
 

  

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

4.1 Konsep Pengaruh 

 Definisi pengaruh (influence) menurut The American Heritage Dictionary 

(1996) adalah sebagai berikut: 

“A power affecting person, thing, or course of events, especially one that 

operates without any direct or apparent effort.” 

 
 Menurut kamus umum Bahasa Indonesia yang dibuat oleh Departemen 

Pendidikan Nasional (2002), pengaruh dapat diartikan sebagai berikut: 

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

membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.” 

  

4.2 Biaya 

4.2.1 Pengertian biaya 

Menurut Mulyadi (2001;8-10) biaya adalah: 

“Biaya dalam pengertian luas, merupakan pengorbanan sumber ekonomi 
yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau kemungkinan yang 
akan terjadi untuk tujuan tertentu. Sedangkan secara sempit, biaya adalah 
pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva.” 
 

 Blocher, at al (2002:61) mendefinisikan biaya adalah: 

 “incurred when a resources is used for some purpose.” 

Kesimpulan dari beberapa definisi di atas adalah biaya merupakan suatu 

pengorbanan saat ini yang dapat di ukur oleh satuan uang untuk tujuan tertentu. 

 



 

  

4.2.2 Penggolongan biaya  

Dalam akuntansi biaya, biaya digolongkan dengan berbagai macam cara. 

Umumnya penggolongan biaya ini ditentukan atas dasar tujuan yang hendak 

dicapai dengan penggolongan tersebut, karena dalam akuntansi biaya dikenal 

konsep: “different costs for different purpose” (Mulyadi, 2001:14-17). Biaya 

dapat digolongkan menurut: 

1. Obyek Pengeluaran 

Dalam cara penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar 

penggolongan biaya. Misalnya nama obyek pengeluaran adalah bahan bakar, 

maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar disebut 

“biaya bahan bakar”. Contoh penggolongan biaya atas dasar obyek 

pengeluaran dalam perusahaan kertas adalah sebagai berikut: biaya merang, 

biaya jerami, biaya gaji dan upah, biaya soda, biaya depresiasi mesin, biaya 

asuransi, biaya bunga, dan biaya zat warna. 

2. Fungsi Pokok dalam Perusahaan 

Dalam perusahaan manufaktur, ada tiga fungsi pokok, yaitu fungsi 

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

itu dalam perusahaan manufaktur, biaya dapat dikelompokkan menjadi tiga 

kelompok: 

a. Biaya Produksi 

Merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi 

produk jadi yang siap dijual. Contohnya adalah biaya depresiasi mesin dan 

equipment, biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya gaji karyawan 



 

  

yang bekerja dalam bagian-bagian, baik yang langsung maupun tidak 

langsung berhubungan dengan proses produksi. Menurut obyek 

pengeluarannya, secara garis besar biaya produksi ini dibagi menjadi: biaya 

bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik (factory 

overhead cost). Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung disebut 

pula dengan istilah biaya utama (prime cost), sedangkan biaya tenaga kerja 

langsung dan biaya overhead pabrik sering disebut dengan istilah biaya 

konversi (conversion cost), yang merupakan biaya untuk mengkonversi 

(mengubah) bahan baku menjadi produk jadi. 

b. Biaya pemasaran 

Merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan 

pemasaran produk. Contohnya adalah biaya iklan, biaya promosi, biaya 

angkutan dari gudang perusahaan ke gudang pembeli, gaji karyawan bagian-

bagian yang melaksanakan kegiatan pemasaran, biaya contoh (sample). 

c. Biaya administrasi dan umum 

Merupakan biaya-biaya untuk mengkoordinasikan kegiatan produksi dan 

pemasaran produk. Contoh biaya ini adalah biaya gaji karyawan bagian 

keuangan, akuntansi, personalia dan bagian hubungan masyarakat, biaya 

pemeriksaan akuntan dan biaya fotocopy. 

Jumlah biaya pemasaran dan biaya administrasi umum sering pula disebut 

dengan istilah biaya komersial (commercial expenses). 

 

 



 

  

3. 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 dikelompokkan 

menjadi dua golongan: 

a. Biaya langsung (direct cost) 

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

adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Jika sesuatu yang dibiayai 

tersebut tidak ada, maka biaya langsung ini tidak akan terjadi. Dengan 

demikian biaya langsung akan mudah diidentifikasikan dengan sesuatu yang 

dibiayai. Biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan tenaga 

kerja langsung. Biaya langsung departemen (direct departmental cost) adalah 

semua biaya yang terjadi di dalam departemen tertentu. Contohnya adalah 

biaya tenaga kerja yang bekerja dalam departemen pemeliharaan merupakan 

biaya langsung departemen bagi departemen pemeliharaan dan biaya 

depresiasi mesin yang dipakai dalam departemen tersebut, merupakan biaya 

langsung bagi departemen tersebut. 

b. Biaya tidak langsung 

Biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadinya tidak hanya disebabkan 

oleh sesuatu yang dibiayai. Biaya tidak langsung dalam hubungannya dengan 

produk disebut dengan istilah biaya produksi tidak langsung atau biaya 

overhead pabrik (factory overhead costs). Biaya ini tidak mudah 

diidentifikasikan dengan produk tertentu. Gaji mandor yang mengawasi 

pembuatan produk A, B, dan C merupakan biaya tidak langsung baik bagi 



 

  

produk A, B maupun C, karena gaji mandor tersebut terjadi bukan hanya 

karena perusahaan memproduksi salah satu produk tersebut, melainkan karena 

memproduksi ketiga jenis produk tersebut. Jika perusahaan hanya 

menghasilkan satu macam produk (misalnya perusahaan semen, pupuk urea, 

gula) maka semua biaya merupakan biaya langsung dalam hubungannya 

dengan produk. Biaya tidak langsung dalam hubungannya dengan produk 

sering disebut dengan istilah biaya overhead pabrik (factory overhead costs). 

Dalam hubungannya dengan departemen, biaya tidak langsung adalah biaya 

yang terjadi di suatu departemen, tetapi manfaatnya dinikmati oleh lebih dari 

satu departemen. Contohnya adalah biaya yang terjadi di departemen 

pembangkit tenaga listrik. Biaya ini dinikmati oleh departemen-departemen 

lain dalam perusahaan, baik untuk penerangan maupun untuk menggerakkan 

mesin dan equipment yang mengkonsumsi listrik. Bagi departemen pemakai 

listrik, biaya listrik yang diterima dari alokasi biaya departemen pembangkit 

tenaga listrik merupakan biaya tidak langsung departemen. 

