produk sebesar Rp. 684,508.60 

6. Pada tahun 2008 biaya mutu yang dikeluarkan perusahaan sebesar Rp. 

26,922.20 sehingga perusahaan berhasil memperoleh pendapatan operasi 

berupa hasil penjualan produk sebesar Rp. 730,993.60 

Pengambilan data yang penulis lakukan pada PT. INTI (Persero) adalah 

laporan keuangan pada divisi pengembangan dan produk tahun 2003 sampai tahun 

2008 yang merupakan populasi dari penelitian. Sedangkan sampel yang dipilih 

oleh peneliti adalah biaya mutu dan pendapatan operasi pada laporan keuangan 

pada PT. INTI (Persero) antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2008. 

Biaya mutu merupakan variabel bebas / independen (variabel X), variabel 

independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel 

lain. Pendapatan operasi merupakan variabel terikat/dependen (variabel Y), 

variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh 

variabel independen. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah 

biaya pengendalian dan biaya kegagalan dan hasil penjualan produk perusahaan. 

Adapun hasil dari pengambilan data adalah sebagai berikut : 

 



 

 

 

1. Analisis Kolerasi 

Analisa ini digunakan untuk mengukur derajat asosiasi antara variabel Y 

dengan variabel X. ukuran statistik yang dapat menggambarkan hubungan 

antara suatu variable dengan variable lain adalah koefisien korelasi (r) dan 

koefisien determinasi (r²). Sebelum melakukan pengujian hipotesis dengan 

metode statistik, terlebih dahulu menghitung koefisien korelasi dan 

determinasi. Untuk menghitung koefisien korelasi kedua variabel, maka dapat 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

rxy =  

Keterangan: 

r   = Koefisien korelasi 

X1 = Biaya pengendalian 

X2 = Biaya Kegagalan 

Y  = Pendapatan Operasional 

N  = Jumlah data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  Biaya 

Pengendalian 

Pendapatan 

Operasional 

Biaya Pengendalian Pearson Correlation 1 .530 

Sig. (2-tailed)  .279 

N 6 6 

Pendapatan Operasional Pearson Correlation .530 1 

Sig. (2-tailed) .279  

N 6 6 

Tabel 4.4 

Correlations 

 

 Dari hasil perhitungan SPSS 17.0 didapat koefisen korelasi variabel biaya 

mutu yang penulis pisahkan menjadi dua subkategori yaitu biaya pengendalian 

dan biaya kegagalan dengan pendapatan operasi sebagai berikut : 

Berdasarkan koefisien korelasi antara biaya pengendalian (X1) dengan 

pendapatan operasional (Y) diperoleh nilai r = 0,530, ini berarti terdapat 

hubungan yang kuat antara biaya pengendalian terhadap pendapatan operasional, 

karena nilai r korelasinya mendekati 1, dalam arti semakin besar nilai variabel 

biaya pengendalian maka semakin besar nilai pendapatan operasi perusahaan. 

Perhitungan Koefisen Determinasi 

 Kd=  x 100% 

 Kd= (0,530)2 x 100% 

 = 28,09% 

Dari perhitungan koefisien determinasi yang diperoleh adalah sebesar 

28,09%. Dengan kata lain pengaruh biaya pengendalian terhadap pendapatan 



 

 

 

operasional sebesar 28,09% dan sisanya 71,91% merupakan faktor lain yang 

tidak diteliti oleh peneliti. 

Tabel 4.4.1 

Correlations 

  

Biaya Kegagalan 

Pendapatan 

Operasional 

Biaya Kegagalan Pearson Correlation 1 .567 

Sig. (2-tailed)  .241 

N 6 6 

Pendapatan Operasional Pearson Correlation .567 1 

Sig. (2-tailed) .241  

N 6 6 

 

 Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan SPSS 17.0 didapat hasil 

koefisien korelasi antara biaya kegagalan (X2) dengan pendapatan operasional (Y) 

diperoleh nilai r = 0,567, ini berarti terdapat hubungan yang sangat kuat antara 

biaya kegagalan terhadap pendapatan operasional, karena nilai r kolerasinya 

mendekati 1, dalam arti semakin besar nilai variabel biaya kegagalan maka 

semakin kecil nilai pendapatan operasi perusahaan ataupun sebaliknya. 

