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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Definisi Analisis dan Dampak 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2008) Analisis adalah Proses 

pencarian jalan keluar yang berangkat dari dugaan akan kebenaran. Sedangkan 

dampak merupakan suatu daya yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu 

yang lain. 

2.2 Sistem Manajemen Kualitas 

2.2.1 Definisi Sistem 

Menurut James A. Hall (2001 ; 5) yang dialihbahasakan oleh Thomson 

Learning, pengertian sistem adalah sebagai berikut: 

“Sekelompok atau lebih komponen-komponen yang saling berkaitan atau 

subsistem-subsistem yang bersatu untuk mencapai tujuan yang sama”. 

 

Sedangkan pengertian sistem menurut Jogiyanto HM (2005 : 1) adalah sebagai 

berikut : 

“Suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang 

saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu 

kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu”. 

 

Dari ketiga definisi di atas mengenai sistem, dapat disimpulkan bahwa 

sistem merupakan komponen-komponen yang saling berkaitan yang berfungsi 

mengumpulkan, memproses, menyimpan dan mendistribusikan informasi dalam 

membuat suatu keputusan dalam organisasi guna tercapainya satu tujuan. 

 

 2.2.2 Manajemen  

Di bawah ini adalah definisi dari kata manajemen : 

Pengertian Manajemen Menurut James A.F. Stoner   

Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, 

kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota organisasi serta 

penggunaan semua sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai 

tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. 
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2.2.3 Sistem Manajemen Mutu ISO 9000 

The International Organization for Standardization yang berkedudukan di 

Jenewa, Swiss atau lebih dikenal dengan istilah ISO, telah mengeluarkan 

sertifikasi ISO 9000 dan seri-serinya yang merupakan satu-satunya sistem 

manajemen kualitas yang diakui dunia dan bersifat global. Adanya perbedaan 

standar untuk hal-hal yang sama dalam negara yang berbeda dalam era globalisasi 

seperti sekarang ini, diperlukan suatu standar internasional yang diakui oleh 

semua pihak (Suardi : 2003). ISO 9000 merupakan standar yang bersifat umum 

dan dapat diterapkan untuk berbagai jenis industri dan organisasi. ISO 9000 

memiliki standar, pedoman, dan laporan  teknis yang terangkum di dalamnya dan 

dinamai ISO 9000 series.  

Definisi ISO 9000 untuk sistem manajemen mutu menurut Vincent Gaspersz 

(2001;283) adalah: 

“struktur organisasi, tanggung jawab, prosedur-prosedur, proses-proses, dan 

sumber-sumber daya untuk penerapan manajemen mutu” 

 

Sehingga dapat dikatakan bahwa ISO 9000 merupakan standar 

internasional untuk sistem manajemen mutu. Dalam pemikiran aslinya ISO 9000 

merupakan suatu sistem manajemen mutu dan standar jaminan mutu untuk 

lingkungan pabrikasi yang memberikan informasi penting yang diperlukan dalam 

membuat kebijakan manajemen atau jaminan mutu, yang diarahkan pada suatu 

bentuk mutu yang dapat dipastikan, yang pada akhirnya diaktualisasikan dalam 

bentuk tindakan. ISO 9000 merupakan sistem manajemen mutu yang secara 

keseluruhan bermanfaat untuk menjamin berlangsungnya operasi secara 

menyeluruh yaitu mulai dari pembelian material sampai dengan pengiriman akhir 

produk jadi, yang seluruhnya dipandu dalam suatu standar manajemen mutu. 

ISO 9000 menetapkan persyaratan-persyaratan dan rekomendasi untuk 

desain dan penilaian dari suatu sistem manajemen mutu, yang bertujuan untuk 

menjamin bahwa pemasok akan memberikan produk (barang/jasa) yang 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Persyaratan-persyaratan yang ditetapkan 

ini dapat merupakan kebutuhan spesifik dari pelanggan, dimana pemasok 
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dikontrak untuk memasok produk-produk tertentu, atau merupakan kebutuhan dari 

pasar tertentu, sebagaimana ditentukan oleh pemasok. 

ISO 9000 bukan merupakan standar produk, karena tidak menyatakan 

persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh produk (barang/jasa). Tidak ada 

kriteria penerimaan produk dalam ISO 9000, sehingga kita tidak dapat 

menginspeksi suatu produk terhadap standar-standar produk. ISO 9000 hanya 

merupakan standar sistem manajemen mutu. Bagaimanapun diharapkan-meski 

tidak selalu, bahwa produk yang dihasilkan dari suatu sistem manajemen mutu 

internasional akan mempunyai mutu yang baik (standar).  

 

2.2.4 Karakteristik dan Manfaat ISO 9000  

Menurut Rudi Suardi (2004;32), karakteristik yang menonjol dari ISO 

9000 bagi manajemen adalah: 

1. Pengambilan keputusan oleh pihak manajemen yang berwenang yang 

kemudian disebarluaskan. 

2. Biaya-biaya operasional yang berkurang sebagai akibat pemborosan yang 

dihilangkan, seperti jumlah proses pengerjaan ulang yang dikurangi sehingga 

efisiensi ditingkatkan sebagai suatu hasil dari penghapusan ketidaksesuaian. 

3. Adanya aturan kerja akan mengurangi corrective action. 

4. Mengurangi biaya yang diperlukan untuk proses produksi. 

5. Mengurangi jumlah keluhan pelanggan karena produk yang dihasilkan sesuai 

dengan kebutuhan dan harapan mereka.  

 

Adapun manfaat lain yang dapat diperoleh perusahaan melalui penerapan 

sistem manajemen mutu ISO 9000 menurut Iskandar Indranata (2006;14) 

diantaranya adalah: 

a. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan dengan memberikan 

jaminan manajemen mutu. 

b. Meningkatkan citra organisasi terutama dikaitkan dengan perubahan persepsi 

pelanggan dari mutu produk ke mutu proses. 

c. Menjamin peningkatan mutu organisasi secara terus menerus. 
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d. Meningkatkan kompetisi dengan organisasi lain, sebagai sarana antisipasi 

terhadap kecenderungan semakin ketatnya persyaratan yang berkaitan dengan 

keamanan penggunaan dipasaran internasional. 

e. Memberikan pelatihan secara sistematik kepada seluruh karyawan dan 

manajer organisasi melalui prosedur-prosedur dan instruksi-instruksi yang 

terdefinisi secara baik.  

f. Meningkatkan sistem kerja yang lebih baik dan konsisten, sehingga membuat 

sistem kerja dalam suatu organisasi menjadi standar kerja yang 

terdokumentasi. 

g. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi. 

h. Medi untuk peningkatan berkesinambungan. 

 

2.2.5 Publikasi Standar ISO 9000 

Standar ISO 9000 dipublikasikan dalam enam dokumen yang terpisah 

yang terdiri dari: 

1. ISO 8402 Mutu-Perbendaharaan Istilah 

 Merupakan dokumen dengan 12 halaman dalam tiga bahasa dan merupakan 

standar internasional yang mendefinisikan istilah yang digunakan diseluruh seri, 

untuk dipahami bersama di dalam komunikasi internasional. Perbendaharaan juga 

mendefinisikan istilah kelas, mutu, manajemen, jaminan, pengendalian, sistem, 

rencana, audit dan pentingnya konsep pelacakan (traceability). Dokumen ini juga 

mendefinisikan apa yang dimaksud dengan „tidak sesuai‟ (non-conformity) dan 

„spesifikasi‟. 