4. Penggolongan biaya menurut perilakunya dalam hubungannya dengan 

perubahan volume kegiatan 

Dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, biaya dapat 

digolongkan menjadi: 

a. Biaya variabel 

Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding 

dengan perubahan volume kegiatan. Contoh biaya variabel adalah biaya bahan 

baku dan biaya tenaga kerja langsung. 



 

  

b. Biaya semivariabel 

Biaya semivariabel adalah biaya yang berubah tidak sebanding dengan 

perubahan volume kegiatan. Biaya semivariabel mengandung unsur biaya 

tetap dan unsur biaya variabel. 

c. Biaya semifixed 

Biaya semifixed adalah biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan 

tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume produksi 

tertentu. 

d. Biaya tetap 

Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar volume 

kegiatan tertentu. Contoh biaya tetap adalah gaji direktur produksi. 

5. Penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfaatnya. 

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

a. Pengeluaran modal (capital expenditure) 

Pengeluaran modal adalah biaya yang mempunyai manfaat lebih dari satu 

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

Pengeluaran modal ini pada saat terjadinya dibebankan sebagai harga pokok 

aktiva, dan dibebankan dalam tahun-tahun yang menikmati manfaatnya  

dengan cara di depresiasi, di amortisasi atau di deplesi. Contoh pengeluaran 

modal adalah pengeluaran untuk pembelian aktiva tetap, untuk reparasi besar 

terhadap aktiva tetap, untuk promosi besar-besaran, dan pengeluaran untuk 

keperluan tersebut biasanya melibatkan jumlah yang besar dan memiliki masa 

manfaat lebih dari satu tahun, maka pada saat pengeluaran tersebut dilakukan, 



 

  

pengorbanan tersebut diperlakukan sebagai pengeluaran modal dan dicatat 

sebagai harga pokok aktiva (misalnya sebagai harga pokok aktiva tetap atau 

beban yang ditangguhkan). Periode akuntansi yang menikmati manfaat 

pengeluaran modal tersebut dibebani sebagai pengeluaran modal tersebut 

berupa biaya depresiasi, biaya amortisasi, atau biaya deplesi. 

b. Pengeluaran Pendapatan (revenue expenditure) 

Pengeluaran pendapatan adalah biaya yang hanya mempunyai manfaat 

dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut. Pada saat terjadinya, 

pengeluaran pendapatan ini dibebankan sebagai biaya dan dipertemukan 

dengan pendapatan yang diperoleh dari pengeluaran biaya tersebut. Contoh 

pengeluaran pendapatan antara lain adalah biaya iklan, biaya telex, dan biaya 

tenaga kerja. 

 

4.3 Kualitas 

2.3.1 Pengertian kualitas 

Kualitas didefinisakan secara konvensional menggambarkan langsung dari 

suatu produk seperti : kinerja (performance), keandalan (reliability), mudah dalam 

penggunaan (easy of use), estetika (estetics), dan sebagainya. Definisi strategi 

menyatakan bahwa kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi 

keinginan atau kebutuhan pelanggan (meeting the needs of costumer).  

Menurut Vincent (2001:5) menyatakan bahwa:  

“Kualitas sebagai totalitas dari karakteristik suatu produk yang menunjang 

kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dispesifikasikan atau 

ditetapkan”. 



 

  

Kualitas sering kali diartikan sebagai kepuasan pelanggan (costumer satisfaction) 

atau konformasi terhadap atau persyaratan (conformance to requirement). 

Berdasarkan definisi yang telah disebutkan di atas, maka kualitas adalah 

karakteristik yang terdapat dalam suatu produk atau jasa yang dapat memenuhi 

kebutuhan konsumen dan sekaligus dapat menimbulkan kepuasan bagi 

konsumennya. 

 

2.3.2 Penggolongan kualitas 

Kualitas dapat dikelompokkan menjadi quality of design dan quality of 

conformance (Horngren, 2003:684): 

• Quality of Design 

Adalah suatu fungsi dari berbagai spesifikasi produk dan pengukuran sampai 

sejauh mana karakteristik produk atau jasa dapat memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumen.  

• Quality of Conformance 

Adalah suatu ukuran mengenai bagaimana suatu produk memenuhi berbagai 

persyaratan atau spesifikasi, atau membuat produk sesuai spesifikasi design teknik 

produksinya. Jika produk memenuhi semua spesifikasi rancangan, produk tersebut 

cocok  digunakan.  Penjelasan  kedua  bagian  kualitas  ini  dapat  dilihat  pada  

gambar 2.1 : 

 

 

 



 

  

 

 

 

Kegagalan kualitas  Kegagalan kualitas 

          Design       Kesesuaian 

Gambar 2.1 

Skema Penggolongan Kualitas 

Sumber : Horngren, Foster dan Datar 

“Akuntansi Biaya, dengan Penekanan Manajerial” (2003:677) 

 

2.3.3 Ukuran kualitas 

Penentuan kualitas suatu produk/jasa berkaitan dengan dimensi kualitas. 

Dimensi kualitas mencerminkan ekspektasi pelanggan atau kualitas produk/jasa 

yang dapat digunakan sebagai indikator pengukuran kualitas. Secara umum, 

dimensi kualitas tersebut meliputi (Hansen, Mowen, 2004:6-7): 

1. Kinerja (performance)  

Kinerja adalah tingkat konsistensi dan kebaikan fungsi-fungsi produk. 

2. Estetika (estetics) 

Berhubungan dengan penampilan wujud produk (misalnya, gaya dan 

keindahan) serta penampilan fasilitas, peralatan, personalia, dan materi 

komunikasi yang berkaitan dengan jasa. 

3. Kemudahan perawatan dan kebaikan (serviceability) 

Berkaitan dengan tingkat kemudahan merawat dan memperbaiki produk. 

 

Kebutuhan 
konsumen 

Spesifikasi design Kinerja  
aktual 



 

  

4. Keunikan (feature) 

Adalah karakteristik produk yang berbeda secara fungsional dari produk 

merk sejenis. 

5. Reliabilitas (reliability) 

Adalah probabilitas produk atau jasa menjalankan fungsi dimaksud dalam 

jangka waktu tertentu. 

6. Durabilitas (durability) 

Didefinisikan sebagai umur manfaat dari fungsi produk. 

7. Tingkat kesesuaian (quality of conformance) 

Adalah ukuran mengenai apakah sebuah produk atau jasa telah memenuhi 

spesifikasinya. 

8. Pemanfaatan (fitness for use) 

Adalah kecocokan dari sebuah produk menjalankan fungsi-fungsi 

sebagaimana yang diiklankan. 

