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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Biaya Kualitas 

2.1.1 Biaya 

Dalam menjalankan proses pencapaian tujuannya, perusahaan 

harus mampu mengelola banyak hal, salah satunya adalah biaya. Berikut 

definisi biaya menurut para ahli: 

1. Horngren et al. (2008: 34) mendefinisikan biaya sebagai sumber daya 

yang dikorbankan atau dilepaskan untuk mencapai tujuan tertentu. 

2. Menurut Blocher et al. (2007: 4) biaya sering kali didefinisikan sebagai 

penggunaan sumber daya yang mempunyai konsekuensi keuangan. 

3. Menurut Gilarso (2003: 125) dalam ilmu ekonomi, biaya diartikan 

sebagai semua pengorbanan yang perlu untuk suatu proses produksi, 

dinyatakan dalam uang menurut harga pasar yang berlaku. 

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa biaya 

merupakan pengeluaran yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan 

sesuatu yang bermanfaat baik itu berupa barang atau pun jasa. 

 

2.1.1.1 Klasifikasi Biaya 

   Keseluruhan biaya telah dianalisis dan diklasifikasikan dalam 

banyak cara. Biaya dipisahkan dan diklasifikasikan ke dalam bagian-

bagian yang lebih spesifik. Menurut Nigam dan Jain (2001: 19) these 
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bases classification of costs are behavioural, functional, traceability, 

responsibility, relevance to decision making, etc. 

1. Behavioural Classification 

Klasifikasi ini didasarkan pada pertambahan atau pengurangan biaya 

ketika tingkat aktivitas yang terjadi mengalami perubahan. Berdasarkan 

behavioural classification, biaya dikategorikan menjadi tiga kelompok, 

yaitu : 

a. Biaya tetap, adalah biaya yang jumlahnya tetap sama ketika tingkat 

aktivitas berubah. Biaya tetap dibagi menjadi dua kategori, yaitu 

biaya tetap yang telah ditentukan (committed fixed cost) dan biaya 

tetap kebijakan (discretionary fixed cost). Total biaya tetap tidak 

berubah saat output meningkat, namun biaya tetap per unit akan 

berubah karena biaya tetap dialokasikan ke lebih banyak output. 

Gambar 2.1 Pola Perilaku Biaya Tetap

 

b. Biaya variabel, adalah biaya yang besarnya berubah secara 

proporsional sesuai dengan tingkat aktivitas produksi. Total biaya 

variabel berubah saat output meningkat, sedangkan biaya variabel 

per unit akan tetap. 
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Gambar 2.2 Pola Perilaku Biaya Variabel

 

c. Biaya semi-variabel, juga dikenal sebagai biaya campuran 

merupakan biaya yang memiliki komponen sebagian tetap dan 

sebagian variabel. Bagian tetap dari semi-variabel merupakan biaya 

minimum untuk membuat barang atau jasa tertentu yang tersedia. 

Bagian variabel adalah biaya yang dikenakan ketika setiap kali 

menggunakan barang atau jasa tersebut. 

 

2. Functional Classification 

Klasifikasi ini didasarkan pada operasi logis atau aktivitas pekerjaan 

yang dilakukan dalam suatu perusahaan. Berdasarkan functional 

classification, biaya dapat dibagi menjadi: 

a. Biaya manufaktur, mencakup semua biaya yang dikeluarkan dalam 

proses produksi sampai barang siap untuk pengiriman. Biasanya 

yang termasuk ke dalam biaya manufaktur adalah biaya produksi, 

seperti biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan 

biaya overhead pabrik. 
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b. Biaya non-manufaktur, mencakup biaya administrasi dan biaya 

pemasaran. 

 

3. Traceability Classification 

Klasifikasi ini didasarkan pada ketertelusuran atas proses dalam 

menghasilkan produk atau jasa. Berdasarkan traceability classification, 

biaya dibagi menjadi: 

a. Biaya langsung, adalah pengeluaran yang secara langsung 

dialokasikan ke pekerjaan, produk, atau kegiatan yang dilakukan. 

b. Biaya tidak langsung, adalah pengeluaran yang secara tidak 

langsung dialokasikan ke pekerjaan, produk, atau kegiatan yang 

dilakukan. 

