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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Era globalisasi menimbulkan adanya persaingan yang ketat diantara semua 

negara. Hal ini mendorong setiap perusahaan yang ada untuk mempersiapkan 

strategi terbaiknya agar dapat memenangkan persaingan yang sangat kompetitif 

baik itu persaingan nasional, regional, maupun internasional. Tahun 2014, indeks 

daya saing global (Global Competitiveness Index/GCI) Indonesia kembali naik ke 

peringkat 34 dari 144 negara, sebagaimana dilansir World Economic Forum 

dalam Global Competitiveness Report 2014-2015. Di level ASEAN sendiri, 

peringkat Indonesia ini masih kalah dari tiga negara tetangga, yaitu Singapura 

yang berada di peringkat 2, Malaysia di peringkat 20, dan Thailand yang berada di 

peringkat ke-31 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia: 2014) . 

Daya saing Indonesia yang masih tertinggal dibandingkan negara 

tetangganya dapat dijadikan suatu hal yang menarik untuk diperhatikan, 

mengingat pada tahun 2015 nanti AEC (ASEAN Economic Community) akan 

diresmikan. Peresmian AEC ini membuat semua perusahaan yang ada di Asia 

Tenggara semakin terpacu untuk dapat mengungguli persaingan, termasuk 

perusahaan yang ada di Indonesia. Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia 

(Apindo) (Sibarani: 2014), standardisasi produk industri dalam Rancangan 

Undang-Undang perindustrian tidak hanya mengacu pada Standar Nasional 

Indonesia (SNI) saja agar dapat mendorong daya saing produk lokal dibandingkan 
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dengan produk impor yang diperkirakan akan membanjiri pasar dalam negeri 

ketika masyarakat ekonomi ASEAN dibuka secara resmi. 

Peresmian AEC (ASEAN Economic Community) di tahun 2015 nanti akan 

memberikan peluang bagi negara-negara ASEAN. Menurut data yang dikutip dari 

website resmi (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia: 2014), 

beberapa potensi Indonesia untuk merebut persaingan AEC 2015, antara lain: 

1. Indonesia merupakan pasar potensial yang memiliki luas wilayah dan jumlah 

penduduk yang terbesar di kawasan (40% dari total penduduk ASEAN). 

2. Indonesia merupakan negara tujuan investor ASEAN. 

3. Indonesia berpeluang menjadi negara pengekspor. 

4. Liberalisasi perdagangan barang ASEAN akan menjamin kelancaran arus 

barang untuk pasokan bahan baku maupun bahan jadi di kawasan ASEAN 

sehingga mendorong pihak produsen dan pelaku usaha lainnya untuk 

memproduksi dan mendistribusikan barang yang berkualitas secara efisien 

agar mampu bersaing dengan produk-produk dari negara lain. 

5. Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi terbesar akan memperoleh 

keunggulan tersendiri, yang disebut dengan bonus demografi. 

Perdagangan nasional, regional, maupun internasional telah menciptakan 

persaingan yang ketat di pasar. Sebuah produk tertentu mungkin memiliki ratusan 

pilihan dengan harga yang berbeda-beda. Karena banyak produk-produk yang 

dapat dipilih konsumen, produsen hanya dapat bertahan ketika harga produk 

kompetitif. Ada kemungkinan bahwa setiap pelanggan dapat beralih ke produsen 

lain jika harga produk dibanderol terlalu tinggi.  Kualitas produk pun harus 

ditingkatkan agar tidak kehilangan pelanggan. Pelanggan dapat berkompromi 

dengan kisaran harga tapi tidak dengan kualitas produk. Kualitas rendah dapat 

mempengaruhi kepuasan konsumen. Usman (2011: 85) menyatakan bahwa setiap 

perusahaan yang bergerak di bidang industri diharapkan dapat melaksanakan 

tuntutan konsumen untuk setiap produknya yaitu “lower cost and high quality”. 
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Horngren et al. (2008: 13) menyatakan bahwa terdapat key success factor 