Kualitas dapat diukur dalam konteks keuangan (financial) dan non 

finansial. Kuantifikasi kualitas ke dalam bahasa uang diketahui dengan 

menghitung biaya kualitas. Ukuran kualitas secara finansial ini dapat 

mengkuantifisir performance kualitas di dalam dan di luar perusahaan dengan 

indikator kepuasaan pelanggan seperti halnya ukuran kualitas non finansial. 

Horngren, Foster dan Datar (2003:685) menjelaskan ukuran kualitas finansial dan 

non finansial sebagai berikut : 

 

 



 

  

1. Ukuran kualitas kepuasan konsumen 

Biaya kegagalan eksternal seperti biaya garansi perbaikan, tuntutan 

kewajiban, penurunan kontribusi marjin sebagai akibat penurunan penjualan, dan 

harga yang rendah dari produk yang dijual, merupakan indikator-indikator 

finansial dari kepuasan konsumen yang rendah. Tetapi ukuran finansial tidak 

menunjukkan area yang mana yang memerlukan peningkatan, juga tidak 

memperlihatkan kebutuhan dan preferensi konsumen di masa depan. Karena 

alasan itu, kebanyakan perusahaan juga menggunakan ukuran-ukuran non 

finansial. 

2. Ukuran non finansial kepuasan konsumen 

Ukuran non finansial konsumen meliputi : 

• Jumlah unit yang cacat yang dikirimkan ke konsumen sebagai persentase total 

unit yang dikirimkan. 

• Jumlah keluhan konsumen perusahaan memperkirakan bahwa dari setiap 

konsumen yang mengeluh, ada antara 10 sampai 20 lainnya yang mengalami 

masalah dengan produk tetapi tidak mengeluh. 

• Selisih waktu tanggapan konsumen (selisih antara tanggal pengiriman yang 

dijadwalkan dengan tanggal pengiriman yang diinginkan konsumen. 

• Pengiriman tepat waktu (persentase pengiriman yang dilakukan tepat atau 

sebelum tanggal pengiriman yang dijadwalkan). 

Manajemen akan menyelidiki jika angka-angka tersebut terus memburuk 

dari waktu ke waktu. 

 



 

  

3. Ukuran kualitas dan kinerja internal 

Biaya pencegahan, penilaian dan kegagalan internal merupakan contoh 

ukuran finansial mengenai kinerja kualitas dalam perusahaan. Kebanyakan 

perusahaan memonitor baik ukuran finansial maupun non finansial dari kualitas 

internal. Ukuran non finansial mengikuti trend dari ukuran-ukuran kualitas 

sebagai berikut : 

• Jumlah kerusakan tiap lini produk 

• Hasil proses produksi (rasio antara output yang baik terhadap total output) 

• Tenggang waktu produksi (waktu yang dibutuhkan untuk mengkonfersi bahan 

baku langsung menjadi barang jadi) 

• Pergantian pegawai (rasio jumlah pegawai yang meninggalkan perusahaan 

terhadap total jumlah pegawai) 

 

2.3.4 Manfaat pengukuran kualitas  

Menurut Horngren, at al (2003:692) pengukuran kualitas secara finansial 

dan non finansial memberikan manfaat yang berbeda. Manfaat pengukuran 

kualitas secara finansial adalah sebagai berikut : 

1. Biaya kualitas memusatkan perhatian pada berapa besar biaya dari kualitas 

yang rendah, walaupun ukuran-ukuran biaya kualitas kadang-kadang tidak 

memasukkan biaya yang penting tapi sulit diukur seperti pengaruh kualitas 

yang rendah terhadap hubungan baik dengan konsumen. 



 

  

2. Ukuran biaya kualitas finansial adalah cara yang bermanfaat untuk 

membandingkan antara proyek-proyek peningkatan kualitas yang berbeda dan 

untuk menetapkan prioritas pengurangan biaya yang maksimum. 

3. Ukuran biaya kualitas finansial berfungsi sebagai denominator untuk 

mengevaluasi trade off antar biaya pencegahan dengan biaya kegagalan. Biaya 

kualitas memberikan ukuran yang ringkas dan tunggal mengenai kinerja 

kualitas. 

Keuntungan ukuran-ukuran kualitas non finansial : 

1. Ukuran kualitas non finansial mudah untuk dikuantifikasi dan dipahami. 

2. Ukuran finansial mengarahkan perhatian ke proses fisik dan memusatkan 

perhatian pada area permasalahan tertentu yang membutuhkan peningkatan. 

3. Ukuran non finansial memberikan umpan balik jangka pendek secara cepat 

mengenai keberhasilan usaha-usaha peningkatan kualitas. 

 

2.3.5 Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas 

Menurut Zulian Yamit (2003:132), terdapat 9 faktor khusus yang 

mempengaruhi kualitas suatu barang: 

1. Pasar atau tingkat persaingan 

Persaingan sering merupakan penentu dalam menetapkan tingkat kualitas 

output suatu perusahaan, makin tinggi tingkat persaingan akan memberikan 

pengaruh pada perusahaan untuk menghasilkan produk yang berkualitas. 

Dalam era bebas yang akan datang konsumen dapat berharap untuk 

mendapatkan produk yang berkualitas dengan harga yang lebih murah 



 

  

2. Tujuan Organisasi (Organization Objective) 

Apakah perusahaan bertujuan untuk menghasilkan volume output tinggi, 

barang yang berharga rendah (low price product) atau menghasilkan barang 

yang berharga mahal, eksklusif (exclusive expensive product). 

3. Testing Produk (Product Testing) 

Testing yang kurang memadai terhadap produk yang dihasilkan dapat 

berakibat kegagalan dalam mengungkapkan kekurangan yang terdapat pada 

produk. 

4. Desain Produk (Product Design) 

Cara mendesain produk produk pada awalnya dapat menentukan kualitas 

produk itu sendiri. 

5. Proses Produksi (Production Process) 

Prosedur untuk memproduksi produk dapat juga menentukan kualitas 

produk yang dihasilkan. 

6. Kualitas Input (Quality of Inputs) 

Jika bahan yang digunakan tidak memenuhi standard, tenaga kerja tidak 

terlatih atau perlengkapan yang digunakan tidak tepat, akan berakibat pada 

produk yang dihasilkan. 

7. Perawatan Perlengkapan (Equipment Maintenance) 

Apabila perlengkapan tidak dirawat secara tepat atau suku cadang tidak 

tersedia maka kualitas produk akan kurang dari semestinya. 