 

4. Responsibility Classification 

Klasifikasi ini didasarkan atas pertanggungajawaban pengeluaran biaya 

tersebut. Berdasarkan responsibility classification, biaya dibagi menjadi: 

a. Biaya terkendali, adalah biaya yang secara langsung dapat 

dipengaruhi oleh manajer pada tingkatan tertentu yang memiliki 

otoritas. 

b. Biaya tak terkendali, adalah biaya yang tidak dapat dipengaruhi 

oleh manajer pada tingkatan tertentu. 
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5. Classification Based of Decision Making 

Classification Based of Decision Making, membagi biaya menjadi: 

a. Biaya relevan, adalah biaya yang akan mempengaruhi pengambilan 

keputusan. Oleh karena itu biaya tersebut harus diperhitungkan di 

dalam pengambilan keputusan.  

b. Biaya tidak relevan, adalah biaya yang tidak mempengaruhi 

pengambilan keputusan. Oleh karena itu biaya ini tidak perlu 

diperhitungkan atau dipertimbangkan dalam proses pengambilan 

keputusan. 

 

2.1.2 Kualitas 

 Dalam persaingan tingkat internasional, produk berkualitas 

merupakan salah satu keunggulan yang diusahakan agar perusahaan 

menempati posisi tertentu dalam persaingan tersebut. Berikut definisi 

kualitas menurut para ahli: 

1. Horngren et al. (2008: 286) mendefinisikan kualitas sebagai ciri dan 

karakteristik total dari suatu produk atau jasa yang dibuat atau 

dilakukan menurut spesifikasinya untuk memuaskan pelanggan pada 

saat membeli dan selama menggunakannya. 

2. Menurut Kotler (2007: 280) kualitas adalah keseluruhan fitur dan sifat 

suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya 

untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. 
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3. Menurut Mulyadi (2001: 72) kualitas adalah ukuran relatif kebaikan 

suatu produk. 

Berdasarkan definisi kualitas di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kualitas merupakan suatu ciri dari produk atau jasa dengan tujuan untuk 

memuaskan dan tentunya memenuhi kebutuhan konsumen. 

 

2.1.2.1 Dimensi Kualitas 

Ukuran kualitas tidak hanya berupa suatu variabel atau suatu 

atribut saja, melainkan mengandung beberapa dimensi. Gaspersz (2008: 

119-120) mendefinisikan delapan dimensi yang dapat digunakan untuk 

menganalisis karakteristik kualitas produk sebagai berkut : 

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

itu dan merupakan karakteristik utama yang dipertimbangkan 

konsumen ketika ingin membeli suatu produk. 

2. Fitur (features), merupakan aspek kedua dari performansi yang 

menambah fungsi dasar, berkaitan dengan pilihan-pilihan dan 

pengembangannya. 

3. Keandalan (reliability), berkaitan dengan probabilitas atau 

kemungkinan suatu produk melaksanakan fungsinya secara berhasil 

dalam periode waktu tertentu di bawah kondisi tertentu. 

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

terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan 

keinginan konsumen. 
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5.  Durabilitas (durability), merupakan ukuran masa pakai suatu produk. 

Karakter ini berkaitan dengan daya tahan dari produk itu. 

6.  Kemudahan perawatan dan perbaikan (serviceability), merupakan 

karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, keramahan/kesopanan, 

kompetensi, dan kemudahan serta akurasi dalam perbaikan. 

7. Estetika (aesthetics), merupakan karakteristik yang bersifat subjektif 

sehingga berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi dari 

preferensi individual. 

8.  Kualitas yang dirasakan (perceived quality), merupakan karakteristik 

yang bersifat subjektif, berkaitan dengan perasaan konsumen dalam 

mengonsumsi produk itu. 