2. ISO 9000 Standar Manajemen Mutu-Pedoman Seleksi dan Penggunaan 

ISO 9000 dan 9004 akan membantu kita dalam menjabarkan sistem 

manajemen mutu internal dan dalam menyeleksi model spesifikasi dari 9001, 

9002, 9003 dan mungkin mulai dari sekarang 9004 Bagian 2 (jasa). Perbedaan 

antara 9000 dan 9004 adalah bahwa 9000 membantu kita untuk memahami 

pemikiran tentang mutu dan menyeleksi model yang cocok, sementara 9004 

adalah perluasan dari 9000. oleh karena itu orang yang membutuhkan jaminan 

internal saja bisa menggunakan 9000 dan 9004 yang tujuannya adalah 
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manajemen mutu internal dan 9001, 9002, 9003 ditujukan untuk kepentingan 

jaminan mutu eksternal. 

3. ISO 9001 Sistem Mutu-Model untuk Jaminan Mutu dalam Desain, 

Pengembangan, Produksi, Instalasi, dan Jasa 

Digunakan bagi perusahaan yang ingin memberikan jaminan kepada 

pelanggannya bahwa seluruh tahap sesuai dengan persyaratan, mulai dari 

desain, pengembangan produk, instalasi dan jasa. 

4. ISO 9002 Sistem Mutu-Model untuk Jaminan Mutu dalam Produksi dan 

Instalasi 

ISO 9002 merupakan standar yang lebih umum bagi pabrikasi dan digunakan 

bila sudah terdapat suatu desain atau spesifikasi yang merupakan syarat 

khusus bagi produknya. Disini juga diasumsikan bahwa sistem menunjukan 

bahwa pemasok dapat melanjutkan menghasilkan produk yang sesuai.  

5. ISO 9003 Sistem Mutu-Model untuk Jaminan Mutu dalam Inspeksi 

Akhir dan Test  

Kalimat berikut merupakan kesimpulan dari isi ISO 9003: bila Anda dalam 

suatu situasi kontraktual, dimana Anda ingin menunjukkan bahwa 

kemampuan Anda melakukan inspeksi dan tes produk memuaskan, terpisah 

dari syarat umum untuk kebijakan dan organisasi, maka Anda akan 

membutuhkan suatu sistem yang meliputi: pengendalian dokumen, identifikasi 

produk, dan pemberian tanda, pengendalian produk yang tidak lolos tes 

tertentu, sistem penanganan dan penyimpanan, teknik statistik bila perlu, dan 

pelatihan.  

6. ISO 9004 Unsur Manajemen Mutu dan Sistem Mutu-Pedoman   

ISO 9004 adalah pernyataan yang paling menyeluruh mengenai isi standar. 

Seseorang dapat mengatakan bahwa bila ada suatu sistem dasar sesuai dengan 

pedoman dari 9004, dia bisa membuat penyesuaian dengan memperluas ke 

dalam 9001, 9002, 9003. jadi dapat dikatakan bahwa ISO 9004 merupakan 

tulang punggung sistem dan menu dari persyaratan seperti yang dapat dilihat 

pada ISO 9000. 
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2.2.6 Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2000 

 Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2000 merupakan model sistem 

jaminan kualitas dalam desain / pengembangan, produksi, instalasi, dan 

pelayanan. ISO 9001: 2000 menetapkan persyaratan-persyaratan dan rekomendasi 

untuk desain dan penilaian dari suatu sistem manajemen kualitas, yang bertujuan 

untuk menjamin bahwa organisasi akan memberikan produk (barang dan/atau 

jasa) yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan, dari mulai desain, 

pengembangan produksi, instalasi, dan pelayanan.  

 Perubahan yang signifikan dalam ISO 9001 versi tahun 2000 (ISO 9001: 

2000) dibandingkan dengan ISO 9001 versi tahun 1994 (ISO 9001: 1994) adalah 

penggantian 20 elemen standar menjadi suatu model proses (Vincent Gaspersz, 

2006 : 3) 

Dalam penerapannya perusahaan akan mengikuti persyaratan yang 

tertuang dalam Standar International ISO 9001: 2000 yang terdiri dari 5 Elemen 

Utama, yaitu : 

1. Sistem Manajemen Mutu 

a. Persyaratan umum 

Klausul ini lebih menekankan pada kebutuhan untuk peningkatan terus-

menerus (continual improvement). Manajemen organisasi harus 

menerapkan langkah-langkah untuk implementasi sistem manajemen mutu 

ISO 9001: 2001 dan kebutuhan peningkatan terus-menerus, melalui :  

1. Mengidentifikasi proses yang dibutuhkan untuk sistem manajemen 

mutu, dan aplikasinya pada keseluruhan organisasi. 
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2. Menentukan urutan dan interaksi dari proses-proses tersebut. 

3. Menetapkan kriteria dan metode-metode yang dibutuhan untuk 

menjamin efektivitas operasional dan pengendalian proses di atas. 

4. Menjamin ketersediaan sumber-sumber daya dan informasi yang 

diperlukan guna mendukung operasional dan pemantauan dari proses-

proses ini. 

5. Mengukur, memantau, dan menganalisis proses-proses ini. 

6. Menerapkan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil-

hasil yang direncanakan dan peningkatan terus-menerus dari proses-

proses ini. 

b. Persyaratan dokumentasi 

Sistem manajemen mutu memerlukan dokumentasi yang mencakup 

pernyataan tertulis tentang kebijakan kualitas dan tujuan kualitas, manual 

(buku panduan) mutu, prosedur-prosedur tertulis yang dibutuhkan oleh 

Standar International ISO 9001: 2000, dokumen yang diperlukan oleh 

perusahaan untuk memastikan keefektifan perencanaan, operasi dan 

pengendalian proses, serta rekaman mutu yang dipersyaratkan Standar 

Internasional ini. Semua dokumen (termasuk catatan mutu) harus 

dikendalikan sesuai dengan prosedur pengendalian dokumen. Klausul ini 

juga menekankan kebutuhan untuk peningkatan berkelanjutan. 
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2. Tanggung Jawab Manajemen 

a. Komitmen manajemen 

Klausul ini menekankan pada komitmen manajemen puncak (top 

management commitment). Manajemen organisasi harus memberikan 

komitmen menuju pengembangan dan peningkatan Sistem Manajemen 

Mutu ISO 9001: 2000 melalui hal-hal berikut : 

1. Memiliki kesadaran yang cukup terhadap persyaratan-persyaratan dan 

peraturan-peraturan yang ada serta diterapkan pada lingkup organisasi 

dari produk yang ditawarkan. 

2. Memulai atau mengajukan tindakan/ukuran-ukuran serta 

mengkomunikasikannya ke seluruh organisasi tentang pentingnya 

memenuhi kebutuhan pelanggan. 