Perhitungan Koefisen Determinasi 

Kd=  x 100% 

Kd= (0,567)
2
 x 100% 

 =  32,14% 

 



 

 

 

Dari perhitungan koefisien determinasi yang diperoleh adalah sebesar 

32,14%. Dengan kata lain pengaruh biaya kegagalan terhadap pendapatan 

operasional sebesar 32,14% dan sisanya 67,86% merupakan faktor lain yang 

tidak diteliti oleh peneliti. 

 

� Pengujian Hipotesis 

Dalam penelitian ini penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut : 

1. Biaya pengendalian memiliki manfaat yang signifikan dalam upaya 

peningkatan pendapatan operasional. 

2. Biaya kegagalan memiliki manfaat yang signifikan dalam upaya 

peningkatan pendapatan operasional. 

Tabel 4.5 

Korelasi X dan Y 

No Korelasi antar variable Kolerasi 

1 

2 

Korelasi biaya pengendalian dan pendapatan operasional perusahaan 

Kolerasi biaya kegagalan dan pendapatan operasional perusahaan 

0,530 

 

0,567 

Sumber :Data yang diolah dengan SPSS 

� Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan 

� Bila – ttabel < thitung < ttabel, maka Ho diterima 

� Bila – thitung < ttabel dan thitung > ttabel, maka Ho ditolak. 

Berdasarkan hasil kolerasi antara variable X (biaya mutu) dan Y (pendapatan 

operasional perusahaan), maka pengujian hipotesis (uji t) adalah sebagai berikut : 



 

 

 

1. Kolerasi yang dihasilkan biaya pengendalian (X1) dan pendapatan operasional 

perusahaan (Y) adalah sebesar 0,530 mengandung arti bahwa adanya hubungan 

yang kuat antara biaya pengendalian dengan pendapatan operasional 

perusahaan (Y). 

Uji t (hipotesis) 

Ho1 : b1 = 0 ;Biaya mutu (biaya pengendalian) tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap pendapatan operasional perusahaan. 

Ha1 : b1 ≠ 0 ;Biaya mutu (biaya pengendalian) mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap pendapatan operasional perusahaan. 

Nilai t tabel dicari dengan menggunakan derajat bebas, yaitu : 

df = n – 2 

= 6 – 2 = 4 

Sedangkan arah signifikan ditetapkan 0,05 dan ditentukan dalam tabel 0,95 

diperoleh nilai sebesar 2,776. Sedangkan nilai hitung sebesar : 

t =  

t =  

t = 1,25 

Dari perhitungan di atas maka didapat nilai thitung sebesar 1,25. 



 

 

 

Dari perhitungan maka diperoleh thitung sebesar 1,25 sedangkan apabila 

melihat pada tabel t, maka ttabel pada tingkat kepercayaan 95% dan derajat 

kebebasan (df = n – 2 ) adalah 2,776, maka berdasarkan kriteria penerimaan dan 

penolakan hipotesis Nol (Ho) : 

� Bila – ttabel < thitung < ttabel, maka Ho diterima 

� Bila – thitung < ttabel dan thitung > ttabel, maka Ho ditolak. 

Hasil perbandingan antara thitung dengan ttabel, ternyata - ttabel < thitung < ttabel 

 (-2,776 < 1,25 < 2,776), artinya hipotesa Ho diterima dan menolak Ha. 

2. Korelasi yang dihasilkan biaya kegagalan (X2) dan pendapatan operasional 

perusahaan (Y) adalah sebesar 0,567 mengandung arti bahwa adanya hubungan 

yang sangat kuat antara biaya kegagalan (X2) dengan pendapatan operasional 

perusahaan (Y). 

Uji t (hipotesis) 

Ho2 : b2 = 0    ;Biaya mutu (biaya kegagalan) tidak mempunyai pengaruh yang  

signifikan terhadap pendapatan operasional perusahaan. 

Ha2 : b2 ≠ 0 ;Biaya  mutu (biaya kegagalan) mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap pendapatan operasional perusahaan. 