yang harus dipenuhi untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan bersaing dengan 

perusahaan lainnya di pasar. Key success factor tersebut adalah cost and efficiency, 

quality, time, dan innovation. Jadi dapat dikatakan bahwa kunci untuk 

meningkatkan daya saing adalah dengan menciptakan produk yang dapat 

memberikan nilai tambah baik dari segi manfaat maupun kualitas, sehingga pada 

akhirnya dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Ketika pelanggan puas dan 

pangsa pasar telah dikuasai, maka tingkat penjualan perusahaan dapat 

ditingkatkan sehingga eksistensinya dapat dipertahankan. 

Secara teori, menurut Stewart (2006: 27), perusahaan yang mampu 

menjaga kualitas produk dan pelayanannya akan meningkatkan jumlah 

penjualannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika perusahaan menawarkan 

produk dengan kualitas yang baik, maka konsumen akan tetap loyal dan membeli 

produk dari perusahaan tersebut. Namun fakta berkata lain, meskipun produk 

yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik, tingkat penjualan dari perusahaan 

BUMN yang satu ini tidak selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang 

dilansir dalam website resmi (Kementerian Badan Usaha Milik Negara: 2014), 

selama dua tahun terakhir secara berturut-turut tingkat penjualan PT. Industri 

Kereta Api (Persero) mengalami penurunan dibandingkan tingkat penjualan tahun 

sebelumnya. Pada tahun 2012 tingkat penjualan PT. INKA adalah sebesar 634,1 

miliar rupiah, nilai ini mengalami penurunan sebesar 11,34% dibandingkan tahun 

2011. Pada tahun 2013 lalu, penurunan tingkat penjualan PT. INKA lebih besar, 

yaitu sebanyak 19,7% menjadi sebesar 508,7 miliar rupiah. 
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PT. INKA (Industri Kereta Api) merupakan salah satu perusahaan BUMN 

industri strategis yang termasuk dalam sektor industri pengolahan. Berikut adalah 

daftar BUMN sektor industri pengolahan: 

Tabel 1.1 Daftar BUMN Sektor Industri Pengolahan 

1. Semen 7. Industri Strategis 

PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk. PT. Dahana (Persero) 

PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. PT. Dirgantara Indonesia (Persero) 

PT. Semen Kupang (Persero) PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) 

 PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) 

2. Farmasi PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) 

PT. Bio Farma (Persero) PT. Industri Kereta Api (Persero) 

PT. Indonesia Farma (Persero) Tbk. PT. PAL Indonesia (Persero) 

PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. PT. Pindad (Persero) 

  

3.  Pupuk 8. Kertas dan Percetakan 

PT. Pupuk Indonesia (Persero) Perum Percetakan Uang Republik Indonesia 

  Perum Percetakan Negara Republik Indonesia 

4. Baja PT. Balai Pustaka (Persero) 

PT. Barata Indonesia (Persero) PT. Kertas Kraft Aceh (Persero) 

PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. PT. Kertas Leces (Persero) 

  

5. Tekstil 9. Lain-lain 

PT. Industri Sandang Nusantara (Persero) PT. Batan Teknologi (Persero) 

PT. Cambrics Primissima (Persero) PT. Boma Bisma Indra (Persero) 

 PT. Garam (Persero) 

6. Telekomunikasi PT. LEN Industri (Persero) 

PT. Industri Telekomunikasi Indonesia 

(Persero) 
 

Sumber: www.bumn.go.id 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa selain PT. INKA (Persero), 

masih banyak terdapat perusahaan-perusahaan BUMN lainnya yang termasuk ke 

dalam kelompok BUMN industri strategis, salah satunya adalah PT. PINDAD 

(Persero). Menurut Asisten Deputi bidang Strategis dan Manufaktur Kementerian 

BUMN (Purboyo: 2012), pemerintah mendukung penuh untuk membangkitkan 

kembali BUMN strategis, terutama yang memproduksi alat utama sistem 

persenjataan (alutsista). Ada beberapa langkah yang diambil pemerintah, salah 
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satunya adalah dengan melakukan revitalisasi. Pemerintah telah menyuntikkan 

dana ke beberapa BUMN industri strategis, yaitu PT. DI, PINDAD, dan PAL.  

