
 

  

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang Penelitian 

 Dalam situasi perekonomian seperti sekarang ini, persaingan bisnis antar 

perusahaan menjadi semakin ketat. Untuk dapat berperan dalam situasi seperti ini 

para pengusaha harus memenuhi dan memperhatikan apa yang konsumen 

inginkan, bukanlah lagi apa yang perusahaan tawarkan. 

 Dalam hal ini konsumen sangatlah ingin dimanjakan, bagi mereka 

pelayanan dan kualitas adalah segala-galanya. Uang semakin cepat berputar dan 

mutualisme pun terjadi, perusahaan menikmati pendapatan dari pelayanan jasa 

dan barang dagangan yang berhasil ditawarkan sedangkan konsumen memberi 

efek peningkatan pendapatan dari hasil penjualan barang dan jasa tersebut. 

 Baik perusahaan yang bergerak di bidang jasa, perdagangan maupun 

industri, semuanya memiliki tujuan yang sama yaitu menjual produk dan jasa 

serta berusaha mendapatkan konsumen baru dan mempertahankan konsumen 

lama. Akan muncul pertanyaan, apa yang konsumen inginkan? Harga bukanlah 

satu-satunya alasan bagi konsumen untuk menggunakan suatu produk atau jasa 

dalam pemenuhan kebutuhan mereka dewasa ini. Kualitas produk dan pelayanan 

menjadi suatu hal yang sangat substantial dalam meningkatkan laba perusahaan. 

Peningkatan kualitas produk dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan 

menghasilkan dua keuntungan sekaligus, yang pertama peningkatan kualitas 

menjadikan perusahaan competitor yang sangat tangguh dalam persaingan 



 

  

mempertahankan pangsa pasar dan merebut pangsa pasar baru, keuntungan yang 

kedua perusahaan akan mengalami peningkatan laba dengan asumsi pendapatan 

perusahaan dari hasil operasi perusahaan tetap. Dari mana peningkatan laba 

tersebut? Peningkatan kualitas akan menurunkan jumlah barang cacat sehingga 

biaya-biaya yang seharusnya timbul dari adanya barang cacat tersebut bisa 

ditekan, seperti biaya pengulangan produksi, biaya rongsokan produk gagal, biaya 

garansi, biaya after sales service. 

Memperbaiki kualitas secara terus-menerus merupakan sesuatu yang 

penting dalam membangun masa depan bisnis yang berkelanjutan. Yang menjadi 

pertanyaan dalam rangka berupaya memperbaiki kualitas ini adalah, apakah biaya 

yang dikeluarkan akan sebanding nilainya dengan kualitas yang diperoleh? Berapa 

biaya yang harus dikeluarkan perusahaan jika ingin meningkatkan kualitas produk 

mereka? 

Agar dihasilkan produk berkualitas, suatu perusahaan harus membuat 

program pengendalian kualitas yaitu suatu aktivitas dalam menjaga dan 

meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan, agar sesuai dengan standar yang 

telah ditetapkan. Biaya-biaya yang terjadi akibat adanya aktivitas tersebut 

merupakan unsur dari biaya kualitas. Selain itu perusahaan harus membuat 

laporan biaya kualitas, dimana dari laporan tersebut dapat diketahui berhasil atau 

tidaknya program pengendalian kualitas yang telah dijalankan. 

Hasil laporan biaya kualitas dalam perusahaan, dapat digunakan untuk 

mengetahui bidang mana saja yang perlu diperbaiki dalam proses pengendalian, 

sehingga perusahan dapat menjaga kualitas dari produknya. Pengendalian yang 



 