 

 



 

  

8. Standar kualitas (Quality Standar) 

Jika perhatian terhadap kualitas dalam organisasi tidak tampak, tidak ada 

testing maupun inspeksi maka output yang berkualitas tinggi sulit dicapai. 

9. Umpan Balik Konsumen (Customer Feedback) 

Jika perusahaan kurang sensitif terhadap keluhan-keluhan konsumen, 

berkualitas tidak akan meningkat secara signifikan. 

 

2.3.6 Definisi pengendalian kualitas 

Pada dasarnya yang dimaksud dengan pengendalian aktivitas untuk 

mengarahkan suatu kegiatan kepada tujuan yang telah ditetapkan serta menilai 

pelaksanaan dari kegiatan tersebut, apakah sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan atau tidak. 

Menurut Komarudin (1994:163) dalam ensiklopedia manajemen: 

“Pengendalian adalah suatu aktivitas untuk menjamin perencanaan 
dilaksanakan berdasarkan atau sesuai dengan standar. Dalam kegiatan 
pengawasan biasanya terdapat kegiatan-kegiatan pengembangan standar 
pelaksanaan, pengukuran pekerjaan, penilaian pekerjaan dan pengambilan 
tindakan perbaikan.” 

 
Pengendalian menurut Hammer dan Usry (2002:3) adalah: 

“Control is managements systematic effort to achieve objective by 
companing performance to plans and taking appropriate action to correct 
important difference. Activities result of each activity are compared with 
plan, and if significant differences are noted, remedial actions may be 
taken.” 

 

 

 



 

  

Dari pengertian di atas, terlihat bahwa suatu pengendalian memiliki unsur sebagai 

berikut: 

1. Adanya rencana atau standar sebagai tolak ukur. 

2. Adanya kegiatan mengukur pelaksanaan. 

3. Membandingkan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan dengan rencana. 

4. Dilakukannya tindakan perbaikan. 

 
 
4.4 Biaya Kualitas  

Dalam pembahasan mengenai kualitas, nilai/besaran kualitas tidak 

tergambarkan secara jelas. Dengan demikian bahasa kualitas perlu diterjemahkan 

ke dalam bahasa uang sehingga data dapat dikuantifikasi, diukur, dialokasi, dan 

dianalisa. Pengukuran kualitas ke dalam bahasa uang ini disebut dengan 

pengukuran biaya kualitas yang akan membantu manajemen memahami 

bagaimana kualitas dapat mempengaruhi perusahaan serta dapat menganalisis 

pelaksanaan investasi yang terbaik dalam kaitannya dalam upaya perbaikan 

kualitas.  

 

4.4.1 Pengertian biaya kualitas 

Pengertian biaya kualitas menurut Hansen, Mowen (2004:7) adalah : 

“Biaya yang timbul karena mungkin atau telah dihasilkan produk yang 

jelek kualitasnya”.  

 

Menurut Blocher, at al (2002:20) biaya kualitas adalah :  

“Biaya-biaya yang berkaitan dengan pencegahan, pengidentifikasian, 
perbaikan, dan pembetulan produk yang berkualitas rendah dan dengan 



 

  

‘opportunity cost’ dari hilangnya waktu produksi dan penjualan sebagai 
akibat rendahnya kualitas”. 

 

2.4.2 Pengelompokkan biaya kualitas 

Menurut Hansen dan Mowen (2004:7-8), implikasi dari definisi-definisi 

dari biaya kualitas diatas adalah bahwa biaya kualitas berkaitan dengan dua sub 

dua kategori dari kegiatan terkait dengan kualitas : 

1. Kegiatan pengendalian 

2.   Kegiatan produk gagal 

Kegiatan pengendalian dilaksanakan oleh suatu organisasi untuk 

mencegah atau mendeteksi kualitas yang jelek (karena kualitas yang jelek 

mungkin terjadi). Jadi, kegiatan pengendalian terdiri dari kegiatan pencegahan dan 

pengendalian. Biaya pengendalian adalah biaya yang dikeluarkan untuk 

menjalankan kegiatan pengendalian. 

Kegiatan produk gagal dilaksanakan oleh suatu organisasi atau oleh 

pelanggannya untuk merespon kualitas yang jelek (kualitas yang jelek memang 

telah terjadi). Apabila respon terhadap kualitas yang jelek muncul sebelum produk 

cacat (tidak memiliki kesesuaian, tidak bisa diandalkan, tidak tahan lama, dan 

seterusnya) dikirim ke pelanggan, maka kegiatannya diklasifikasikan sebagai 

kegian produk gagal internal, jika respon muncul setelah pengiriman, maka 

kegiatannya diklasifikasikan sebagai kegiatan produk gagal eksternal. Biaya 

produk gagal adalah biaya yang dikeluarkan oleh suatu organisasi karena terjadi 

kegiatan produk gagal. 



 

  

Menurut Vincent Gaspersz (2001:169-171), pada dasarnya biaya kualitas 

dapat diketegorikan kedalam empat jenis, yaitu : 

1. Biaya kegagalan internal (internal failure cost), yaitu, biaya-biaya yang 

berhubungan dengan kesalahan dan non konformansi (error and non 

conformance) yang ditemukan sebelum menyerahkan produk itu ke 

pelanggan. Biaya-biaya ini tidak akan muncul apabila tidak ditemukan 

kesalahan atau non konformansi dalam produk sebelum pengiriman. 

Contoh dari biaya internal adalah: 

a. Scrap: biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja material dan biasanya 

overhead pada produk cacat yang secara ekonomis tidak dapat diperbaiki 

kembali. Terdapat banyak ragam nama dari jenis ini, yaitu : scrap, cacat, 

pemborosan, usang, dan lain-lain. 

b. Pekerjaan ulang (rework): biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki 

kesalahan (mengerjakan ulang) produk agar memenuhi spesifikasi yang 

ditentukan. 

c. Analisis kegagalan (failure analysis): biaya yang dikeluarkan untuk 

menganalisis kegagalan produk guna menentukan penyebab-penyebab 

kegagalan itu. 

d. Inspeksi ulang dan pengujian ulang (reinspection and retesting): biaya-

biaya yang dikeluarkan untuk inspeksi ulang dan pengujian produk yang 

telah mengalami pengerjaan ulang atau perbaikan kembali. 

e. Down garding: selisih antara harga jual normal dengan harga yang 

dikurangi karena alasan kualitas. 



