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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Biaya kualitas terdiri dari 4 komponen, yaitu biaya pencegahan, biaya 

penilaian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. 

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang diperoleh, biaya kualitas pada 

Divisi Tempa dan Cor PT. PINDAD (Persero) mengalami peningkatan 

setiap tahunnya dari tahun 2006-2013. Dua komponen dari biaya kualitas 

ini turut mengalami peningkatan dari tahun tahun, yaitu biaya pencegahan 

dan biaya penilaian, sedangkan dua komponen biaya kualitas lainnya yaitu 

biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal mengalami 

penurunan. 

2. Tingkat penjualan Divisi Tempa dan Cor PT. PINDAD (Persero) pada 

tahun 2006-2013 mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada 

tahun 2011 tingkat penjualannya mengalami penurunan sebesar 44%. 

Penyebab penurunan tingkat penjualan tersebut dikarenakan pada tahun 

2011 terjadi pembatasan jumlah order dari eksternal akibat tingginya 

jumlah order internal (antar divisi) untuk memenuhi pesanan dalam 

negeri—TNI dan POLRI.  
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3. Biaya kualitas berpengaruh terhadap tingkat penjualan. Besarnya pengaruh 

biaya kualitas terhadap tingkat penjualan adalah sebesar 80,9%. Pada 

penelitian ini biaya kualitas dan tingkat penjualan memiliki hubungan 

searah yang kuat, artinya adalah ketika biaya kualitas mengalami 

peningkatan, maka akan mengakibatkan peningkatan dari tingkat 

penjualan. Begitupun sebaliknya, ketika biaya kualitas mengalami 

penurunan, maka tingkat penjualan pun akan turut mengalami penurunan. 

  

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, penulis 

mengajukan saran-saran sebagai berikut: 

5.2.1 Bagi Peneliti Selanjutnya 

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan terkait rentang waktu data penelitian 

mengenai biaya kualitas dan tingkat penjualan sehingga diharapkan untuk 

penelitian selanjutnya dapat memperoleh data dengan rentang waktu yang 

lebih panjang dibandingkan penelitian ini. 

2. Penulis mengharapkan adanya penelitian mengenai biaya kualitas dan 

tingkat penjualan yang dilakukan pada jenis perusahaan yang berbeda dari 

subjek penelitian ini. 

3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggabungkan biaya kualitas 

dengan variabel moderating, variabel intervening, ataupun variabel 

independen lainnya agar diketahui faktor-faktor selain biaya kualitas yang 
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berpengaruh terhadap tingkat penjualan, misalnya harga jual, biaya 

promosi, dan biaya produksi. 

 

5.2.2 Bagi Perusahaan 

1. Sebaiknya laporan biaya kualitas perusahaan dibuat secara terpisah dan 

lebih spesifik yang menunjukkan secara rinci komponen biaya-biayanya, 

sehingga dapat membantu pihak manajemen dalam mengendalikan biaya 

terkait kualitas yang merupakan salah satu aktivitas pengendalian kualitas. 

2. Sebaiknya pengendalian kualitas pada PT. PINDAD (Persero) dapat 

terlaksana lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, dengan cara 

mereduksi biaya kualitas seminimum mungkin agar persentase biaya 

kualitas terhadap tingkat penjualan tidak melebihi batas maksimalnya, 

yaitu 2,5%.  

  

 

 