Nilai t tabel dicari dengan menggunakan derajat bebas, yaitu : 

df = n – 2 

= 6 – 2 = 4 

Sedangkan arah signifikan ditetapkan 0,05 dan ditentukan dalam tabel 0,95 

diperoleh nilai sebesar 2,776. Sedangkan nilai hitung sebesar : 



 

 

 

t =  

t =  

t = 1,38 

Dari perhitungan di atas maka didapat nilai thitung sebesar 1,38. 

Dari perhitungan maka diperoleh thitung sebesar 1,38, sedangkan apabila 

melihat pada tabel t, maka ttabel pada tingkat kepercayaan 95% dan derajat 

kebebasan (df = n – 2 ) adalah 2,776, maka berdasarkan kriteria penerimaan dan 

penolakan hipotesis Nol (Ho) : 

� Bila – ttabel < thitung < ttabel, maka Ho diterima 

� Bila – thitung < ttabel dan thitung > ttabel, maka Ho ditolak. 

Hasil perbandingan antara thitung dengan ttabel, ternyata - ttabel < thitung < ttabel 

  (-2,776 < 1,38 < 2,776),, artinya hipotesa Ho diterima dan menolak Ha. 

 

4.5 Penerapan Biaya Mutu Terhadap Efektivitas Pendapatan 

Operasional Perusahaan 

Dari hasil perhitungan yang telah penulis lakukan, dimana dalam 

penelitian ini terdapat dua subkategori biaya mutu yaitu : 



 

 

 

1. Biaya Pengendalian 

Berdasarkan pengujian statistik antara biaya mutu (biaya pengendalian) 

terhadap tingkat pendapatan operasi perusahaan mempunyai hubungan yang kuat 

terhadap pendapatan opersional perusahaan yang ditunjukkan dengan besarnya 

koefisien korelasi sebesar 0,530. Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah 

dilakukan dengan cara membandingakan thitung sebesar 1,25 dengan signifikansi 

sebesar 0,279. Nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05 sehingga Ho diterima. 

Dengan demikian dapat disimpulkan biaya mutu (biaya pengendalian) tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan operasional 

perusahaan. 

Hal ini terjadi pada perusahaan karena biaya pengendalian pada PT. INTI 

(Persero) tidak berpengaruh secara signifikan kepada hasil akhir produk sampai ke 

tangan konsumen. Contohnya biaya pengendalian yang berupa biaya tenaga kerja, 

biaya research and development, biaya training, dan biaya-biaya lainnya yang 

dikeluarkan pada saat perusahaan merasakan proses produksinya terlambat, 

sehingga akan menurunkan volume produksi. 

2. Biaya Kegagalan 

Korelasi pearson produk moment antara biaya mutu (biaya kegagalan) dengan 

pendapatan operasional perusahaan diperoleh r = 0,567, berarti nilai r mendekati 

1, maka korelasi antara kedua variabel adalah sangat kuat.  Hal tersebut berarti 

terdapat hubungan positif dan cukup kuat antaar biaya kegagalan terhadap 

pendapatan operasional pada PT. INTI (Persero). Selanjutnya pada perhitungan 



 

 

 

untuk menguji tingkat signifikan hubungan, diperoleh thitung adalah 1,38 dengan 

signifikansi sebesar 0,241. Nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05 sehingga 

hipotesa Ho diterima dan menolak Ha. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak 

ada pengaruh signifikan antara biaya mutu (biaya kegagalan) terhadap pendapatan 

operasional perusahaan. Pada perhitungan analisis koefisien determinasi diperoleh 

32,14%, artinya pengaruh biaya mutu (biaya kegagalan) terhadap pendapatan 

operasional sebesar 32,14% dan sisanya sebesar 67,86% dipengaruhi oleh faktor 

lain. Salah satu faktornya dipengaruhi oleh harga jual, volume penjualan, situasi 

perekonomian dan sebagainya yang tidak diteliti oleh penulis. 

 Hal ini terjadi pada perusahaan karena biaya kegagalan pada PT. INTI 

(Persero) berpengaruh secara signifikan kepada hasil akhir produk hingga ke 

tangan konsumen. Contohnya biaya kegagalan yang berupa biaya pengerjaan 

kembali, biaya garansi dan penggantian yang dikeluarkan untuk produk akhir 

yang hendak dijual. 