 

  

f. Avoidable process losses: biaya-biaya kehilangan yang terjadi, meskipun 

produk itu tidak cacat (conformans), sebagai contoh : kelebihan bobot 

produk yang diserahkan ke pelanggan karena variabilitas dalam peralatan 

pengukuran, dan lain-lain. 

2. Biaya kegagalan eksternal (eksternal failure cost), yaitu biaya-biaya yang 

berhubungan dengan kesalahan dan non konformansi (error and non 

conformance) yang ditemukan setelah produk itu diserahkan ke pelanggan. 

Biaya-biaya ini tidak akan muncul apabila tidak ditemukan kesalahan atau non 

konformansi dalam produk setelah pengiriman. Contoh dari biaya kegagalan 

eksternal adalah: 

a. Jaminan (warranty): biaya yang dikeluarkan untuk penggantian atau 

perbaikan kembali produk yang masih berada dalam masa jaminan. 

b. Penyelesaian keluhan (complain adjustment): biaya-biaya yang 

dikeluarkan untuk penyelidikan dan penyelesaian keluhan yang berkaitan 

dengan produk cacat. 

c. Produk dikembalikan (returned product): biaya-biaya yang berkaitan 

dengan penerimaan dan penempatan produk cacat yang dikembalikan oleh 

pelanggan. 

d. Allowances: biaya-biaya yang berkaitan dengan konsesi pada pelanggan 

karena produk yang dibawah standar kualitas yang sedang diterima oleh 

pelanggan atau yang tidak memenuhi spesifikasi dalam penggunaan. 



 

  

3. Biaya penilaian (appraisal cost), yaitu biaya-biaya yang berhubungan dengan 

penentuan derajat konfirmansi terhadap persyaratan kualitas (spesifikasi) yang 

ditetapkan. Contoh dari biaya penilaian adalah : 

a. Inspeksi dan pengujian kedatangan material: biaya-biaya yang berkaitan 

dengan penentuan kualitas dari material yang dibeli, apakah melalui 

inspeksi pada saat penerimaan, melalui inspeksi yang dilakukan pada 

pemasok, atau melalui yang dilakukan oleh pihak ketiga. 

b. Inspeksi dan pengujian produk dalam proses: biaya-biaya yang berkaitan 

dengan evaluasi tentang konformansi produk dalam proses terhadap 

persyaratan kualitas (spesifikasi) yang ditetapkan. 

c. Inspeksi dan pengujian produk akhir: biaya-biaya yang berkaitan dengan 

evaluasi tentang konformansi produk akhir terhadap persyaratan kualitas 

(spesifikasi) yang ditetapkan. 

d. Audit kualitas produk: biaya-biaya untuk melakukan audit kualitas pada 

produk dalam proses atau produk akhir. 

e. Pemeliharaan akurasi peralatan pengujian: biaya-biaya yang melakukan 

kalibrasi (penyesuaian) untuk mempertahankan akurasi instrumen 

pengukuran peralatan. 

f. Evaluasi stok: biaya-biaya yang berkaitan dengan pengujian produk dalam 

penyimpanan untuk menilai degradasi kualitas. 

4. Biaya pencegahan (prevention cost), yaitu biaya-biaya yang berhubungan 

dengan upaya pencegahan kegagalan internal maupun eksternal, sehingga 

meminimalkan biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal. 



 

  

Contoh dari biaya pencegahan adalah :  

a. Perencanaan kualitas: biaya-biaya yang berkaitan dengan aktivitas 

perencanaan kualitas secara keseluruhan, termasuk penyiapan prosedur-

prosedur yang diperlukan untuk mengkomunikasikan rencana kualitas 

keseluruh pihak yang berkepentingan. 

b. Tinjauan ulang produk baru (new product review): biaya-biaya yang 

berkaitan dengan rekayasa keandalan (reliability engineering) dan 

aktivitas-aktivitas lain yang terkait dengan kualitas yang berhubungan 

dengan pemberitahuan desainer. 

c. Pengendalian proses: biaya-biaya inspeksi dan pengujian dalam proses 

untuk menentukan status dari proses (kapabilitas proses), bukan status dari 

produk. 

d. Audit kualitas: biaya-biaya yang berkaitan dengan evaluasi atas 

pelaksanaan aktivitas dalam rencana kualitas secara keseluruhan. 

e. Evaluasi kualitas pemasok: biaya-biaya yang berkaitan dengan evaluasi 

terhadap pemasok sebelum pemilihan pemasok, audit terhadap aktivitas-

aktivitas selama kontrak, dan usaha-usaha lain berkaitan dengan pemasok. 

f. Pelatihan: biaya-biaya yang berkaitan dengan penyiapan dan pelaksanaan 

program-program pelatihan yang berkaitan dengan kualitas. 

Menurut J.M Juran yang di kutip oleh Drs. Suyadi Prawirosentono 

(2002:24-28), biaya kualitas produk dikelompokkan sebagai berikut: 



 

  

1. Biaya kegagalan eksternal, bila diindikasikan biaya tersebut terjadi karena 

faktor luar organisasi perusahaan, misalnya akibat ulah konsumen. Biaya 

kegagalan eksternal (external failure cost) terdiri atas berikut ini: 

a. Biaya keluhan konsumen (the cost of complain, 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 allowances). Biaya ini 

dikeluarkan untuk mengganti barang yang rusak dengan barang yang baru, 

meliputi pengiriman kembali dan biaya kompensasi kepada konsumen 

berupa allowances (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 rusak sedang diperbaiki. Yang dimaksud 

terakhir adalah selama mesin rusak sedang diperbaiki, diberi pinjam mesin 

yang sama atau produksi berjalan terus. Atau selama TV sedang 

diperbaiki, konsumen diberi pinjam TV agar konsumen tetap dapat 

menikmati. 

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

konsumen mengalami kecelakaan (bahkan sampai tingkat kematian). 

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

losses). 



 

  

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

depan (future profit) akibat kerusakan produk berkualitas rendah. Biaya ini 

memang sulit dihitung, tetapi bisa juga terdapat jumlah yang besar dan 

berimplikasi luas, misalnya produk selalu mendapat komplain dalam 

berbagai media massa yang akan merusak citra produk tersebut. 

2. Biaya kegagalan internal, bila diindikasikan biaya terjadi di lingkup 

perusahaan sebelum produk dikirimkan ke konsumen. Jenis biaya yang 

termasuk kategori “biaya kegagalan internal” adalah: 

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 membeli barang akhir (scrap cost). Biaya ini timbul 

karena kualitas suatu barang buruk sekali sehingga lebih baik dibuang. 