  

baik dapat dicapai apabila diterapkan suatu rencana sebagai tolak ukur, yaitu 

melalui anggaran biaya kualitas. Anggaran ini kemudian dianalisis apakah terjadi 

selisih, sehingga dapat dilakukan tindak lanjut untuk mengatasi masalah yang 

mungkin timbul. Dengan kata lain, pengendalian ini memberikan pedoman agar 

biaya kualitas sesungguhnya tidak melebihi jumlah yang telah ditetapkan 

Membahas mengenai pengendalian terhadap kualitas, tidak akan lepas 

dengan aspek kuantitatif yang melekat padanya, yaitu mengenai biaya kualitas 

(cost of quality). Biaya kualitas ini merupakan salah satu cara menterjemahkan 

bahasa kualitas ke dalam bahasa yang dapat dikuantifikasi sehingga memudahkan 

dalam pengukurannya. Biaya kualitas merupakan indikator finansial kinerja 

kualitas perusahaan. Beberapa perusahaan kelas dunia menggunakan ukuran biaya 

kualitas sebagai indikator keberhasilan program perbaikan kualitas yang dapat 

dihubungkan dengan keuntungan perusahaan, nilai penjualan, atau harga pokok. 

Masih banyak manajemen perusahaan menganggap bahwa pengeluaran 

biaya untuk menjaga kualitas produk hanya memboroskan dana saja, sehingga 

dapat menurunkan efisiensi perusahaan. Dalam jangka pendek mungkin alasan 

tersebut beralasan, karena jumlah rupiah yang dikeluarkan cukup besar, namun 

jika dilihat dari jangka panjang produk yang dihasilkan perusahaan akan sesuai 

dengan keinginan konsumen, sehingga diharapkan konsumen tetap memilih 

produk yang dihasilkan perusahaan. 

Karena alasan diataslah penulis memilih perusahaan manufaktur sebagai 

objek penelitian. Perusahaan manufaktur lebih mudah diteliti karena biaya 

kualitasnya dapat dihitung secara kuantitatif dibandingkan dengan perusahaan non 



 

  

manufaktur. Selain itu pada perusahaan manufaktur kita dapat melihat secara 

nyata barang yang dihasilkan, sedangkan pada perusahaan non manufaktur barang 

yang dihasilkan bersifat abstrak sehingga kita sulit untuk menghitung biaya 

kualitasnya karena yang dipentingkan adalah kepuasan konsumen. 

Berdasarkan hal-hal di atas, penulis bermaksud untuk melakukan 

penelitian dan menyajikan dalam skripsi dengan judul “Pengaruh Pengendalian 

Biaya Kualitas Terhadap Peningkatan Laba Perusahaan”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Untuk dapat mengoptimalkan fungsi biaya kualitas dalam peningkatan 

laba perusahaan, pemilihan sistem pengendalian kualitas adalah langkah awal 

yang tepat. Tercapainya persentase biaya kualitas 2-4% dari hasil penjualan 

menggambarkan bahwa perusahaan telah melakukan pengendalian kualitas yang 

sangat efisien dan efektif. Perusahaan mampu untuk menghemat biaya-biaya lain 

yang terkait dengan produk cacat yang sudah ditekan jumlahnya. Pendapatan 

perusahaan juga diharapkan akan meningkat melalui produk berkualitas yang 

perusahaan tawarkan. 

 Untuk menghindari terlalu luasnya masalah yang akan diteliti, maka dalam 

penyusunan skripsi ini penulis ingin membatasi permasalahan dan hanya akan 

mengidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Apakah pengendalian biaya kualitas produk dan jasa di perusahaan sudah 

memadai. 



 

  

2. Apakah pengendalian biaya kualitas berpengaruh terhadap peningkatan laba 

perusahaan. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dan tujuan penelitian adalah memperoleh data-data yang 

dibutuhkan dalam penyusunan skripsi. Diajukan untuk memenuhi salah satu 

syarat  dalam  menyelesaikan  Program  Studi  Sarjana  Strata  Satu   (S1)   

Jurusan  Akuntansi  pada  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Widyatama  Bandung. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