3. Menetapkan Kebijakan Mutu (Quality Policy) dan Tujuan Mutu 

(Quality Objectives). 

4. Meninjau-ulang persyaratan-persyaratan sumber daya, memiliki 

ukuran-ukuran dan data serta pada saat yang sama menyediakan 

sumber-sumber daya guna mencapai tujuan-tujuan kualitas. 

5. Memberikan bukti bahwa telah menerapkan prinsip-prinsip sistem 

manajemen mutu.  

6. Melakukan Peninjauan-ulang Manajemen (Management Review) pada 

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2000. 

 

 



Bab II Tinjauan Pustaka 

 

Universitas Widyatama 20 

 

b. Fokus pelanggan 

Klausul ini menguatkan keterlibatan manajemen puncak dengan 

kebutuhan-kebutuhan pelanggan. Manajemen puncak harus menjamin 

bahwa kebutuhan pelanggan ditetapkan dan dipenuhi dengan tujuan 

peningkatan kepuasan pelanggan. Manajemen organisasi harus memiliki 

metodologi yang menjamin bahwa kebutuhan-kebutuhan dan ekspektasi 

pelanggan telah ditetapkan melalui Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 

2000 dan dikonversikan ke dalam persyaratan-persyaratan serta sesuai 

dengan tujuan untuk mencapai kepuasan pelanggan. Demikian pula 

tanggung jawab yang terkait dengan produk, termasuk persyaratan-

persyaratan hukum dan peraturan-peraturan telah diidentifikasi dan 

ukuran-ukuran telah ditetapkan untuk memenuhi kepuasan pelanggan. 

c. Kebijakan mutu 

Klausul ini telah dikembangkan agar menjamin bahwa manajemen puncak 

menetapkan kebijakan untuk mutu. Kebijakan mutu yang dirumuskan 

harus memberikan perhatian utama pada komitmen manajemen untuk 

memenuhi persyaratan-persyaratan dan meningkatkan terus-menerus 

efektivitas dari Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2000 serta 

memberikan suatu kerangka kerja untuk penetapan dan peninjauan-ulang 

tujuan-tujuan mutu. 

d. Perencanaan 

Manajemen organisai harus menetapkan tujuan-tujuan kualitas, pada 

fungsi dan tingkat (level) yang relevan di dalam organisasi yang 
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menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2000. Tujuan-tujuan 

kualitas harus dapat diukur dan konsisten dengan Kebijakan Kualitas 

untuk peningkatan terus-menerus. Perencanaan kualitas harus konsisten 

dengan semua persyaratan lain dari Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 

2000 dan didokumentasikan dalam suatu format yang sesuai dengan 

praktek pengoperasian organisasi. 

e. Tanggung jawab, Wewenang dan Komunikasi 

Manajemen puncak harus menjamin bahwa tanggung jawab, wewenang 

dan hubungan di antaranya, ditetapkan dan dikomunikasikan ke seluruh 

perusahaan. Manajemen puncak harus menunjuk seorang anggota 

manajemen yang di luar tanggung jawab tetapnya, harus mempunyai 

tanggung jawab dan kewenangan yang mencakup : 

1. Menjamin bahwa proses yang diperlukan untuk sistem manajemen 

mutu ditetapkan, diterapkan dan dipelihara. 

2. Bertanggung jawab kepada manajemen puncak mengenai kinerja 

sistem manajemen mutu dan setiap kebutuhan untuk peningkatan. 

3. Menjamin penggalakkan kesadaran akan pentingnya persyaratan 

pelanggan di seluruh perusahaan. 

f. Peninjauan-ulang Manajemen 

Manajemen puncak harus meninjau sistem manajemen mutu perusahaan, 

pada interval yang terencana, untuk menjamin kesinambungan kesesuaian, 

kecukupan, dan keefektifannya. Tinjauan ini harus mencakup penilaian 

kemungkinan untuk pengembangan dan keperluan untuk perubahan sistem 
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manajemen mutu, termasuk kebijakan mutu dan sasaran mutu. Masukan 

untuk tinjauan manajemen harus mencakup informasi atas : 

a. Hasil audit. 

b. Umpan balik dari pelanggan. 

c. Kinerja proses dan kesesuaian produk. 

d. Status dari tindakan pencegahan dan perbaikan. 

e. Tindak lanjut dari Tinjauan Manajemen sebelumnya. 

f. Perubahan terencana yang dapat mempengaruhi sistem manajemen 

mutu. 

g. Rekomendasi untuk pengembangan. 

Keluaran dari Tinjauan Manajemen harus mencakup setiap keputusan dan 

tindakan yang berhubungan dengan : 

a. Peningkatan keefektifan sistem manajemen mutu dan prosesnya. 

b. Pengembangan produk yang berkenaan dengan persyaratan pelanggan. 

c. Sumber-sumber daya yang diperlukan. 

3. Manajemen Sumber Daya 

a. Penyediaan sumber daya 

Perusahaan harus menerapkan metode-metode untuk menentukan dan 

menyediakan sumber daya yang dibutuhkan. Sumber-sumber daya tersebut 

diperlukan untuk menerapkan dan memelihara sistem manajemen mutu 

dan senantiasa meningkatkan keefektifannya, serta meningkatkan 

kepuasan pelanggan dengan memenuhi persyaratan pelanggan. 

b. Sumber daya manusia 
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Karyawan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas harus 

didefinisikan dalam Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2000 serta 

memiliki kompetensi yang berkaitan dengan pendidikan yang relevan, 

pelatihan, keterampilan, pengalaman. Ruang lingkup dari klausul ini telah 

dikembangkan sehingga mencakup tidak hanya kebutuhan pelatihan, tetapi 

juga kompetensi dan kesadaran. Manajemen organisasi harus 

memperhatikan hal-hal berikut : 

1. Menetapkan kompetensi yang diperlukan untuk personil yang 

pekerjaannya mempengaruhi mutu produk. 

2. Menyelenggarakan pelatihan kegiatan lainnya untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut. 

3. Mengevaluasi keefektifan atas kegiatan yang dilakukan. 

4. Menjamin bahwa karyawan menyadari akan keterkaitan dan 

pentingnya kegiatan masing-masing dan bagaimana kontribusinya 

terhadap pencapaian sasaran mutu. 

5. Memelihara rekaman pendidikan, pelatihan, keterampilan dan 

pengalaman yang sesuai. 

c. Infrastruktur 

Perusahaan harus menetapkan, menyediakan dan memelihara infrastruktur 

yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian terhadap persyaratan produk. 

Infrastruktur mencakup : 

1. Bangunan, ruang kerja dan fasilitas yang sesuai, 

2. Peralatan proses (perangkat keras dan perangkat lunak), 
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3. Pelayanan pendukung (seperti transportasi dan komunikasi). 

d. Lingkungan kerja 

Perusahaan harus mendefinisikan lingkungan kerja yang sesuai serta  

menetapkan dan mengelola lingkungan kerja yang diperlukan untuk 

mencapai kesesuaian pada persyaratan produk. 