Kualitas produk yang baik terkadang hanya dipandang dapat 

berpengaruh bagi pihak konsumen saja, yaitu selaku pengguna produk atau 

jasa. Di sisi lain, Herjanto (2007: 396) menyatakan bahwa secara khusus, 

kualitas berpengaruh terhadap perusahaan dalam hal-hal sebagai berikut: 

1. Citra perusahaan 

Kualitas produk dari suatu perusahaan atau organisasi akan 

berpengaruh terhadap reputasi perusahaan. Setiap perusahaan harus 

mengusahakan produknya memenuhi syarat mutu sehingga membawa 

citra positif bagi perusahaan itu. Perusahaan yang citranya buruk harus 

bekerja ekstra untuk memperbaiki citra. Citra tidak dapat diatasi dengan 

sekedar promosi tetapi harus merubah persepsi pelanggan. 
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2. Keuntungan 

Produk yang berkualitas baik akan disukai pelanggan, sehingga 

permintaan meningkat, yang selanjutnya mendorong ke arah 

peningkatan keuntungan dan pangsa pasar. Produk yang berkualitas 

baik juga meningkatkan pemenuhan kesesuaian terhadap persyaratan, 

sehingga mengurangi pengerjaan ulang (rework) atau produk yang 

terbuang (scrap). Dengan demikian biaya menjadi lebih rendah dan 

keuntungan meningkat. 

3. Produktivitas 

Produktivitas dan kualitas saling berkaitan. Produk yang berkualitas 

rendah akan mempengaruhi produktivitas selama proses pembuatan. 

Kualitas yang rendah bisa diakibatkan karena suku cadang yang cacat 

yang memerlukan pengerjaan ulang atau kesulitan dalam proses yang 

disebabkan rendahnya kualitas bahan baku. Dengan demikian, 

peningkatan dan pemeliharaan kualitas dapat memberikan efek positif 

bagi produktivitas. 

4. Liabilitas 

Perusahaan yang produknya gagal atau bermasalah harus berani 

bertanggungjawab terhadap kerusakan atau kecelakaan yang terjadi atas 

penggunaan produk tersebut.  
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2.1.2.2 Penggolongan Kualitas 

  Mulyadi (2001: 72) membagi kualitas ke dalam dua golongan, 

yaitu: 

1. Kualitas desain (quality of design) 

Kualitas desain merupakan fungsi spesifikasi produk. Biasanya 

semakin banyak spesifikasi produk yang dimasukkan ke dalam kualitas, 

semakin memerlukan biaya produksi yang tinggi, sehingga 

menyebabkan harga jual produk yang tinggi. 

2. Kualitas kesesuaian (quality of conformance) 

Kualitas kesesuaian adalah suatu ukuran seberapa jauh suatu produk 

memenuhi persyaratan atau spesifikasi kualitas yang telah ditetapkan. 

 Berdasarkan uraian mengenai dimensi dan penggolongan biaya 

kualitas di atas, dapat disimpulkan bahwa pihak manajemen harus 

memperhatikan kualitas produk dan jasa yang diberikan kepada konsumen. 

Desain dan kesesuaian kualitasnya harus diperhatikan sehingga dapat 

mencegah terjadinya pemborosan biaya.   

 

2.1.3 Biaya Kualitas 

Untuk memungkinkan manajemen melakukan perencanaan, 

pengendalian, dan pengambilan keputusan tentang kualitas produk, 

manajemen perlu memahami biaya kualitas (Mulyadi, 2001: 73). Berikut 

ini adalah definisi biaya kualitas menurut para ahli: 
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1. Cost of quality are the cost that exist because poor quality may or does 

exist. (Hansen dan Mowen, 2013: 717). 

2. The effective cost component of manufactured product that is 

attributable to the quality aspect of the product from the point of view 

of the manufacturing organisation can be called quality cost  

(Charantimath, 2003: 8). 

3. The costs of quality are the cost incurred to prevent or the cost arising 

as a result of  producting a low-quality product (Khan dan Jain, 2006: 

18.10). 