3. Untuk mengetahui kememadaian pengendalian biaya kualitas. 

4. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian biaya kualitas terhadap peningkatan 

laba perusahaan. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

a. Manfaat Terhadap Dunia akademis 

Dengan hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai bahan untuk menambah dan memperkaya khasanah dalam bidang ilmu 

perekonomian, yaitu dalam disiplin ilmu Akuntansi Manajemen, khususnya 

tentang pengendalian biaya kualitas dan pengaruhnya terhadap peningkatan laba 

suatu perusahaan. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai alat pertimbangan 

bagi perusahaan dalam mengambil berbagai kebijakan guna mengetahui 



 

  

pengendalian biaya kualitas dan pengaruhnya terhadap peningkatan laba 

perusahaan. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Untuk bisa bertahan dalam dunia bisnis yang ketat dengan persaingan, 

setiap perusahaan harus meningkatkan daya saingnya untuk dapat 

mempertahankan serta memperoleh keuntungan dengan cara meningkatkan laba 

yang optimum. 

Definisi laba (profit) menurut Warren, at al (2005:18) adalah sebagai 

berikut: 

 “ The excess of the revenue over the expenses.” 

Dari definisi di atas tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa untuk 

mencapai peningkatan laba yang optimum dapat dilakukan dengan meningkatkan 

pendapatan melalui peningkatan penjualan dan juga dengan menekan biaya-biaya. 

Sekarang ini konsumen mempunyai banyak tuntutan terhadap produk yang 

mereka pilih, salah satunya adalah menuntut kualitas yang baik bagi produk 

pilihannya. Terlebih lagi apabila banyak produk sejenis yang ditawarkan oleh 

beragam produsen dan dengan tingkat harga yang sama pula, maka konsumen 

akan sangat memperhatikan segi kualitas dari produk tersebut. Untuk 

mendapatkan produk yang diinginkan dengan kualitas yang benar-benar bagus, 

konsumen akan rela mengorbankan sebagian dari pendapatannya untuk 

memperoleh produk yang dimaksud, bahkan konsumen akan secara 

berkesinambungan membeli produk tersebut. Hal ini akan menguntungkan 



 

  

perusahaan karena perusahaan dapat menguasai pasar, perolehan laba menjadi 

stabil, kelangsungan hidup perusahaan untuk jangka panjang serta terjadinya 

efisiensi atas biaya-biaya yang biasanya dikeluarkan atas komplain pelanggan, 

recall, rework dan biaya-biaya semacamnya yang dikarenakan terjadinya produk 

dengan kualitas buruk. 

Hal di atas menunjukkan bahwa pengendalian kualitas sangatlah penting 

atau diperhatikan oleh perusahaan. Untuk memuaskan konsumen serta untuk tetap 

bertahan, manajer perlu untuk menemukan jalan dengan biaya seefektif mungkin 

untuk mengembangkan kualitas dari produk-produk yang dihasilkan. Manajemen 

harus merencanakan dan mengendalikan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk 

peningkatan program-program kualitas produknya dengan seksama karena biaya 

kualitas yang tidak terkendali justru akan menurunkan efisiensi perusahaan yang 

pada akhirnya dapat menurunkan laba. 

Dalam biaya kualitas terkumpul bermacam-macam biaya yang digunakan 

untuk mencegah dan memperbaiki kualitas output yang diproduksi. Menurut 

Supriyono (2002:379): 

“Biaya kualitas adalah biaya yang terjadi atau mungkin terjadi karena 

kualitas yang buruk”. 

 
Jadi biaya kualitas adalah biaya yang berhubungan dengan penciptaan, 

pengidentifikasian, perbaikan dan pencegahan kerusakan. 

Biaya ini digunakan untuk melihat sejauh mana perusahaan telah berhasil 

memperbaiki kualitas produk sampai tingkat tertentu sesuai dengan keinginan 

konsumen. Biaya kualitas dalam perusahaan dapat dijadikan tolak ukur kinerja 



 

  

manajemen dalam mengambil keputusan mengenai tingkat kualitas optimal dan 

menetapkan jumlah relatif yang harus dikeluarkan untuk setiap kategori biaya 

kualitas. 