4. Realisasi Produk 

a. Perencanaan realisasi produk 

Perusahaan harus merencanakan dan menetapkan proses yang diperlukan 

untuk realisasi produk. Perencanaan realisasi produk harus konsisten 

dengan persyaratan proses sistem manajemen mutu perusahaan. Dalam 

merencanakan realisasi produk perusahaan harus menetapkan sebagai 

berikut, antara lain : 

1. Sasaran mutu dan persyaratan produk. 

2. Kebutuhan menetapkan proses-proses dan dokumentasi serta 

memberikan sumber-sumber daya dan fasilitas yang spesifik terhadap 

produk. 

3. Kegiatan verifikasi, pengesahan, pengawasan, inspeksi, dan pengujian 

yang khusus terhadap produk dan kriteria untuk penerimaan produk. 

4. Rekaman yang diperlukan untuk membuktikan bahwa proses realisasi 

dan produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan. 

Output dari perencanaan ini harus dalam bentuk yang sesuai dengan 

metode operasi perusahaan. 
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b. Proses yang terkait dengan pelanggan 

Perusahan harus menetapkan : 

1. Persyaratan yang ditetapkan oleh pelanggan, termasuk persyaratan 

untuk kegiatan pengiriman dan pasca-pengiriman. 

2. Persyaratan-persyaratan  yang tidak dinyatakan oleh pelanggan, tetapi 

dianggap perlu untuk dispesifikasikan atau diterapkan dalam 

penggunaan, seperti : ketersediaan, penyerahan, petunjuk penggunaan 

produk, dukungan teknikal. 

3. Persyaratan-persyaratan hukum dan peraturan-peraturan yang terkait 

dengan produk. 

4. Persyaratan tambahan lain yang ditentukan oleh perusahaan.  

Perusahaan harus meninjau persyaratan yang berhubungan dengan produk, 

menjamin bahwa proses peninjauan-ulang terhadap perubahan 

persyaratan-persyaratan produk telah dilakukan dan disadari oleh personil 

yang relevan dalam organisasi, mencatat dan mendokumentasikan hasil-

hasil peninjauan-ulang dan tindak-lanjut yang berkaitan. Tinjauan ini harus 

dilaksanakan sebelum komitmen perusahaan untuk memasok produk 

kepada pelanggan (contoh : penyerahan tender, penerimaan kontrak atau 

order, penerimaan perubahan kontrak atau pesanan), dan harus menjamin 

bahwa : 

1. Persyaratan produk ditetapkan. 

2. Persyaratan kontrak atau pesanan yang berbeda dari persyaratan-

persyaratan terdahulu yang dispesifikasikan telah diselesaikan kembali. 
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3. Perusahaan mempunyai kemampuan untuk memenuhi persyaratan 

yang didefinisikan. 

Klausul mengenai Komunikasi Pelanggan merupakan persyaratan baru. 

Perusahaan harus menetapkan dan menerapkan peraturan-peraturan yang 

efektif untuk mengkomunikasikan dengan pelanggan. Komunikasi dengan 

pelanggan harus berkaitan dengan : 

1. Informasi produk. 

2. Pencarian informasi, kontrak atau penanganan pesanan termasuk 

tambahan-tambahan persyaratan yang ada. 

3. Umpan-balik dari pelanggan, termasuk keluhan-keluhan pelanggan. 

c. Desain dan pengembangan 

Klausul ini menyatakan bahwa perusahaan harus memperhatikan hal-hal 

berikut : 

1. Merencanakan dan mengendalikan desain dan pengembangan produk. 

2. Menetapkan perencanaan desain dan pengembangan yang 

memperhatikan : 

3. Mengelola keterkaitan antara kelompok-kelompok yang berbeda yang 

terlibat dalam aktivitas desain dan pengembangan, agar menjamin 

efektivitas komunikasi dan kejelasan tanggung jawab. 

4. Memperbaharui output dari aktivitas perencanaan desain dan 

pengembangan. 

Input yang berhubungan dengan persyaratan produk harus ditetapkan dan 

rekamannya didokumentasikan. Hal ini harus mencakup : 
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a. Persyaratan-persyaratan fungsional dan kinerja. 

b. Persyaratan hukum dan peraturan-peraturan  yang berlaku. 

c. Jika memungkinkan, informasi relevan yang diturunkan dari desain 

pengembangan produk serupa terdahulu. 

d. Persyaratan lain yang penting untuk desain dan pengembangan. 

Input ini harus ditinjau kecukupannya. Persyaratan harus lengkap, tidak 

rancu dan tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. 

Output desain dan pengembangan harus disajikan dalam bentuk yang 

memungkinkan dilakukan verifikasi terhadap input desain dan 

pengembangan serta harus disahkan sebelum digunakan. Output desain 

dan pengembangan harus: 

a. Memenuhi persyaratan-persyaratan input desain dan pengembangan. 

b. Menyediakan informasi yang tepat untuk pengoperasian produksi dan 

pelayanan. 

c. Memiliki kriteria penerimaan (acceptance criteria) produk. 

d. Mendefinisikan karakteristik produk yang penting berkaitan dengan 

keselamatan atau keamanan dan penggunaan yang tepat dari produk. 

Pada tahapan yang tepat tinjauan desain dan pengembangan yang 

sistematis harus dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan untuk : 

mengevaluasi kemampuan dari hasil desain dan pengembangan dalam 

memenuhi persyaratan, mengidentifikasi setiap masalah dan mengusulkan 

tindakan yang diperlukan. Verifikasi harus dilakukan sesuai dengan 

perencanaan untuk menjamin bahwa input dan output desain dan 
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pengembangan telah memenuhi persyaratan. Validasi desain dan 

pengembangan harus dilakukan untuk menjamin bahwa produk yang 

dihasilkan sesuai dengan persyaratan-persyaratan penggunaan dari produk 

itu. Pada dasarnya validasi desain dan pengembangan diperlukan untuk 

menegaskan bahwa produk akhir yang dihasilkan adalah mampu 

memenuhi kebutuhan pelanggan dibawah kondisi-kondisi yang 

diantisipasi. Perubahan-perubahan desain dan pengembangan harus 

ditinjau-ulang, diverifikasi, divalidasi, dan disetujui sebelum 

diimplementasi. Hasil-hasil dari peninjauan ulang perubahan-perubahan 

desain dan pengembangan beserta tindak-lanjut yang sesuai harus dicatat 

dan dipelihara. 

d. Pembelian 

Menurut klausul ini, perusahaan harus melakukan hal-hal berikut : 

1. Mengendalikan proses pembeliannya agar menjamin produk yang 

dibeli sesuai dengan persyaratan. 

2. Mengevaluasi dan memilih pemasok berdasarkan kemampuan mereka 

menawarkan produk berkaitan dengan persyaratan-persyaratan 

organisasi 

3. Mendefinisikan kriteria untuk pemilihan dan evaluasi periodik 

terhadap pemasok 

4. Mencatat dan mendokumentasikan hasil-hasil dari evaluasi pemasok 

dan tindak-lanjut yang sesuai. 
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Informasi pembelian harus menggambarkan produk yang akan dibeli, 

termasuk jika memungkinkan : 

a. Persyaratan untuk persetujuan produk, prosedur, proses dan peralatan. 

b. Persyaratan untuk kualifikasi karyawan. 

c. Persyaratan sistem manajemen mutu. 