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa biaya 

kualitas adalah biaya yang harus dikeluarkan karena adanya barang cacat, 

dengan kata lain biaya tersebut dikeluarkan untuk menjaga agar kualitas 

produk yang dihasilkan kembali baik. 

 

2.1.3.1 Struktur Biaya Kualitas 

Hansen dan Mowen (2007: 670-671) membagi biaya kualitas 

menjadi empat kategori, yaitu: 

1. Prevention costs (biaya pencegahan) 

2. Appraisal costs (biaya penilaian) 

3. Internal failure costs (biaya kegagalan internal) 

4. External failure costs (biaya kegagalan eksternal) 
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Berikut ini adalah uraian mengenai keempat biaya yang termasuk 

biaya kualitas tersebut: 

1. Prevention costs, are incurred to prevent poor quality in the products 

or services being produced.  

2. Appraisal costs, are incurred to determine whether products and 

services are conforming to their requirements or customer needs. 

3. Internal failure costs, are incurred when products and services do not 

conform to specifications or customer needs. Detecting 

nonconformance occurs before the product is shipped or delivered to 

outside parties.  

4. External failure costs, are incurred when products and services fail to 

conform to requirements or satisfy customer needs after being 

delivered to customers. Of all the costs of quality, this category can be 

the most devastating. 

Hubungan antara keempat jenis biaya kualitas tersebut cukup rumit, 

namun kaitan dan arah perubahannya dapat dijelaskan. Misalnya biaya 

kegagalan eksternal berkurang jika terjadi peningkatan kegiatan penilaian 

dan pencegahan. Biaya kegagalan internal akan berkurang dengan 

meningkatnya kegiatan pencegahan. Akan tetapi biaya kegagalan internal 

ini akan bertambah dengan meningkatnya kegiatan penilaian karena cacat 

produk banyak ditemukan. Dari hubungan keempat kelompok biaya 

kualitas ini, didapatkan tingkat kualitas optimal dimana biaya kualitas total 

paling minimum (Habib dkk., 2003: 45). 
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2.1.3.2 Contoh Biaya Kualitas 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, biaya kualitas dibagi menjadi 

empat jenis yaitu biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan 

internal, dan biaya kegagalan eksternal. Menurut Gaspersz (2007: 157-160) 

contoh biaya kualitas berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut: 

1. Biaya pencegahan, contohnya yaitu: 

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

perencanaan yang berkualitas secara keseluruhan, termasuk 

penyiapan prosedur-prosedur yang diperlukan untuk 

mengkomunikasikan rencana kualitas ke seluruh pihak yang 

berkepentingan. 

b. Tinjauan-tinjauan produk baru: biaya-biaya yang berkaitan dengan 

rekayasa keandalan (reliability engineering) dan aktivitas lain yang 

terkait dengan kualitas yang berhubungan dengan pemberitahuan 

desain baru. 

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

proses untuk menentukan status dari proses, bukan status dari 

produk. 

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

pelaksanaan aktivitas dalam rencana kualitas secara keseluruhan. 

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

evaluasi terhadap pemasok sebelum pemilihan pemasok, audit 
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terhadap aktivitas-aktivitas selama kontrak, dan usaha-usaha yang 

berkaitan dengan pemasok. 

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

pelaksanaan program-program latihan yang berkaitan dengan 

kualitas. 

2. Biaya penilaian, contohnya yaitu: 

a. Inspeksi dan pengujian kedatangan material: biaya yang berkaitan 

dengan penentuan kualitas dari material yang dibeli, apakah 

melalui inspeksi pada saat penerimaan, melalui inspeksi pada 

pemasok, atau melalui inspeksi yang dilakukan oleh pihak ketiga. 

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

dengan evaluasi konformansi produk dalam proses terhadap 

persyaratan kualitas (spesifikasi) yang ditetapkan. 

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

evaluasi konformansi produk akhir terhadap persyaratan kualitas 

(spesifikasi) yang ditetapkan. 