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 mengkoreksi atau memperbaiki produk atau bagian dari 

produk yang cacat atau rusak, agar barang tersebut dapat digunakan 

(useable) dan dapat dijual (saleable). Jadi, ini adalah biaya koreksi atau 

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, sebenarnyya bukan saja biaya 

tes ulang, tetapi juga biaya inspeksi ulang selam proses pengerjaan ulang. 

e. Biaya sisa bahan (yield losess 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 menganggur (down time cost), yakni biaya yang harus dikeluarkan 

untuk buruh yang terpaksa “menggangur” (idle) akibat adalah fasilitas atau 

proses produksi terhenti karena masalah kualitas produk (quality problem). 

Misalnya, proses produksi ditentukan karena perlunya mesin sesuai 

dengan kualitas 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 dikeluarakan akibat perusahan harus mengadakan 

persediaan penyelamatan 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 yang diperlukan agar proses produksi terbebas dari kerusakan 

produk (defect free). Hal ini mungkin biaya yang tersembunyi, tetapi 

merupakan biaya yang besar. 

3. Biaya penelaahan (appraisal cost) adalah biaya yang dikeluarkan untuk 

menelaah atau mengamati sehingga menemukan kondisi bahan dan produk 

yang cacat atau rusak. Biaya penelaahan untuk pencegahan kerusakan produk 

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 atas komponen-komponen barang yang 

dalam proses produksi (work in process) untuk menjamin adanya 

kesesuaian (conforming) kualitas dengan kualitas 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 

pemeliharan 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 tes 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. 

4. Biaya pencegahan (prevention cost) 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. Biaya pencegahan dalam rangka 

menjaga kualitas produk meliputi beberapa jenis biaya berikut: 

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

berkaitan dengan perencanaan kualitas produk dan sistem pengembangan 

kualitas produk. Misalnya biaya kebijakan untuk mendesain prosedur 

sejak mulai (set up) sampai operasi berjalan sesuai dengan (berkaitan 

dengan kualitas produk), pengembangan perencanaan inspeksi 

(development of inspection planning), dan biaya komunikasi kepada 

karyawan berkaitan dengan perencanaan kualitas produk (sebagai kegiatan 

sosialisasi kualitas produk yang harus diterapkan). 

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

yakni kenaikan biaya yang berkaitan dengan membuat desain produk 

dalam rangka memperbaiki kualitas 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). Misalnya untuk mendesain awal suatu produk 

diperlukan biaya Rp 100.000, lalu untuk maksud perbaikan kualitas 

produk sehingga perlu desain baru dengan biaya Rp 120.000, berarti yang 

dimaksudkan dengan produk design and review adalah yang Rp 20.000 

(Rp 120.000 - Rp 100.000). 

c. Biaya mendesain proses dan tinjau ulang (cost of process design and 

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

proses produksi yang baru untuk memperbaiki dan meninjau ulang proses 

produksi yang ada, sehingga memungkinkan terjadi hasil produk yang 

berkualitas lebih baik (product quality improvement). Termasuk di 

dalamnya adalah biaya pembelian alat baru yang memperbaiki kualitas 

produk. 

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

biaya tersebut adalah biaya untuk mengembangkan metode kerja baru 

(developing work method) dan biaya implementasinya dalam bentuk biaya 

pelatihan untuk para karyawan dalam rangka perbaikan kualitas produk. 

Termasuk didalamnya adalah biaya persiapan pelatihan dan manualnya 

(petunjuknya). 

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

mencapai kualitas yang direncanakan dalam pengertian kualitas yang lebih 

baik (product quality improvement). Misalnya pengendalian memerlukan 

alat baru yang lebih canggih (sophisticated), maka harga alat kendali 

tersebut dimasukkan sebagai biaya kendali proses. 



 

  

f. Biaya koleksi, analisis, dan laporan (cost of data collection, analysis and 

report) adalah biaya-biaya untuk mengumpulkan data yang berkaitan 

dengan perbaikan kualitas, termasuk data produk rusak (defect product), 

masalah kualitas, biaya waktu penghentian produksi (down time), dan 

biaya analisis serta biaya penyusunan laporannya. 

g. Biaya program perbaikan kualitas (cost of quality improvement program), 

yakni biaya kegiatan khusus atau proyek yang dibentuk untuk memonitor 

dan memperbaiki kualitas produk, seperti program pengurangan tingkat 

kerusakan produk atau lingkaran kualitas (quality circle). 

 

2.4.3 Hubungan antar jenis biaya kualitas 

Ahli kualitas Philip Crosby dalam buku M. Nasution (2004:165) 

menyatakan bahwa biaya kualitas mempunyai dua komponen, harga kesesuaian 

(conformance) dan harga ketidaksesuaian (nonconformance). Biaya pencegahan 

dan biaya penilaian merupakan cost of conformance karena biaya-biaya tersebut 

terjadi dalam rangka memastikan produk atau jasa sesuai dengan harapan 

pelanggan. Biaya kegagalan internal dan kegagalan eksternal merupakan cost of 

nonconformance. Biaya-biaya tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan dan 

‘opportunity cost’ karena ditolaknya produk atau jasa. Biaya kualitas merupakan 

penjumlahan ‘conformance cost’ dan ‘nonconformance cost’. 

Pencegahan yang lebih baik terhadap kualitas yang buruk, jelas akan 

menurunkan semua biaya kualitas. Semakin sedikit permasalahan yang berkaitan 

dengan kualitas maka semakin sedikit penilaian yang dibutuhkan karena produk 



 

  

dibuat dengan baik mulai saat-saat pertama. Semakin sedikit unit yang cacat juga 

menurunkan biaya kegagalan internal dan eksternal seperti perbaikan, pengerjaan 

kembali, dan menurunkan pengembalian produk. Dengan mengeluarkan biaya 

yang lebih besar untuk pencegahan, perusahaan semakin sedikit mengeluarkan 

biaya yang berkaitan dengan kegagalan internal dan eksternal. Penghematannya 

sendiri bisa menjadi besar sekali. Perusahaan tidak hanya menikmati nilai (value) 

yang dirasakan lebih tinggi dari produknya, tetapi juga penjualan dan pangsa 

pasar yang meningkat, serta laba dan ROI yang semakin tinggi. 