Perusahaan harus menjamin kecukupan dari spesifikasi persyaratan 

pembelian sebelum dikomunikasikan kepada pemasok. 

Perusahaan harus mengidentifikasi dan menerapkan aktivitas-aktivitas 

yang diperlukan untuk verifikasi produk-produk yang dibeli, serta 

menspesifikasikan peraturan verifikasi yang diinginkan (melalui organisasi 

atau pelanggan) dan metode pengeluaran produk. 

e. Ketentuan produksi dan pelayanan 

Perusahaan harus mengendalikan produksi dan pelayanan melalui : 

1. Menyediakan informasi yang menspesifikasikan karakteristik dari 

produk. 

2. Apabila diperlukan, menyediakan instruksi, instruksi kerja. 

3. Menggunakan dan memelihara peralatan yang sesuai untuk produksi 

dan pelayanan. 

4. Menyediakan dan menggunakan peralatan pengukuran dan 

pemantauan. 

5. Menerapkan aktivitas pemantauan. 
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6. Menerapkan proses-proses yang didefinisikan untuk pengeluaran 

produk, penyerahan dan aktivitas setelah penyerahan-apabila 

diterapkan. 

Perusahaan harus menetapkan peraturan untuk validasi proses, yang 

meliputi hal-hal berikut (apabila diterapkan) : kriteria yang didefinisikan 

untuk peninjauan ulang dan persetujuan dari proses-proses, persetujuan 

peralatan dan kualifikasi personil, penggunaan prosedur dan metode yang 

dispesifikasikan, kebutuhan untuk catatan-catatan, validasi ulang. 

Perusahaan harus melakukan : 

a. Identifikasi produk (apabila diterapkan), melalui cara-cara yang tepat 

sepanjang proses-proses produksi dan pelayanan. 

b. Identifikasi status dari produk yang berhubungan dengan pengukuran 

dan pemantauan. 

c. Mengendalikan dan mencatat identifikasi yang unik dari produk, jika 

kemampuan-telusur (tracebility) merupakan suatu persyaratan yang 

diterapkan. 

Perusahaan harus menangani barang milik pelanggan secara hati-hati 

selama dibawah kendali perusahaan atau digunakan oleh perusahaan. 

Perusahaan harus, mengidentifikasi, memverifikasi, melindungi dan 

mengamankan barang milik pelanggan yang digunakan oleh perusahaan 

atau digabungkan kepada produk. Jika barang pelanggan hilang, rusak atau 

hal lain yang ditemukan tidak sesuai untuk penggunaan, hal ini harus 

dicatat dan dilaporkan kepada pelanggan. 
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Perusahaan harus mempertahankan kesesuaian produk selama proses 

internal dan pengiriman kepada tujuan yang dimaksud. Perawatan produk 

harus termasuk identifikasi, penanganan, pengemasan, penyimpanan dan 

perlindungan. Perawatan produk harus juga diberlakukan pada komponen 

utama dari produk. 

f. Pengendalian dari peralatan pengukuran dan pemantauan 

Perusahaan harus mengidentifikasi pengukuran-pengukuran yang dibuat 

beserta peralatan-peralatan pengukuran dan pemantauan yang diperlukan 

untuk menjamin kesesuaian produk terhadap persyaratan yang 

dispesifikasikan. 

Perusahaan harus menggunakan dan mengendalikan peralatan pengukuran 

dan pemantauan, agar menjamin bahwa kapabilitas pengukuran konsisten 

dengan persyaratan pengukuran. 

Apabila diterapkan, untuk menjamin hasil yang valid, alat-alat pengukuran 

dan pemantauan itu harus : 

1. Dikalibrasi dan disesuaikan secara periodic atau sebelum 

dipergunakan, terhadap alat-alat yang memiliki standar nesional atau 

internasional; dalam hal tidak ada standar kalibrasi yang sesuai, maka 

landasan yang digunakan untuk kalibrasi itu harus dicatat dan 

didokumentasikan. 

2. Dijaga dari penyesuaian-penyesuaian yang dapat mengakibatkan 

kalibrasi menjadi tidak sahih. 
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3. Dijaga dari kerusakan dan penurunan keandalan (kemerosotan) selama 

penanganan, pemeliharaan dan penyimpanan. 

4. Memiliki validitas dari hasil-hasil terdahulu yang dinilai ulang, jika 

pada peralatan pengukuran dan pemantauan itu ditemukan bahwa 

waktu kalibrasi telah lewat atau jatuh tempo serta melakukan tindakan 

korektif. 

Perusahaan harus melakukan validasi terhadap perangkat lunak (software) 

yang digunakan untuk pengukuran dan pemantauan terhadap persyaratan 

terhadap persyaratan yang dispesifikasikan.  

5. Analisis, Pengukuran dan Peningkatan 

a. Umum 

Perusahaan harus merencanakan dan menerapkan proses pengawasan, 

pengukuran, analisa dan pengembangan yang diperlukan untuk 

menunjukkan kesesuaian produk, menjamin kesesuaian sistem manajemen 

mutu, dan untuk senantiasa mengembangkan keefektifan sistem 

manajemen mutu. Hal ini harus termasuk penetapan metode yang 

digunakan, termasuk teknik statistik, dan cakupan penggunaannya. 

b. Pengukuran dan pemantauan 

Sebagai salah satu ukuran dari prestasi dan sistem manajemen mutu, 

perusahaan harus mengawasi informasi yang berhubungan dengan 

pandangan pelanggan, apakah perusahaan telah memenuhi persyaratan 

yang diberikan pelanggan. Metode untuk mengusahakan dan 

menggunakan informasi ini harus ditentukan. 
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Perusahaan harus melaksanakan audit internal terhadap sistem manajemen 

mutu, agar menjamin bahwa sistem manajemen mutu telah sesuai dengan 

persyaratan-persyaratan serta telah diimplementasikan dan dipelihara 

secara efektif. Kesesuaian dan efektivitas dari sistem manajemen mutu 

merupakan tanggung jawab manajemen; bagaimanapun implementasi 

yang efektif dari persyaratan-persyaratan dalam Standar Internasional ISO 

9001: 2000, harus diuji lebih sering tidak hanya mengandalkan 

peninjauan-ulang oleh manajemen. Program audit internal perusahaan, 

termasuk setiap jadwal, harus berdasarkan pada status dan kepentingan 

dari aktivitas yang diaudit, hasil-hasil audit terdahulu, dan ukuran-ukuran 

sistem yang lain. Program audit internal harus mencakup hal-hal berikut 

agar sesuai : 

1. Perencanaan dan penjadualan aktivitas-aktivitas spesifik dan area yang 

diaudit, juga berdasarkan pada input lain termasuk perubahan-

perubahan organisasional, umpan-balik pelanggan (termasuk keluhan-

keluhan pelanggan, laporan-laporan nonconformance, dan survei). 