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

produk dalam proses atau produk akhir. 

e. Pemeliharaan akurasi peralatan pengujian: biaya dalam melakukan 

kaliberasi (penyesuaian) untuk mempertahankan akurasi instrumen 

pengukuran dan peralatan. 

f. Evaluasi stok: biaya yang berkaitan dengan pengujian produk 

dalam penyimpanan untuk menilai degradasi kualitas. 
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3. Biaya kegagalan internal, contohnya yaitu: 

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

biasanya overhead pada produk cacat yang secara ekonomis tidak 

dapat diperbaiki kembali. Terdapat banyak variasi nama dari jenis 

ini, yaitu scrap, cacat, usang, dll. 

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

memperbaiki kesalahan (mengerjakan ulang) produk agar 

memenuhi spesifikasi produk 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 

ulang produk yang telah mengalami pengerjaan ulang atau 

perbaikan kembali. 

e. Downgrading: selisih diantara harga jual normal dan harga yang 

dikurangi karena alasan kualitas. 

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

meskipun produk itu tidak cacat, sebagai contoh: kelebihan bobot 

produk yang diserahkan ke pelanggan karena variabilitas dalam 

peralatan pengukuran, dan lain-lain. 
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4. Biaya kegagalan eksternal, contohnya yaitu: 

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

atau perbaikan kembali produk yang masih berada dalam masa 

jaminan. 

b. Penyelesaian keluhan (complaint 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 berada di bawah standar kualitas 

yang sedang diterima oleh pelanggan atau yang tidak memenuhi 

spesifikasi dalam penggunaan. 

 

2.1.3.3 Laporan Biaya Kualitas 

Menurut Gaspersz (2006: 99-101), suatu perusahaan yang ingin 

mengkaji biaya kualitas dan menggunakannya sebagai indikator kemajuan 

program reduksi biaya terus menerus melalui perbaikan kualitas, dapat 

ditentukan dengan mengetahui efektivitas dan efisiensi pengendalian 

kualitas perusahaan melalui laporan biaya kualitas seperti berikut: 
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Gambar 2.3 Bentuk Umum Laporan Biaya Kualitas

 

Pengendalian biaya kualitas dikatakan efektif dan efisien apabila 

biaya total kegagalan internal maupun biaya total kegagalan eksternal 
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terus menurun, sehingga biaya total kualitas juga terus menurun. Dalam 

indikator rasio, kemajuan pengendalian kualitas perusahaan akan tampak 

melalui: 

1. Rasio biaya total kualitas terhadap harga pokok penjualan (biaya 

kualitas total/harga pokok penjualan) yang terus menerus semakin 

kecil. 

2. Rasio biaya kualitas total terhadap penjualan total (biaya kualitas 

total/penjualan total) yang terus menerus semakin kecil. 

Sebaiknya rasio biaya kualitas ini kurang dari 2,5%, hal ini sesuai 

seperti yang dikemukakan oleh Hansen dan Mowen (2007: 673) yaitu the 

rule of thumb that quality costs should be no more than about 2,5 percent. 

 

2.1.3.4 Model Biaya Kualitas Optimum 

Pada dasarnya perusahaan menginginkan agar biaya kualitas 

rendah, namun dapat mencapai yang lebih tinggi, setidaknya sampai pada 

titik tertentu. Ada dua paradigma tentang konsep biaya kualitas optimum, 

yaitu paradigma tradisional dan paradigma TQM (Total Quality 

Manajemen). Perusahaan-perusahaan yang intensif mengikuti program 

perbaikan kualitas lebih cenderung mengikuti paradigma TQM. Paradigma 

ini beranggapan bahwa total biaya kualitas terendah dicapai pada level 

zero defect (cacat nihil). Hal ini dijelaskan pada gambar berikut: 
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Gambar 2.4 Model Biaya Kualtias Optimum 

 

   Terkait dengan gambar di atas, Charantimath (2003: 10) 

menjelaskan bahwa each model shows three curves:  

1. Failure costs, these equal zero when the product is 100 percent good, 

and equal infinity when the product is 100 percent defective. 