 Pada PT. INTI (Persero), program peningkatan mutu dengan 

mengeluarkan sejumlah biaya yang diidentifikasikan sebagai biaya mutu 

bertujuan untuk menjaga mutu produk yang dihasilkan agar sesuai dengan standar 

yang ditetapkan atau yang diinginkan oleh pelanggan, sehingga mampu bertahan 

di pasar global dan memiliki posisi bersaing yang cukup kuat. Selain itu dengan 

adanya biaya mutu ini perusahaan berharap dapat meningkatkan efektivitas 

pendapatan operasi perusahaan, yang salah satu indikatornya ditandai dengan 

peningkatan penjualan produk. 



 

 

 

4.6 PEMBAHASAN 

 Laporan biaya mutu sangat berguna bagi manajemen untuk menilai apakah 

program perbaikan mutu di perusahaan berjualan dengan baik atau tidak. Seluruh 

biaya mutu yang dikeluarkan oleh PT. INTI (Persero) dilaporkan setiap periode 

akuntansi (dalam hal ini setiap tahun sekali) dan dijadikan alat kontrol untuk 

mengetahui tingkat perbaikan mutu yang telah dilaksanakan di perusahaan 

tersebut, dan dengan demikian dapat terlihat apakah biaya-biaya mutu tersebut 

telah didistribusikan secara tepat. 

 Dari hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya, dapat kita lihat 

bahwa biaya mutu setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Biaya pencegahan dari 

tahun 2003-2008 berkisar antara 33,42% dari total biaya mutu yang dikeluarkan 

perusahaan, sementara itu biaya penilaian yang dikeluarkan perusahaan selama 

tahun 2003-2008 berkisar antara 30,37% dari total biaya mutu. Sedangkan biaya 

kegagalan internal antara tahun 2003-2008 berkisar antara 23,34% dan biaya 

kegagalan eksternal berkisar antara 12,86%. Di bawah ini adalah grafik biaya 

pengendalian dan kegagalan yang dikeluarkan oleh PT. INTI (Persero) dari tahun 

2003-2008 : 



 

 

 

 

Gambar 4.6 

Grafik B.Pengendalian dan B. Kegagalan PT. INTI (Persero) 

Tahun 2003-2008 

 

 

4.6.1 Biaya Pengendalian 

Dari hasil perhitungan, maka korelasi pearson produk moment antara biaya 

mutu (biaya pengendalian) dengan pendapatan operasional perusahaan diperoleh r 

= 0,530, berarti nilai r mendekati 1, maka korelasi antara kedua variabel adalah 

kuat. Hubungan antara biaya mutu (biaya pengendalian) dan pendapatan 

operasional perusahaan adalah positif. Selanjutnya pada perhitungan untuk 

menguji tingkat signifikan hubungan, diperoleh thitung adalah 1,25 dengan 

signifikansi sebesar 0,279. Nilai signifikansi ini lebih besar dari 0.05 sehingga Ho 

diterima. Jadi Ho dalam penelitian ini menyatakan bahwa biaya mutu (biaya 

pengendalian) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan 

operasional perusahaan. Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi dapat 



 

 

 

disimpulkan  bahwa pengaruh biaya mutu (biaya pengendalian) terhadap 

pendapatan operasional sebesar 28,09% dan sisanya sebesar 71,91% merupakan 

pengaruh lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  

Berdasarkan hasil penelitian uji hipotesis biaya mutu (biaya pengendalian) 

yang telah dilakukan, biaya pengendalian tidak mempunyai pengaruh secara 

langsung terhadap efektivitas pendapatan operasional perusahaan, hal ini 

disebabkan karena biaya pengendalian yang dikeluarkan oleh PT. INTI (Persero) 

mengeluarkan biaya pengendalian jumlahnya tidak sama setiap tahunnya hanya 

pada tahun-tahun tertentu saja PT. INTI (Persero) mengeluarkan biaya 

pengendalian yang jumlahnya lebih besar dari pada tahun-tahun sebelumnya. 

Berdasarkan grafik biaya mutu di atas terlihat biaya pengendalian mengalami 

kenaikan hal ini dilakukan perusahaan karena pada saat itu perusahaan hendak 

menaikan volume serta mutu produksi perusahaan, dengan cara melakukan 

research and development, training dll. Peningkatan biaya pengendalian setiap 

tahunnya membuktikan bahwa perusahaan melaksanakan prinsip gugus kendali 

mutu yang ditetapkan di PT. INTI (Persero) yang salah satunya adalah mutu 

merupakan prioritas utama. 