2. Penugasan personil, bebas dari tanggung jawab langsung terhadap 

aktivitas yang diaudit, dengan kualifikasi yang tepat untuk melakukan 

audit. 

3. Suatu daftar periksa yang digunakan guna memberikan landasan yang 

konsisten untuk proses audit. 

4. Menindaklanjuti (follow up) hasil-hasil dari audit terdahulu. 

5. Laporan audit berisi hasil-hasil audit. 
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Laporan audit internal harus mencakup: aktivitas dan area yang diaudit, 

ketidaksesuaian atau kekurangan-kekurangan yang ditemukan, tindakan 

korektif yang diambil sebagai hasil dari audit sistem mutu terdahulu yang 

menemukan ketidaksesuaian, kesempatan-kesempatan untuk peningkatan 

(improvement). 

Perusahaan harus menetapkan metode-metode yang sesuai untuk 

pengukuran dan pemantauan dari proses-proses realisasi produk yang 

diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, serta metode-metode 

ini harus menunjukkan kemampuan dari proses untuk mencapai hasil-hasil 

yang direncanakan.  

Perusahaan harus mengawasi dan mengukur karakteristik produk untuk 

membuktikan bahwa persyaratan produk telah dipenuhi. Hal ini harus 

dilaksanakan pada tahapan proses realisasi produk yang sesuai 

berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Bukti kesesuaian dengan 

kriteria penerimaan yang didokumentasikan harus dimiliki. Rekaman 

harus menunjukkan personil yang diberi kewenangan untuk mengeluarkan 

atau meluluskan produk. Perusahaan harus menjamin bahwa produk yang 

akan diserahkan kepada pelanggan seluruh aktivitasnya yang 

dispesifikasikan telah diselesaikan secara memuaskan. 
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c. Pengendalian produk nonconformance 

Perusahaan harus menjamin bahwa produk yang tidak memenuhi 

persyaratan, diidentifikasi dan dikendalikan untuk mencegah penggunaan 

atau pengiriman yang tidak semestinya. Kendali dan tanggung jawab serta 

wewenang yang terkait dengan ketidaksesuaian produk harus ditetapkan 

dalam prosedur terdokumentasi. 

Perusahaan harus menangani produk tidak sesuai dengan menggunakan 

satu atau lebih cara berikut : 

a. Melakukan tindakan untuk menghilangkan ketidaksesuaian yang 

ditemukan. 

b. Mendelegasikan kewenangan atas penggunaan, pelepasan atau 

diterima dengan konsesi (kelonggaran-kelonggaran) kepada unit 

terkait. 

c. Mengambil langkah untuk menghindarkan penggunaan atau 

pemakaian yang tidak dimaksudkan. 

Rekaman karakteristik ketidaksesuaian dan setiap tindak lanjut yang 

dilakukan, termasuk konsesi yang diberikan, harus dipelihara. Jika produk 

nonconformance diperbaiki, maka harus melakukan verivikasi ulang untuk 

menunjukkan kesesuaian terhadap persyaratan. Jika produk 

nonconformance ditemukan setelah dikirimkan atau digunakan, 

perusahaan harus melakukan tindakan yang seimbang dengan dampak dari 

ketidaksesuaian tersebut.  
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d. Analisis data 

Perusahaan harus menetapkan, mengumpulkan dan menganalisa data yang 

tepat untuk menunjukkan kesesuaian dan keefektifan dari sistem 

manajemen mutu dan untuk mengevaluasi dimana pengembangan sistem 

manajemen mutu yang berkesinambungan dapat dilakukan. Hal ini harus 

mencakup data yang diperoleh sebagai hasil pengukuran dan pemantauan 

serta sumber yang terkait. Analisis data harus memberikan informasi yang 

terkait dengan : 

1. Kepuasan pelanggan. 

2. Kesesuaian terhadap persyaratan produk. 

3. Karakteristik dan kecenderungan dari proses-proses dan produk, 

termasuk kesempatan untuk tindakan preventif. 

4. Pemasok-pemasok. 

e. Peningkatan 

Perusahaan harus senantiasa meningkatkan keefektifan sistem manajemen 

mutu melalui penggunaan kebijakan mutu, sasaran mutu, hasil audit, 

analisis data, tindakan perbaikan dan pencegahan serta tinjauan 

manajemen. 

Perusahaan harus menetapkan prosedur tertulis untuk melakukan tindakan 

korektif dengan persyaratan-persyaratan yang didefinisikan untuk.: 

1. Tinjauan ketidaksesuaian (termasuk keluhan pelanggan). 

2. Menetapkan penyebab ketidaksesuaian. 
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3. Evaluasi kebutuhan tindakan koreksi untuk menjamin ketidaksesuaian 

tidak terulang. 

4. Menentukan dan menerapkan tindakan koreksi yang diperlukan. 

5. Rekaman hasil-hasil dari tindakan korektif yang dilakukan. 

6. Meninjau ulang tindakan korektif yang dilakukan. 

Perusahaan harus menetapkan prosedur tertulis untuk melakukan tindakan 

preventif dengan persyaratan-persyaratan yang didefinisikan untuk.: 

a. Mengidentifikasi ketidaksesuaian potensial dan penyebab-

penyebabnya. 

b. Menentukan dan menjamin implementasi dari tindakan preventif yang 

diperlukan. 

c. Mencatat hasil-hasil dari tindakan preventif yang dilakukan. 

d. Meninjau-ulang tindakan preventif yang dilakukan. 

2.2.7 Dokumentasi ISO 9001: 2000 

 Dokumentasi merupakan suatu alat untuk menyalurkan dan 

mengkomunikasikan informasi. Jenis dan pengembangan dokumentasi akan 

tergantung pada keadaan produk dan proses organisasi, derajat formalitas dari 

sistem komunikasi, tingkat keterampilan komunikasi dalam organisasi, kultur 

organisasi. Sedangkan rekaman merupakan bukti hasil suatu kegiatan. Rekaman 

diperlukan untuk memberikan bukti kesesuaian terhadap persyaratan-persyaratan 

dan efektivitas operasional dari Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2000. 

 ISO 9001: 2000 menyatakan bahwa dokumentasi sistem manajemen mutu 

harus mencakup : 
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a. Pernyataan terdokumentasi dari Kebijakan Mutu dan Tujuan Mutu. 

b. Pedoman Mutu. 

c. Prosedur-prosedur terdokumentasi yang dibutuhkan oleh Standar 

Internasional. 

d. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh organisasi agar menjamin 

efektivitas perencanaan, pengoperasian, dan pengendalian proses-proses. 

e. Rekaman yang dibutuhkan oleh Standar Internasional. 

 

 Pengembangan dokumentasi boleh berbeda dari satu organisasi terhadap 

organisasi lain, karena alasan-alasan: ukuran organisasi dan jenis aktivitas, 

kompleksitas dari proses-proses dan interaksinya, dan kompetensi personil. 

Adapun jenis-jenis dokumen dalam Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2000 

adalah sebagai berikut : 

1. Pedoman Mutu 

Dokumen yang memberikan informasi yang konsisten mengenai sistem 

manajemen mutu, baik input ataupun output 

2. Rencana Mutu 

Dokumen yang menguraikan bagaimana sistem manajemen mutu diterapkan 

pada suatu produk, proyek atau kontrak tertentu. 