Secara teoritis, perusahaan dengan usaha pencegahan yang berhasil secara 

penuh, tidak akan mengeluarkan biaya penilaian dan biaya kegagalan, baik 

internal maupun eksternal. Lebih mudah untuk merancang dan membangun 

kualitas daripada menginspeksi atau memperbaiki kualitas. Biaya penilaian 

menurun dangan meningkatnya kualitas. Meskipun demikian ‘nonconformance 

cost’ akan menurun secara lebih cepat daripada kenaikan biaya pencegahan 

(prevention cost). (Blocher, Chen, Lin, 2002:223) 

 

2.5 Pengendalian Biaya Kualitas 

2.5.1 Pengertian pengendalian biaya kualitas 

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 

 

2.5.2 Tujuan pengendalian biaya kualitas 

Dalam melaksanakan pengendalian biaya kualitas, agar fungsi 

pengendalian dapat berjalan dengan baik, lebih dahulu harus diketahui tujuan 

pengendalian itu sendiri. Tujuan tersebut merupakan arah yang dituju atau sasaran 

yang ingin dicapai dengan melaksanakan beberapa tindakan yang dijalankan 

menurut ketentuan yang berlaku. 

Tujuan pengendalian biaya menurut Wilson dan Campbell (1997:252) 

yang dialihbahasakan oleh Gunawan Hutauruk MBA adalah: 

“Tujuan pengendalian biaya adalah untuk memperoleh jumlah produksi 
atau hasil yang sebesar-besarnya dengan kualitas yang dikehendaki, dari 
pemakai sejumlah bahan tertentu, tenaga kerja usaha, atau fasilitas. Yaitu 
memperoleh hasil yang sebaik-baiknya dengan biaya yang sekecil 
mungkin dalam kondisi-kondisi yang ada.” 

 
Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan dari pengendalian 

biaya kualitas adalah tercapainya efektifitas biaya kualitas sehingga biaya kualitas 

yang telah dikeluarkan dapat membantu dalam meningkatkan hasil penjualan. 

 

2.5.3 Proses pengendalian biaya kualitas 

Proses pengendalian memerlukan suatu standar yang telah ditetapkan 

sebelumnya, yang dijadikan dasar atau ukuran untuk menilai hasil yang ingin 

dicapai dalam pelaksanaan kegiatan operasi perusahaan. Berdasarkan langkah-



 

  

langkah pengendalian yang dikemukakan oleh Wilson dan Campbell (1997:252), 

maka proses pengendalian biaya kualitas terdiri dari: 

1. Menetapkan anggaran. 

2. Mencatat prestasi pelaksanaan yang sebenarnya. 

3. Membandingkan biaya yang sesungguhnya dengan anggaran yang telah 

ditetapkan, dimana di dalamnya mencakup: 

a. Menetapkan perbedaan antara anggaran dengan prestasi pelaksanaan 

yang sesungguhnya 

b. Menganalisa sebab-sebab terjadinya perbedaan 

c. Mengambil tindakan perbaikan untuk mengendalikan biaya 

sesungguhnya yang tidak memuaskan, agar sesuai dengan anggaran yang 

telah ditetapkan terlebih dahulu 

Suatu sistem pelaporan biaya kualitas menjadi penting (esensial) jika 

organisasi tersebut serius dengan biaya perbaikan dan pengontrolan kualitas. 

Langkah pertama dan sederhana dalam menciptakan sistem tersebut adalah 

dengan melaporkan biaya-biaya kualitas aktual saat ini. Menurut Hansen dan 

Mowen (2004:970) daftar yang rinci dari biaya kualitas aktual per kategori dapat 

memberikan dua informasi penting. Pertama, daftar ini menunjukkan berapa yang 

dikeluarkan untuk tiap kategori biaya kualitas dan pengaruhnya terhadap laba 

perusahaan. Kedua, daftar tersebut menunjukkan distribusi biaya kualitas dengan 

kategori, memungkinkan para manajer menilai kepentingan relatif tiap kategori. 

Signifikansi finansial dari biaya kualitas dapat dinilai secara lebih mudah 

dengan mengekspresikan biaya-biaya ini sebagai persentase penjualan aktual. 



 

  

Berdasarkan aturan ibu jari (the rule of thumb) bahwa biaya kualitas harus tidak 

lebih dari 2,5% per tahun. Namun demikian, memahami juga bahwa pengurangan 

biaya harus terjadi melalui perbaikan kualitas. Pengurangan biaya-biaya kualitas 

tanpa usaha apa pun untuk memperbaiki kualitas terbukti dapat menjadi strategi 

yang menghancurkan. 

Laporan kinerja kualitas mengukur realisasi kemajuan yang dihasilkan 

oleh program perbaikan kualitas perusahaan. Tiga jenis kemajuan dapat diukur 

dan dilaporkan oleh program perbaikan kualitas. Ketiga jenis kemajuan yang 

dapat diukur dan dilaporkan tersebut adalah: 

1. Kemajuan berdasarkan standar atau tujuan periode saat ini (laporan standar 

interim). 

2. Trend kemajuan karena dimulainya program perbaikan kualitas (laporan trend 

periode ganda). 

3. Kemajuan berdasarkan standar atau tujuan jangka panjang (laporan jangka 

panjang). 

Laporan standar interim. Suatu organisasi harus menetapkan standar 

kualitas interim setiap tahunnya dan membuat rencana untuk mencapai tingkat 

yang ditargetkan ini. Karena biaya kualitas merupakan suatu tolak ukur kualitas, 

tingkat yang ditargetkan dapat dinyatakan dalam anggaran dollar untuk setiap 

kategori biaya kualitas dan untuk setiap item biaya dalam tiap kategori. Pada akhir 

periode, laporan kinerja kualitas interim membandingkan biaya kualitas aktual 

untuk periode tersebut dengan anggaran biayanya. Laporan ini mengukur 

kemajuan yang dicapai dalam periode tersebut, relatif dengan tingkat kemajuan 



 

  

yang direncanakan untuk periode tersebut. Laporan interim mengungkapkan 

perbaikan kualitas dalam periode tersebut relatif dengan tujuan spesifik seperti 

yang direfleksikan oleh angka-angka anggaran. 

Laporan trend kualitas periode ganda menjawab pertanyaan apakah trend 

periode ganda keseluruhan perubahan dalam biaya kualitas berada dalam arah 

yang benar? Apakah setiap periode menghasilkan kualitas yang signifikan? 

Dengan menetapkan biaya kualitas sebagai persentase penjualan dari waktu ke 

waktu, keseluruhan trend dalam program kualitas dapat dinilai. 

Laporan kinerja kualitas jangka panjang membandingkan biaya aktual 

periode saat ini dengan biaya yang diizinkan jika standar cacat-nihil dipenuhi 

(dengan asumsi tingkat penjualan sama dengan periode saat ini). Biaya sasaran, 

jika ditetapkan dengan cermat, adalah biaya yang menambah nilai. Variannya 

adalah biaya-biaya yang tidak menambah nilai. Jadi, laporan kinerja jangka 

panjang semata-mata merupakan variasi dari laporan biaya menambah nilai dan 

tidak menambah nilai. 