 

4.6.2 Biaya Kegagalan 

Hasil perhitungan korelasi pearson produk moment antara biaya mutu 

(biaya kegagalan) dengan pendapatan operasional perusahaan diperoleh r = 0,567, 

berarti nilai r mendekati 1, maka korelasi antara kedua variabel adalah sangat 



 

 

 

kuat. Selanjutnya pada perhitungan untuk menguji tingkat signifikan hubungan, 

diperoleh thitung adalah 1,38 dengan signifikasnsi sebesar 0,241. Nilai signifikasnsi 

ini lebih besar dari 0,05 sehingga Ho diterima dan Ha ditolak. Dengan demikian 

dapat disimpulkan dalam penelitian ini menyatakan bahwa biaya mutu (biaya 

kegagalan) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan 

operasional perusahaan.  

Pada perhitungan koefisien determinasi diperoleh 28,09%, artinya 

pengaruh biaya mutu (biaya kegagalan) terhadap pendapatan operasional sebesar 

28,09% dan sisanya sebesar 71,91% dipengaruh oleh faktor lain. Salah satu 

faktornya dipengaruhi oleh harga jual, volume penjualan, situasi perekonomian 

dan sebagainya yang tidak diteliti oleh penulis. 

Berdasarkan hasil penelitian uji hipotesis biaya mutu (biaya kegagalan) 

yang telah dilakukan, biaya kegagalan yang mempunyai pengaruh secara 

signifikan terhadap efektivitas pendapatan operasional perusahaan, hal ini 

disebabkan karena biaya-biaya kegagalan yang dikeluarkan oleh PT. INITI 

(Persero) akan berdampak langsung terhadap respon dari konsumen. Jika 

perusahaan banyak menerima keluhan dari pihak konsumen karena konsumen 

tidak puas terhadap produk yang ditawarkan perusahaan otomatis akan berdampak 

langsung terhadap penjualan produk yang akan mempengaruhi pendapatan 

operasional perusahaan. Apabila biaya kegagalan yang dikeluarkan perusahaan 

dari tahun ketahun mengalami peningkatan, mengindikasikan bahwa perusahaan 

tersebut tidak melaksanakan program penyortiran dengan baik. Berdasarkan grafik 

biaya mutu di atas khususnya biaya kegagalan pada tahun 2007-2008 mengalami 



 

 

 

penurunan, hal ini bukan disebabkan oleh kesengajaan perusahaan untuk 

mengimbangi peningkatan biaya pengendalian ,melainkan karena pada saat itu 

terjadi perbaikan mutu produk yang disebabkan oleh kenaikan biaya 

pengendalian, sehingga produk gagal dapat diminimalisasi. Jika produk gagal 

sedikit maka biaya kegagalan akan mengalami penurunan. 

 

4.6.3 Perbandingan Dengan Penelitian Sebelumnya 

Hasil perhitungan korelasi pearson yang penulis lakukan mendukung 

penelitian sebelumnya dengan judul yang sama yang dilakukan oleh Parlindungan 

Silalahi pada bulan januari 2006. Hasil perhitungan korelasi pearson antara biaya 

mutu (biaya pengendalian) dengan pendapatan operasional sebesar r = 0,530, 

sedangkan hasil perhitungan korelasi pearson antara biaya mutu (biaya kegagalan) 

dengan pendapatan operasional sebesar r = 0,567. Berdasarkan hasil penelitian uji 

hipotesis yang telah dilakukannya, maka kedua subkategori biaya mutu yang 

terdiri dari biaya pengendalian dan biaya kegagalan memiliki pengaruh yang 

berbeda terhadap tingkat pendapatan operasional. Biaya pengendalian mempunyai 

hubungan yang kuat tetapi tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap 

pendapatan operasional perusahaan. Sedangkan biaya kegagalan mempunyai 

hubungan yang kuat serta memiliki pengaruh yang siignifikan terhadap 

pendapatan operasional perusahaan. 