Dalam website resmi (PT. PINDAD: 2014), dinyatakan bahwa PT. 

PINDAD (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang melaksanakan usaha 

terpadu dibidang peralatan pertahanan dan keamanan serta peralatan industrial 

yang mendukung pembangunan nasional. 

1. Memiliki dedikasi yang tinggi untuk menghasilkan produk dan menyediakan 

jasa, yang  konsisten dalam hal mutu, pengiriman tepat waktu, harga 

kompetitif dan pelayanan terbaik. 

2. Menerapkan dan mengembangkan Sistem Manajemen Mutu dan K3LH 

secara benar, tepat dan konsisten dengan komitmen mematuhi peraturan, 

perundangan dan persyaratan mutu & K3LH yang berlaku, baik dari 

pelanggan, pemerintah dan pihak terkait yang diikuti perusahaan. 

3. Berupaya mencegah kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan pencemaran 

lingkungan dengan menjamin setiap kegiatan/aktivitas perusahaan 

berwawasan lingkungan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap 

lingkungan hidup. 

4. Melakukan proses peningkatan yang berkelanjutan. 

5. Meningkatkan kepuasan kepada pelanggan. 

Komitmen PT. PINDAD (Persero) akan hal tersebut terasa semakin nyata 

ketika diketahui bahwa quality system dari proses produksi PT. PINDAD (Persero) 

telah memenuhi: 

1. Quality system standard ISO 9001-2000/SNI 19-9001-2001 dari B4T, 

2. Quality System Certification Quality of Standard Material JIS Standard, 

3. DIN Standard, 

4. ASM/ASTM, dll. 

Berdasarkan paparan yang telah disampaikan sebelumnya, penelitian 

mengenai biaya kualitas ini menarik untuk diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu, 

penulis akan melakukan penelitian yang berkelanjutan dengan judul: 

“PENGARUH BIAYA KUALITAS TERHADAP TINGKAT PENJUALAN 

(Studi Empiris pada PT. PINDAD (Persero))”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Atas dasar latar belakang yang telah disebutkan di atas, permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini, yaitu : 

Seberapa besar pengaruh biaya kualitas terhadap tingkat penjualan pada       

PT. PINDAD (Persero) 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1 Maksud Penelitian 

Maksud penelitian ini adalah memperoleh data-data yang 

dibutuhkan untuk mengetahui pengaruh biaya kualitas terhadap tingkat 

penjualan PT. PINDAD (Persero). 

1.3.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pengaruh biaya 

kualitas terhadap tingkat penjualan PT. PINDAD (Persero). 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh biaya kualitas terhadap 

tingkat penjualan PT. PINDAD (Persero). 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian mengenai pengaruh biaya kualitas terhadap tingkat 

penjualan pada PT. PINDAD (Persero) ini diharapkan berguna untuk beberapa 

pihak, diantaranya adalah sebagai berikut : 
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1. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan serta dapat dijadikan perbandingan antara teori yang didapat 

selama perkuliahan dengan praktik yang terjadi di lapangan serta sebagai 

salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi Program Studi 

Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

2. Bagi pembaca dan civitas 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang lebih 

luas dan mendalam serta memberikan pengetahuan mengenai biaya 

kualitas dan tingkat penjualan dalam dunia usaha di Indonesia. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada PT. PINDAD (Persero) yang berlokasi di Jalan 

Jenderal Gatot Subroto No. 517 Bandung 40284 . Penelitian ini mulai dilakukan 

bulan Oktober 2014.  

 