 

2.6 Efektifitas Pengendalian Biaya Kualitas 

Efektifitas menurut Komaruddin (1994:269) adalah: 

“Efektifitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkatan 

keberhasilan (atau kegagalan) kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan lebih dahulu.” 

 

Dari pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa efektifitas lebih 

menitikberatkan pada tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang 



 

  

telah ditetapkan. Dengan kata lain, penilaian efektifitas didasarkan atas sejauh 

mana tujuan organisasi dapat dicapai. 

Efektifitas pengendalian biaya kualitas adalah tercapainya efektivitas biaya 

kualitas yang dapat dilihat dari anggaran biaya kualitas yang diterbitkan. Dari 

laporan realisasi anggaran biaya kualitas ini dapat diketahui apakah tujuan yang 

telah ditetapkan tercapai, yaitu adanya indikasi pengeluaran biaya kualitas yang 

tidak melebihi jumlah yang ditetapkan dalam anggaran. 

Dengan adanya laporan tersebut, menurut Fandy Tjiptono dan Anastasia 

Diana (2001:40-41), informasi biaya kualitas dapat memberikan berbagai macam 

manfaat, antara lain dapat digunakan untuk: 

• Mengidentifikasikan peluang laba (penghematan biaya dapat meningkatkan 

laba). 

• Mengambil keputusan Capital budgeting dan keputusan investasi lainnya. 

• Menekan biaya pembelian dan biaya yang berkaitan dengan pemasok. 

• Mengidentifikasi pemborosan dalam aktivitas yang tidak di kehendaki para 

pelanggan. 

• Mengidentifikasi sistem yang berlebihan. 

• Menentukan apakah biaya-biaya kualitas telah didistribusikan secara tepat. 

• Penentuan tujuan dalam anggaran dan perencanaan laba. 

• Mengidentifikasi masalah-masalah kualitas. 

• Dijadikan sebagai alat manajemen untuk ukuran perbandingan tentang 

hubungan masukan-keluaran. 



 

  

• Dijadikan sebagai salah satu alat analisis Pareto untuk membedakan antara 

valid few dan trivial many. 

• Dijadikan sebagai alat manajemen strategik untuk mengalokasikan sumber 

daya dalam perumusan dan pelaksanaan strategi. 

• Dijadikan sebagai ukuran penilaian kinerja yang objektif. 

 

2.7 Laba 

2.7.1 Pengertian laba 

Dalam kegiatan perusahaan baik perusahaan jasa maupun produk, tujuan 

utamanya adalah untuk memperoleh laba yang maksimal, dengan kata lain 

semakin besar laba yang diperoleh perusahaan maka makin besar pula peluang 

perusahaan untuk terus bertahan hidup. 

R.A Supriyono (2001:188) mengemukakan pengertian laba dari dua sudut 

pandang yaitu sudut pandang akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Dari 

sudut pandang akuntansi keuangan yaitu sebagai berikut: “laba adalah perubahan 

aktivitas bersih selain dari perubahan investasi para pemilik yang dibuat dalam 

periode tertentu.” Dari sudut pandang akuntansi manajemen laba terdiri dari laba 

masa lalu dan laba masa depan yang pengertiannya masing-masing sebagai 

berikut: “laba masa lalu adalah laba bersih yang dicapai oleh perusahaan pada 

masa lalu. Laba masa depan adalah laba yang diprediksikan akan diperoleh 

dimasa depan jika suatu keputusan dibuat.” 

Pengertian laba menurut Ahmed Belkaoui (2000:233) yang diterjemahkan 

oleh Herman. W dan Marianus. S adalah sebagai berikut: “laba adalah perbedaan 



 

  

antara pendapatan untuk merealisasikan yang timbul dari transaksi periode 

tersebut dengan biaya historis yang sepadan dengannya”. 

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa laba adalah 

selisih positif antara pendapat yang diperoleh dengan biaya-biaya yang 

dikeluarkan dan laba tersebut dapat digunakan tanpa mengubah modal. 

 

2.7.2 Tujuan perhitungan laba 

Pada umumnya perhitungan laba mempunyai dua tujuan, yaitu: 

1) Tujuan Internal: berhubungan dengan usaha manajemen untuk mengarahkan 

pada kegiatan yang lebih menguntungkan, mengevaluasi usaha-usaha yang 

telah dicapai. 

2) Tujuan Eksternal: Bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada 

para pemegang saham, untuk kepentingan pajak atau tujuan lainnya 

misalnya untuk permohonan kredit, go public dan sebagainya. 

 

2.8 Pengaruh Pengendalian Biaya Kualitas terhadap Peningkatan Laba 

Perusahaan 

Biaya kualitas merupakan biaya-biaya yang timbul untuk mencegah 

terjadinya kualitas yang rendah. Biaya kualitas terdiri dari empat komponen, yaitu 

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

eksternal. Empat golongan biaya kualitas tersebut dapat dikelompokkan lagi ke 

dalam dua kelompok besar, yaitu biaya pengendalian/ cost of control (pencegahan 

dan penilaian) dan biaya kegagalan/ failure cost ( internal dan eksternal). Semakin 



 

  

besar perusahaan menginvestasikan modalnya pada aktivitas pengendalian, maka 

semakin kecil biaya kegagalan terjadi. 

Perlu di sadari oleh manajemen bahwa dengan adanya biaya kualitas 

seharusnya dilakukan dengan perbaikan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. 

Perusahaan akan dibebani dengan biaya yang lebih besar apabila menghasilkan 

produk yang tidak sesuai dengan standar kualitas jika dibandingkan mengerjakan 

dengan benar sejak pertama kali. Dengan menghasilkan produk yang berkualitas 

baik, maka akan mereduksi biaya kegagalan, baik kegagalan internal maupun 

kegagalan eksternal. 

Apabila biaya pencegahan dan penilaian meningkat, maka biaya kegagalan 

internal dan eksternal akan turun. Hal ini mengindikasikan kualitas produk yang 

dihasilkan meningkat, yang akan menyebabkan meningkatnya penjualan dan laba 

perusahaan. Demikian pula sebaliknya, apabila biaya pencegahan dan penilaian 

turun, maka biaya kegagalan internal dan eksternal akan meningkat. Hal ini 

mengindikasikan kualitas produk yang menurun, maka menyebabkan turunnya 

penjualan dan laba perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 