2. Cost of appraisal plus prevention, these cost are zero when the product 

is 100 percent defective and rise as perfection is approached. 

3. Total quality costs curve, this is the sum of curves 1 and 2. It 

represents the total cost of quality per good unit of product. 

Di gambar tersebut, biaya kualitas optimum terletak pada kurva total biaya 

kualitas dengan sumbu absis tepat di 100% produk baik (zero defect).  

 

2.2 Penjualan  

2.2.1 Pengertian Penjualan 

  Setiap perusahaan akan mempersiapkan strategi terbaiknya untuk 

meningkatkan penjualan produknya. Berikut beberapa definisi penjualan 

menurut para ahli: 
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1. Menurut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009): 

“Pendapatan dari penjualan barang diakui jika seluruh kondisi berikut 

dipenuhi: 

a. perusahaan telah memindahkan risiko secara signifikan dan 

memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli; 

b. perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian 

efektif atas barang yang dijual; 

c. jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal; 

d. besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan 

transaksi akan mengalir kepada perusahaan tersebut; 

e. biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan transaksi 

penjualan dapat diukur dengan andal.” 

 

2. Winarno dan Ismaya (2003: 380) mengartikan penjualan sebagai: 

“Salah satu nama rekening untuk mencatat pendapatan bruto dikurangi 

retur, potongan, dan jumlah tidak tertagih yang berasal dari berbagai 

transaksi yang dilakukan perusahaan; transaksi yang melibatkan 

pengiriman atau penyerahan produk; hak atau jasa dalam pertukaran 

untuk penerimaan kas, janji pembayaran, atau yang dapat disamakan 

dengan uang. Transaksi ini dicatat dan dilaporkan sebesar jumlah kas, 

janji pembayaran, atau ekuivalen uang yang diterima.” 

3. Sales is the total amount charged customers for merchandise sold, 

including cash sales and sales on account (Warren et al., 2012: 256). 

Berdasarkan definisi dari penjualan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa penjualan adalah suatu kegiatan dimana perusahaan atau penjual 

menyerahkan barang atau jasa kepada pembeli, dan kemudian pembeli 

melakukan pembayaran atas barang atau jasa yang diterimanya dengan 

cara tunai atau kredit. 

 

2.2.2 Klasifikasi Penjualan 

Secara umum penjualan diklasfikasikan ke dalam dua bagian, yaitu 

penjualan tunai dan penjualan kredit. Namun menurut Midjan dan Azhar 
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(1999: 174-175) sebenarnya transaksi penjualan diklasifikasikan kedalam 

enam kelompok, yaitu: 

1. Penjualan secara tunai, yaitu penjualan yang bersifat cash atau 

penjualan kontan. Pembayaran dalam jangka waktu satu bulan 

termasuk kedalam pembayaran kontan. 

2. Penjualan secara kredit, yaitu penjualan dengan tenggang waktu rata-

rata diatas satu bulan. 

3. Penjualan secara tender, yaitu penjualan yang dilakukan melalui 

prosedur tertentu untuk memenuhi permintaan pihak pembeli yang 

membuka tender tersebut. 

4. Penjualan secara ekspor, yaitu penjualan yang dilaksanakan dengan 

pembeli dari luar negeri yang mengimpor barang tersebut. 

5. Penjualan secara konsinyasi, yaitu penjualan secara titipan melalui 

penjualan lain. 

6. Penjualan secara grosir, yaitu penjualan yang tidak langsung kepada 

pembeli tetapi melalui pedagang perantara. Grosir berfungsi sebagai 

perantara pabrik dengan pedagang.  

