
 

  

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh 

pengendalian biaya kualitas terhadap peningkatan laba perusahaan, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

A. Pengendalian biaya kualitas yang dilakukan pada beberapa perusahaan di 

daerah Ujungberung dan Rancaekek Bandung telah memadai. Hal ini dapat 

dilihat dari: 

1. Proses pengendalian biaya kualitas 

� Anggaran biaya kualitas sebagai tolak ukur 

Beberapa perusahaan tekstil di Ujungberung dan Rancaekek Bandung 

telah memiliki anggaran biaya kualitas yang terdiri dari: 

• Biaya scrap 

• Biaya pengerjaan ulang (rework) 

• Biaya analisis kegagalan 

• Biaya inspeksi dan pengujian ulang 

• Biaya penyelesaian keluhan 

• Biaya pengembalian produk 

• Biaya inspeksi dan pengujian kedatangan material 

• Biaya inspeksi dan pengujian produk dalam proses 

• Biaya pemeliharaan akurasi peralatan pengujian



 

  

• Biaya perencanaan kualitas 

• Biaya pengendalian proses 

Yang dapat memberikan tolak ukur yang lebih baik dalam penetapan 

anggaran biaya. Tetapi manajemen juga, belum dapat menetapkan 

anggaran biaya kualitas yang terdiri dari: 

• Biaya jaminan,  

• Biaya pengembalian produk 

• Biaya allowance 

• Biaya evaluasi stok 

• Biaya tinjauan ulang produk baru 

Biaya diatas belum dapat memberikan suatu tolak ukur yang lebih baik 

dalam penetapan anggaran biaya. Hal ini dapat dilihat dari hasil jawaban 

responden dimana sebanyak 36% menyatakan sangat setuju dengan 

pernyataan diatas belum dapat dijadikan suatu tolak ukur yang baik dalam 

menetapkan anggaran biaya, 54,7% menyatakan setuju dengan pernyataan 

bahwa biaya-biaya diatas belum dapat dijadikan sebagai suatu tolak ukur 

yang baik dalam menetapkan anggaran biaya dan 9,3% menyatakan 

kurang setuju dengan pernyataan tersebut 

Beberapa perusahaan tekstil di Ujungberung dan Rancaekek Bandung 

juga telah mencatat prestasi pelaksanaan yang sebenarnya dari biaya 

kualitas yang terdiri dari: 

 

 



 

  

• Biaya disposisi 

• Biaya scrap 

• Biaya pengerjaan ulang (rework) 

• Biaya tes ulang 

• Biaya keluhan konsumen  

• Biaya penggantian  

• Biaya jaminan 

• Biaya pemeriksaan bahan yang datang 

• Biaya pemeriksaan selama proses produksi 

• Biaya evaluasi persediaan 

• Biaya perencanaan kualitas 

• Biaya desain produk dan tinjau ulang 

• Biaya kendali proses 

Biaya diatas dapat memberikan suatu tolak ukur yang lebih baik 

mengenai prestasi pelaksanaan, dimana manajemen juga belum dapat 

menerapkan biaya ganti rugi  dan biaya pemeriksaan alat untuk tes sebagai 

tolak ukur yang lebih baik mengenai pencatatan prestasi pelaksanaan. Hal 

ini dapat dilihat dari hasil jawaban responden dimana sebanyak 37,3% 

menyatakan sangat setuju, 54,7% menyatakan setuju dengan penetapan 

biaya ganti rugi dan biaya pemeriksaan alat untuk tes sebagai tolak ukur 

yang lebih baik mengenai pencatatan prestasi pelaksanaan dan 4% 

menyatakan kurang setuju. 

 



 

  

� Pencatatan prestasi pelaksanaan yang sesungguhnya 

Untuk setiap pengeluaran biaya kualitas dilakukan pencatatan, laporan 

kinerja kualitas mengukur realisasi kemajuan yang dihasilkan oleh 

program perbaikan kualitas perusahaan yang berdasarkan pada standar 

periode saat ini dan dimulainya program perbaikan kualitas jangka 

panjang. Hal ini didasarkan pada hasil jawaban responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 36%, yang menyatakan setuju 

sebanyak 54% atas pernyataan yang diajukan dan yang menyatakan 

kurang setuju sebanyak 10% dengan hal tersebut. 

� Pembandingan dan evaluasi antara anggaran biaya kualitas dengan 

realisasinya 

Pihak manajemen melakukan review secara periodik untuk mengevaluasi 

hasil laporan biaya kualitas dan melakukan pembandingan antara hasil 

pelaksanaan biaya kualitas sesungguhnya dengan anggaran biaya kualitas 

yang telah ditetapkan. Hal ini didasarkan pada hasil jawaban responden 

dimana 40% menyatakan sangat setuju, 50% menyatakan setuju dan 10% 

menyatakan kurang setuju dengan pernyataan tersebut. 

� Analisis selisih dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya selisih. 

Manajemen melakukan analisis antara biaya sesungguhnya dengan yang 

dianggarkan dimana hasil analisis selisih ini memberikan informasi 

tentang tindak lanjut yang perlu dilakukan. Selanjutnya pihak manajemen 

mencari penyebab-penyebab terjadinya selisih ini. Hal ini didasarkan pada 



 

  

hasil jawaban responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 43,3%, 

46,7% menyatakan setuju dan 10% menyatakan kurang setuju. 