Dari hasil analisis dapat dilihat bahwa pendapatan operasional dari tahun 

ke tahun mengalami fluktuasi seiring dengan berubahnya biaya mutu. Dengan 



 

 

 

meningkatnya penjualan produk perusahaan, maka diharapkan akan meningkatkan 

pendapatan operasional perusahaan, karena produk-produk yang bermutu baik 

sesuai dengan spesifikasi pelanggan akan membuat pelanggan merasa puas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN 

Setelah melakukan penelitian pada Divisi Pengembangan dan Produk pada 

PT. INTI (Persero) mengenai pengaruh biaya mutu  yang terdiri dari dua 

subkategori yaitu biaya pengendalian dan biaya kegagalan terhadap efektivitas 

pendapatan operasional maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan bahwa : 

1. Biaya kegagalan mengalami penurunan yang cukup besar pada tahun 2007-

2008 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan produk yang 

dihasilkan berkualitas baik, sedangkan biaya pengendalian mengalami 

peningkatan pada tahun 2003 dan 2008 dikarenakan perusahaan melakukan 

perbaikan terhadap mesin-mesin produksi serta mengeluarkan biaya yang 

lebih besar untuk biaya training serta upah lembur bagi karyawan bagian  dari 

tingkat pendapatan yang dihasilkan perusahaan pada tahun 2004 hingga 2005 

mengalami kenaikan sebesar 26,20%. Hal ini menunjukkan bahwa biaya 

mutu yang dikeluarkan oleh perusahaan sudah cukup berhasil dalam 

meningkatkan pendapatan operasional perusahaan. 

2. Berdasarkan hasil pengujian hasil hipotesis, dapat disimpulkan hanya biaya 

kegagalan saja yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

pendapatan operasional perusahaan sedangkan biaya pengendalian tidak 



 

 

 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan operasional 

perusahaan. 

3. Adanya hubungan antara biaya pengendalian dengan pendapatan opeasional 

perusahaan berdasarkan analisis korelasi pearson product moment diperoleh 

nilai r sebesar 0,530. Korelasi sebesar ini menunjukkan bahwa variabel biaya 

pengendalian dan variabel pendapatan operasional perusahaan dapat 

digolongkan kedalam hubungan yang kuat atau cukup tinggi. Sedangkan 

hubungan antara biaya kegagalan dengan pendapatan operasional perusahaan 

berdasarkan analisis korelasi pearson product moment diperoleh nilai r 

sebesar 0,567. korelasi sebesar ini menunjukkan bahwa variabel biaya 

kegagalan dan variabel pendapatan operasional perusahaan dapat digolongkan 

ke dalam variabel pendapatan yang sangat kuat atau sangat tinggi. 

 

5.2 SARAN 

Pada bagian ini penulis ingin memberikan beberapa saran kepada Divisi 

Pengembangan dan Produk pada PT. INTI (Persero) serta berbagai pihak yang 

ingin melanjutkan penelitian ini sebagai bahan masukan bagi pihak perusahaan 

dalam menetapkan biaya mutu. Saran tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Biaya pengendalian dan biaya kegagalan yang dikeluarkan oleh perusahaan 

tidak terlebih dahulu diperhitungkan secara matang sehingga terjadi 

pemborosan dan tidak dapat memaksimalkan pendapatan operasional 

perusahaan, oleh karena itu hendaknya Divisi Pengembangan dan Produk PT. 



 

 

 

INTI (Persero) untuk lebih memperhatikan dan mengontrol biaya 

pengendalian dan biaya kegagalan yang dikeluarkan oleh perushaan agar 

dapat memaksimalkan pendapatan operasionalnya. 

2. Sejauh ini produk yang dihasilkan oleh perusahaan belum sepenuhnya 

bermutu baik. Perusahaan masih menerima keluhan dari pihak konsumen 

karena ketidakpuasan konsumen akan barang yang telah dibeli. Tentunya hal 

ini juga dapat menghambat pendapatan operasional perusahaan. Untuk 

mengatasi masalah tersebut perusahaan hendaknya melakukan pengefektifan 

biaya pengendalian agar produk yang dihasilkan dapat bermutu baik, 

sehingga biaya kegagalan akan mengalami penurunan. 

3. Bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang sama, penulis 

menyarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai biaya mutu 

secara parsial yaitu biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan 

internal, dan biaya kegagalan eksternal terhadap pendapatan operasional 

perusahaan.  

 

 

 

 

 

 