 

2.2.3  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penjualan 

  Menurut  Herjanto (2007: 108)  penjualan  dapat  dipengaruhi  oleh 

harga  barang,  promosi,  dan  harga bersaing.  Harga jual dipengaruhi  

oleh biaya produksi, biaya administrasi dan umum, biaya penjualan, dan 

tingkat laba yang diinginkan. Biaya produksi dipengaruhi oleh biaya 
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tenaga kerja, biaya material, dan biaya persediaan. Biaya administrasi dan 

umum dipengaruhi oleh biaya administrasi, biaya utilitas, dan biaya 

pengembangan. Sedangkan biaya penjualan dipengaruhi oleh promosi, 

insentif agen, dan biaya penjualan lainnya. Jadi, terdapat hubungan saling 

ketergantungan diantara variabel-variabel tersebut. 

 

2.3 Hubungan Biaya Kualitas dengan Tingkat Penjualan 

 Terdapat beberapa teori yang menyatakan hubungan antara biaya kualitas 

dengan tingkat penjualan maupun faktor lainnya. Menurut Hansen dan Mowen 

(2007: 668) penurunan biaya kualitas yang diikuti dengan peningkatan kualitas 

akan meningkatkan laba perusahaan. Adanya peningkatan kualitas dapat terlihat 

dari nilai komponen biaya kualitasnya, yaitu ketika nilai biaya pencegahan dan 

biaya penilaian mengalami peningkatan sedangkan biaya kegagalan internal serta 

biaya kegagalan eksternal mengalami penurunan. 

Menurut Gaspersz (2007: 156) beberapa perusahaan kelas dunia 

menggunakan biaya kualitas sebagai indikator keberhasilan program peningkatan 

kerja terus menerus, yang dapat dihubungkan dengan ukuran-ukuran lain, seperti: 

1. Biaya kualitas dibandingkan terhadap tingkat penjualan (persentase biaya 

kualitas total terhadap tingkat penjualan). 

2. Biaya kualitas dibandingkan terhadap keuntungan (persentase biaya kualitas 

total terhadap nilai keuntungan). 

3. Biaya  kualitas dibandingkan terhadap harga pokok penjualan (cost of good 

sold). 
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4. Biaya kegagalan internal dibandingkan terhadap biaya produksi total 

(persentase biaya kegagalan internal terhadap biaya produksi total). 

5. Biaya kegagalan eksternal dibandingkan terhadap tingkat penjualan 

(persentase biaya kegagalan eksternal terhadap tingkat penjualan). 

6. Dan lain-lain. 

Semakin rendah nilai dari perhitungan persentase diatas, menunjukkan program 

peningkatan kinerja semakin efektif dan efisien. 

  

2.4 Kerangka Pemikiran 

 Umar (2002: 242) menyatakan bahwa kerangka pemikiran adalah suatu 

model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor 

yang telah diidentifikasi sebagai masalah riset. Kerangka pemikiran dibuat dalam 

suatu skema sehingga isi penelitian secara keseluruhan diketahui dengan jelas. 

Di tengah persaingan yang sangat kompetitif, tingkat penjualan perusahaan 

harus dapat ditingkatkan. Porter (1980: 264) menyarankan menggunakan strategi 

bersaing untuk memenuhi kebutuhan konsumen, produk yang berkualitas dan 

dengan harga yang terjangkau yang tujuannya untuk mendapatkan kepercayaan 

konsumen. Menurut Lupiyoadi dkk. (2001: 158) dalam menentukan tingkat 

kepuasan pelanggan terdapat lima faktor utama yang harus diperhatikan oleh 

perusahaan, yaitu faktor kualitas produk, faktor kualitas pelayanan, faktor 

emosional, faktor harga, dan faktor biaya. Oleh karena itu, kualitas harus dapat 

terukur dan dikendalikan. 
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Menurut Habib dkk. (2003: 38) pengendalian kualitas harus dapat 

mengerahkan kepada beberapa tujuan secara terpadu sehingga kualitas produk 

menjadi lebih baik, harga pokok produk dapat ditekan menjadi serendah-

rendahnya, dan proses produksi dapat selesai tepat waktu yang telah direncanakan. 