� Tindakan perbaikan 

Pihak manajemen melakukan tindak lanjut atau tindakan prebaikan 

terhadap setiap penyimpangan yang terjadi dan selalu 

mengkomunikasikannya dengan pihak yang terkait. Selanjutnya 

manajemen melakukan tindakan kepada manajer yang bersangkutan. Hal 

ini didasarkan pada hasil jawaban responden yang menyatakan sangat 

setuju atas pernyataan tersebut sebanyak 55%, sebanyak 45% menyatakan 

setuju dengan pernyataan-pernyataan tersebut. 

 

2. Tercapainya tujuan pengendalian biaya kualitas 

Tercapainya tujuan dari pengendalian kualitas, dimana dengan adanya 

biaya kualitas maka dapat mengkuantifikasi ukuran dari masalah kualitas yang 

berguna untuk meningkatkan komunikasi di antara manajer menengah dengan 

manajer puncak sehingga dengan adanya biaya kualitas dapat mengurangi 

ketidakpuasan pelanggan, ancaman-ancaman yang berkaitan dengan produk 

yang dipasarkan dan biaya kualitas juga dapat mengurangi kualitas yang jelek 

dari produk yang dihasilkan. Hal ini didasarkan pada hasil jawaban responden 

dimana sebanyak 26,2% menyatakan sangat setuju, 62,5% menyatakan setuju 

dan 11,3% menyatakan kurang setuju dengan pernyataan-pernyataan tersebut. 

Dan juga dengan adanya biaya kualitas dapat mengidentifikasi peluang laba, 

mengambil keputusan capital budgeting dan penentuan tujuan. Oleh karena 



 

  

itu, pengeluaran biaya kualitas tidak melebihi jumlah yang telah ditetapkan 

dalam anggaran. 

 

B. Pengaruh pengendalian biaya kualitas terhadap peningkatan laba perusahaan 

Berdasarkan analisis korelasi Rank Spearman dapat dinilai bahwa terdapat 

pengaruh antara pengendalian kualitas yang memadai dengan peningkatan laba 

perusahaan pada beberapa perusahaan tekstil di daerah Ujungberung dan 

Rancaekek Bandung sebesar 0,8395%. Dari perhitungan koefisien determinasi di 

peroleh bahwa pengendalian biaya kualitas yang efektif memiliki kontribusi 

sebesar 70,47% peningkatan laba beberapa perusahaan tekstil di daerah 

Ujungberung dan Rancaekek Bandung. Dari hasil pengujian hipotesis di peroleh 

bahwa rs hitung > rs tabel yaitu sebesar 0,8395% > 0,6364% sehingga H0 ditolak 

dan Ha tidak dapat ditolak. Berdasarkan analisis statistik tersebut dapat dikatakan 

bahwa pengendalian biaya kualitas yang memadai dapat meningkatkan laba pada 

beberapa perusahaan tekstil di daerah Ujungberung dan Rancaekek Bandung. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan pada hasil penelitian pada beberapa perusahaan tekstil di 

daerah ujungberung dan Rancaekek Bandung dan pembahasannya, maka peneliti 

mencoba memberikan saran kepada pihak manajemen sebagai dasar pertimbangan 

dan masukan bagi perusahaan. Dari data hasil penelitian pada variabel X 

mengenai proses pengendalian biaya kualitas dan efektifitasnya, terdapat 56% 



 

  

responden menyatakan setuju dan sebanyak 7,8% responden menyatakan kurang 

setuju dan 0% responden menyatakan tidak setuju, yang terdiri dari: 

1. Anggaran biaya kualitas sebagai tolak ukur 

Dalam hal ini, sebaiknya manajemen menetapkan anggaran biaya-biaya 

dibawah ini: 

• Biaya jaminan  

• Biaya pengembalian produk 

• Biaya allowance 

• Biaya evaluasi stok 

• Biaya tinjauan ulang produk baru 

• Biaya ganti rugi 

• Biaya pemeriksaan alat untuk tes 

2. Di dalam melakukan proses pengendalian manajemen sebaiknya lebih 

meningkatkan hal-hal berikut: 

� Pencatatan prestasi pelaksanaan yang sesungguhnya. 

� Pembandingan dan evaluasi antara anggaran biaya kualitas dengan 

realisasinya. 

� Analisis selisih dan faktor-faktor yang menyebabkan selisih. 

3. Tercapainya pengendalian biaya kualitas  

Dalam hal ini, sebaiknya dengan adanya biaya kualitas dapat mengurangi 

ketidakpuasan pelanggan, ancaman-ancaman yang berkaitan dengan produk 

yang dipasarkan dan kualitas jelek yang merupakan hasil dari kegagalan 

produk setelah penjualan sehingga pengeluaran biaya kualitas tidak melebihi 



 

  

jumlah yang ditetapkan dalam anggaran dan akan tercipta efektifitas biaya. 

Efektifitas biaya kualitas seharusnya disertai dengan peningkatan  kualitas 

produk, dengan diterapkanya anggaran biaya kualitas dapat dihasilkan produk 

yang berkualitas sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga biaya yang 

dikeluarkan menjadi efisien dan disertai dengan kualitas produk yang baik 

agar konsumen bisa mendapatkan produk yang berkualitas. Oleh karena itu, 

dengan adanya efektivitas biaya akan meningkatkan penjualan perusahaan dan 

laba perusahaan pun akan ikut meningkat. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