3. Spesifikasi 

Dokumen yang menyatakan persyaratan-persyaratan. 

4. Panduan 

Dokumen yang menyatakan rekomendasi atau saran. 
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5. Prosedur, Instruksi Kerja dan Gambar 

Dokumen yang memberi informasi tentang bagaimana melaksanakan 

kegiatan dan proses secara konsisten. 

6. Rekaman (Record) 

Dokumen yang memberi bukti objektif dari kegiatan yang dilakukan atau 

hasil yang dicapai. 

 ISO 9001: 2000 secara spesifik mengharuskan organisasi untuk 

mendokumentasikan prosedur-prosedur dari enam aktivitas berikut : 

1. Prosedur Pengendalian Dokumen 

2. Prosedur Pengendalian Catatan-catatan 

3. Prosedur Audit Internal 

4. Prosedur Pengendalian Produk Nonconformance 

5. Prosedur Tindakan Korektif 

6. Prosedur Tindakan Preventif 

  Prosedur tambahan tergantung dari kebutuhan perusahaan, semakin 

rumit dan banyak proses-proses yang dikelolanya, maka semakin banyak pula 

prosedur yang dibutuhkan. 

 Terdapat manfaat utama dari pendokumentasian sistem manajemen mutu, 

antara lain : 

1. Komunikasi informasi. Dokumentasi merupakan suatu alat untuk 

menyalurkan dan mengkomunikasikan informasi. Jenis dan penggembangan 

dokumentasi akan tergantung pada keadaan produk dan proses organisasi, 
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derajat formalitas dari sistem komunikasi, tingkat keterampilan komunikasi 

dalam organisasi, dan kultur organisasi. 

2. Bukti dari kesesuaian terhadap persyaratan-persyaratan, bahwa hal-hal yang 

direncanakan telah secara aktual dilaksanakan. 

3. Sumbangan pengetahuan, agar menyebarluaskan dan memelihara 

pengalaman organisasi. Contoh yang umum adalah spesifikasi-spesifikasi 

teknik (gambar-gambar teknik) yang terdokumentasi baik, akan dapat 

digunakan sebagai landasan untuk desain dan pengembangan produk baru. 

 

2.3 Biaya Kualitas 

Informasi biaya sangat penting bagi manajemen untuk dijadikan dasar 

pertimbangan dalam mengambil keputusan yang sangat diperlukan dalam 

mempertahankan eksistensi operasi perusahaan. Oleh sebab itu, pengertian dan 

pengelompokan biaya perlu diketahui dengan jelas. 

2.3.1. Pengertian Biaya 

Charles T. Homgren (2004;26) mengemukakan pendapatnya mengenai 

biaya sebagai berikut : 

”accountant usually defines cost as a resource sacrificed of forgone to achieve a 

specific objectives.” 

Pengertian biaya secara luas menurut Mulyadi ( 2001:8 ) : 

“Pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah 

terjadi atau yang kemungkinan terjadi untuk tujuan tertentu.” 

Dari definisi diatas, pengorbanan sumber ekonomis dapat dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu : 

1. Pengorbanan yang telah terjadi  

2. Pengorbanan yang mempunyai kemungkinan terjadi 

Dari definisi-definisi di atas, terdapat beberapa unsure yang tersirat dalam definisi 

biaya, yaitu : 
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1. Pengorbanan sumber ekonomi, baik yang telah terjdi maupun yang secara 

potensial akan terjadi. Dengan demikian, pengorbanan tersebut harus dapat 

diperkirakan. 

2. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu yaitu untuk memperoleh barang 

dan jasa dalam usaha untuk mendapatkan keuntungan. 

3. Diukur dalam satuan uang, agar pengorbanan tersebut dapat dinyatakan secara 

kuantitatif. 

Berdasarkan uraian diatas, maka deinisi biaya dapat diartikan menjadi 

pengorbanan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Namun, pengertian 

biaya (cost) berbeda dengan beban (expense). 

 

2.3.2 Klasifikasi Biaya 

Klasifikasi biaya diperlukan untuk mengembangkan data biaya yang dapat 

membantu manajemen dalam mencapai tujuannya. 

1.   Biaya dalam hubungannya dengan produk 

Proses klasifikasi biaya dan beban dapat dimulai dengan mengaitkan biaya pada 

operasi perusahaan. Dalam perusahaan pabrikasi, total biaya operasi terdiri dari 

dua yaitu : 

A. Biaya Pabrikasi 

Sering juga disebut biaya produksi atau biaya pabrik (factory cost), terdiri  dari 

tiga komponen yaitu : 

1. Bahan langsung (direct materials), adalah semua bahan yang membentuk 

bagian integral dari barang jadi dan dapat dimasukkan langsung dalam 

kalkulasi biaya produk. 

2. Tenaga kerja langsung (direct labor), adalah karyawan yang dikerahkan untuk 

mengubah bahan langsung menjadi barang jadi. Biaya untuk ini meliputi gaji 

para karyawan yang dapat dibebankan langsung ke produk tertentu. 

3. Overhead pabrik (factory overhead), didefinisikan sebagai biaya : 

a. Bahan tidak langsung (indirect materials) 

Adalah bahan-bahan yang dibutuhkan guna menyelesaikan suatu 

produk, tetapi pemakaiannya sedemikian kecil, atau sedemikian rumit, 
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sehingga tidak dapat dianggap sebagai bahan langsung yang tidak 

berguna atau tidak ekonomis. 

b. Pekerja tidak langsung (indirect labor) 

Didefinisikan sebagai para karyawan yang dikerahkan dan tidak secara 

lagsung mempengaruhi pembuatan atau pembentukan barang jadi. 

c. Semua biaya pabrikasi lainnya yang tidak dapat dibebankan langsung 

ke produk tertentu. 

A. Biaya Variabel 

Ciri-cirinya : 

1. Perubahan jumlah total dalam proporsi yang sama dengan perubahan 

volume 

2. Biaya per unit relatif konstan meskipun volume berubah dalam rentang 

(range) yang relevan 

3. Dapat dibebankan kepada departemen operasi dengan cukup mudah dan 

cepat 

4. Dapat dikendalikan oleh seorang kepala departemen tertentu 

B. Biaya Tetap 

Ciri-cirinya : 

1. Jumlah keseluruhan yang tetap dalam rentang (range) keluaran yang 

relevan 

2. Penurunan biaya per unit bila volume bertambah dalam rentan yang 

relevan 

3. Dapat dibebankan kepada departemen-departemen berdasarkan keputusan 

manajemen atau menurut metode alokasi biaya 

4. Tanggung jawab pengendalian lebih banyak dipikul oleh manejemen 

eksekutif daripada oleh penyedia operasi 

C. Biaya Semivariabel 

Biaya semivariabel ini mencakup suatu jumlah yang sebagian tetap dalam 

rentang keluaran yang relevan, dan bagian lainnya yang bervariasi sebanding 

dengan perubahan jumlah keluaran 
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3.   Biaya dalam hubungannya dengan departemen pabrikasi, proses, atau 

segmen lainnya 

Pembagian sebuah pabrik menjadi beberapa departemen, proses, 

pusat kerja, pusat biaya, atau himpunan biaya (cost pool) juga menjadi 

dasar untuk mengelompokkan dan menakumulasikan biaya-biaya produk 

serta menetapkan tanggungjawab atas pengendalian biaya, produk tersebut 

akan dibebani dengan biaya yang langsung dapat ditelusuri ( contohnya 

biaya bahan langsung dan pekerja langsung ) dan bagian lainnya tidak 

langsung ( overhead pabrik ) 

 

2.3.3 Pengertian Kualitas 

Definisi kualitas Sangat beraneka ragam. hanya pakar dan organisasi yang 

mencoba mendefinisikan kualitas berdasarkan sudut pandangnya masing-masing. 