Dalam rangka meningkatkan kualitas, biaya yang terkait dengan pencapaian 

kualitas produk yang dihasilkan perusahaan harus diperhatikan seperti yang 

dikatakan oleh Vaxevanidis et al. (2009: 27) bahwa: 

“This can only happen by reducing the costs needed to achieve quality, 

and the reduction of these costs is only possible if they are identified and 

measured. Therefore, measuring and reporting the cost of quality (CoQ) 

should be considered an important issue for managers.” 

 

Gambar 2.5 Skema Kerangka Pemikiran 
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Pencapaian Tujuan Perusahaan 
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Peningkatan Kualitas 

Biaya Kualitas 



31 
 

Menurut Thoyib (2009: 3) biaya kualitas yang dapat diamati adalah biaya-

biaya yang tersedia atau dapat  diperoleh  dari  catatan  akuntansi  perusahaan. 

Beberapa perusahaan kelas dunia menggunakan ukuran biaya kualitas sebagai 

indikator keberhasilan program kualitas yang dapat dihubungkan dengan 

keuntungan perusahaan, tingkat penjualan, harga pokok penjualan, atau biaya total 

produksi (Gaspersz, 2007: 156).  

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengambil rujukan dari 

penelitian terdahulu, seperti berikut ini: 

Tabel 1.1 

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu 

No Penulis 

(Tahun) 

Judul 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

1 Utami 

(2012) 

Pengaruh 

Biaya Kualitas 

terhadap 

Penjualan 

pada PT. 

PINDAD 

(Persero) 

Biaya kualitas 

berpengaruh 

positif secara 

signifikan 

terhadap 

penjualan pada 

PT. PINDAD 

(Persero) 

Unit 

analisis: 

Organisasi 

 

Populasi: 

Data realisasi biaya 

kualitas yang 

terdapat dalam 

laporan biaya 

kualitas di Divisi 

Mijas PT. PINDAD 

(Persero) pada 

tahun 1999-2011 

 

Sampel: 

Biaya kualitas dan 

penjualan Divisi 

Mijas pada PT. 

PINDAD (Persero) 

tahun 2006-2010 

2 Gantino dan 

Erwin 

(2011) 

Pengaruh 

Biaya Kualitas 

terhadap 

Penjualan 

pada PT. 

Guardian 

Pharmatama 

Biaya kualitas 

berpengaruh 

positif secara 

signifikan 

terhadap 

penjualan pada 

PT. Guardian 

Pharmatama 

Unit 

analisis: 

Organisasi 

 

Populasi: 

Seluruh laporan 

biaya kualitas dan 

penjualan PT. 

Guardian 

Pharmatama 

 

Sampel: 

Laporan biaya 
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kualitas dan 

penjualan PT. 

Guardian 

Pharmatama tahun 

2004-2008 

3 Sumekar 

(2010) 

Pengaruh 

Biaya Kualitas 

terhadap 

Tingkat 

Pertumbuhan 

Penjualan 

pada PT. 

Perkebunan 

Nusantara III 

(Persero) 

Medan 

Biaya kualitas 

secara 

simultan miliki 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap 

tingkat 

pertumbuhan 

penjualan pada 

PT. 

Perkebunan 

Nusantara III 

(Persero) 

Medan 

Unit 

analisis: 

Organisasi 

 

Populasi: 

Seluruh laporan 

biaya kualitas dan 

penjualan PT. 

Perkebunan 

Nusantara III 

(Persero) Medan 

 

Sampel: 

Laporan biaya 

kualitas dan 

penjualan PT. 

Perkebunan 

Nusantara III 

(Persero) Medan 

tahun 2001-2008 

  

2.5 Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2013: 64), dalam penelitian hipotesis diartikan sebagai 

jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Penulisan skripsi ini 

menggunakan perumusan atas hipotesis untuk membuat pernyataan yang akan 

mewakili pengaruh biaya kualitas terhadap tingkat penjualan yang dijabarkan 

sebagai berikut : 

H0: tidak terdapat pengaruh biaya kualitas terhadap tingkat penjualan. 

Ha: terdapat pengaruh biaya kualitas terhadap tingkat penjualan. 

 