Menurut Wilson dan Campbell (1997:252) pengendalian jika dihubungkan 

dengan biaya kualitas dapat diartikan sebagai usaha untuk mencapai sasaran yang 

telah ditetapkan dengan cara membandingkan biaya kualitas yang dibuat sebelum 

dimulainya kegiatan produksi atau disebut sebagai anggaran biaya kualitas. 

Dengan demikian, dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan 

kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab-penyebabnya, serta dilakukan 

tindakan perbaikan yang dianggap perlu untuk pelaksanaan selanjutnya 

Pengendalian biaya kualitas yang optimal akan memberi nilai tambah 

berupa reduksi biaya-biaya produksi, sehingga mengakibatkan turunnya harga 

pokok produksi. Reduksi biaya produksi tersebut karena adanya penekanan 

terhadap produk cacat, produksi ulang purna jual, dan lain-lain. Dengan harga 

yang relatif lebih murah, produk lebih berkualitas maka berpengaruh terhadap 

peningkatan penjualan, sehingga pangsa pasar semakin luas dan laba perusahaan 

akan meningkat. Oleh sebab itu penulis mengajukan hipotesis: “Pengendalian 

Biaya Kualitas Yang Memadai Berpengaruh Terhadap Peningkatan Laba 

Perusahaan”. 

 

 

 

 



 

  

1.6 Objek dan Metodologi Penelitian 

 Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode asosiatif. 

Metode asosiatif adalah metode yang bertujuan untuk mengetahui hubungan 

antara dua variabel atau lebih. 

Sedangkan penelitiannya dengan menggunakan pendekatan survei. 

Definisi survei menurut Moh. Nasir (1999:65) adalah sebagai berikut: 

“Survei adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta 
dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara 
faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi atau politik dari suatu 
kelompok ataupun suatu daerah.” 

 

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian dan pengumpulan data adalah 

sebagai berikut: 

1. Penelitian Lapangan (Field Research), untuk memperoleh data primer dengan 

cara sebagai berikut: 

a. Wawancara, yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung dengan 

pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. 

b. Observasi, yaitu dengan meninjau dan mengamati secara langsung hasil-

hasil yang berhubungan dengan penerapan analisis biaya kualitas. 

c. Kuesioner, yaitu dengan cara membuat pertanyaan yang relevan mengenai 

masalah yang dibahas secara tertulis. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research), untuk memperoleh data sekunder 

melalui buku-buku kepustakaan sebagai landasan teori yang dibutuhkan dalam 

peyusunan skripsi ini. 



 

  

Berdasarkan hipotesis yang diajukan oleh penulis yaitu : “Pengaruh 

Pengendalian Biaya Kualitas Terhadap Peningkatan Laba Perusahaan”, maka 

terdapat dua variabel dalam penelitian ini yaitu: 

1. Variabel Bebas (Independent Variable) 

Berhubungan dengan judul diatas, yang dikategorikan ke dalam variabel  

bebas yaitu pengendalian biaya kualitas. 

2. Variabel Tidak Bebas (Dependent Variable) 

Berhubungan dengan judul diatas, yang dikategorikan ke dalam variabel tidak 

bebas yaitu peningkatan laba perusahaan. 

Penelitian melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan 

perhitungan persentase yang menunjukkan berapa besar pengaruh pengendalian 

biaya kualitas terhadap peningkatan laba perusahaan. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada beberapa perusahaan tekstil di daerah 

Ujungberung dan Rancaekek Bandung. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan 

mulai bulan November 2005 sampai dengan April 2006 dan dapat dilihat melalui 

tabel di bawah ini: 

 

 

 

 

 



 

  

Tabel 1.1 

Waktu Penelitian 

Keterangan 
Bulan Ke-1 Bulan Ke-2 Bulan Ke-3 Bulan Ke-4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Menyebarkan                                  
Kuesioner                                 

Mengambil                                 
Kuesioner                                 

Mengolah Data 
                                

                                

Penyelesaian                                 
Pengerjaan Skripsi                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