Beberapa diantaranya yang dirangkum oleh Fandi Tjiptono dan Anastasia Diana 

dalam buku Total Quality Management (2001;3) adalah sebagai berikut : 

d. Performance to the standard expected by the customer 

e. Meaning the customer’s needs the first time and every time 

f. Providing our customers with products and services that consistently meet 

their needs and expectations 

g. Doing the right thing right the first time, always striving for improvement, 

and always satisfying the customer 

h. A pragmatic system of continual improvement, a way succesfully organize 

man and machines 

f. the meanning of exxellence 

g. the unyielding and continuing effort by everyone in an organization to 

understand, meet, and exceed the needs of the customers 

h. the best product that you can produce with the materials that you have to 

work with 

i. continuous dood product which a customer can trust 

j. not only satisfying customers, but delighting them, innovating, creating. 
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 Meskipun tidak  ada definisi mengenai kualitas yang dapat diterima secara 

universal, dari definisi-definisi yang ada terdapat beberapa kesamaan yaitu 

dalam elemen-elemen sebagai berikut : 

 Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan 

 Kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan 

 Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah-ubah ( misalnya apa yang 

dianggap merupakan kualitas saat ini mungkin dianggap kurang 

berkualitas pada masa akan datang ) 

Pada pakar kualitas juga memberikan definisi masing-masing, Crosby 

mendefinisikan sebagai sama dengan persyaratannya. Dengan menyatakan 

bahwa kualitas merupakan suatu tingkatan yang dapat diprediksi dan 

keseragaman dan ketergantungan pada biaya yang rendah dan sesuai dengan 

pasar. Sementara itu I.M. Juran mengartikan kualitas sebagai cocok untuk 

digunakan ( fitness for use ) 

2.3.4. Perspektif Kualitas  

Beraneka ragamnya definisi tentang kualitas disebabkan oleh perbedaan 

perspektif atau pandangan yag digunakan David Garvin (dalam loveloek, 1994 ; 

98-99, Ross, 1993;97-98) mengidentifikasikan adanya lima alternatif perspektif 

kualitas yang biasa digunakan, yaitu : 

1. Transcendental Approach 

Kualitas dalam pendekatan ini dapat dirasakan atau diketahui, tapi sulit 

didefinisikan dan dioperasionalkan. Sudut pandang ini biasanya ditetapkan dalam 

seni musik, drama tari, dan seni rupa. Dengan demikian, fungsi perencanaan, 

produksi, dan pelayanan suatu perusahaan sulit sekali menggunakan definisi ini 

sebagai dasar menajemen kualitas 

2. Product-based Approach 

Pendekatan ini menganggap kualitas sebagai karakteristik atau atribut yang dapat 

dikuantifikasikan dan dapat diukur. Perbedaan dalam kualitas mencerminkan 

perbedaan dalam jumlah beberapa unsur atau atribut yang dimiliki produk. Karena 

pandangan ini sangat objektif, maka tidak dapat menjelaskan perbedaan dalam 

selera, kebutuhan, dan preferensi individual 
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3. User- based Approach 

Pendekatan didasarkan pada pemikiran bahwa kualitas tergantung pada orang 

yang memandangnya, dan produk yang paling memuaskan preferensi  seseorang 

(misal perceived quality) merupakan produk yang berkualitas tinggi. Perspektif 

yang subjektif dan demand-oriented ini juga menyatakan bahwa pelanggan yang 

berbeda memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda pula, sehingga kualitas 

bagi seseorang adalah sama dengan kepuasan maksimum yang dirasakannya 

4. Manufacturing-based Approach 

Perspektif ini bersifat supply-based dan terutama memperhatikan praktik-praktik 

perekayasaan dan pemanufakturan, serta mendefinisikan kualitas sama dengan 

persyaratannya (conformance to requirements). Pendekatan ini berfokus pada 

penyesuaian spesifikasi yang dikembangkan secara internal, yang seringkali 

didorong oleh tujuan peningkatan produktivitas dan penekanan biaya. Jadi yang 

menentukan kualitas adalah standar-standar yang ditetapkan perusahaan, bukan 

konsumen yang menggunakannya 

5. Value-based Approach 

Pendekatan ini memandang kualitas dari segi nilai dan harga. Dengan 

mempertimbangkan trade-off antara kinerja dan harga, kualitas didefinisikan 

sebagai ”affordable excellance”. Kualitas dalam perspektif ini bersifat relative 

 

2.3.5  Dimensi kualitas 

Secara operasional, kualitas suatu produk atau jasa adalah sesuatu yang 

memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Harapan pelanggan dapat dijelaskan 

dengan atribut-atribut kualitas atau apa yang sering disebut sebagai dimensi-

dimensi kualitas. Menurut Hansen dan Mowen (1997 : 963), terdapat delapan 

dimensi kualitas, yaitu : 

1. Kinerja (performance), merujuk ke bagaimana konsisten dan baiknya fungsi 

suatu produk. 

2. Estetika (aesthetics), berkaitan dengan penampilan produk-produk yang 

berwujud (misalnya, gaya dan kecantikan) sekaligus juga dengan jasa. 
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3. Kemampuan memberikan jasa (serviceability), berkaitan dengan kemudahan 

pemeliharan dan/atau perbaikan suatu produk. 

4. Bentuk (features), merujuk ke karakteristik suatu produk yang membedakan 

produk yang sejenis secara fungsional. 

5. Kemampuan untuk diandalkan (reliability), adalah probabilitas suatu produk 

atau jasa dalam melakukan fungsinya untuk jangka waktu tertentu. 

6. Daya tahan (durability), didefinisikan sebagai jangka waktu berfungsinya 

suatu produk. 

7. Kesesuaian (conformance), merupakan suatu tolak ukur mengenai bagaimana 

suatu produk memenuhi spesifikasinya. 

8. Kecocokan dengan kegunaan (fitness for use), adalah kesesuaian suatu produk 

dengan fungsi-fungsinya seperti yang diiklankan. 

Sedangkan menurut joseph M. Juran yang merupakan salah seorang pakar 

kualitas, arti kecocokan (fitness for use) bercabang dalam dua arah, yaitu : 

1. Keistimewaan produk yang memenuhi kebutuhan konsumen 

Mutu yang lebih tinggi memungkinkan perusahaan untuk : 

 Meningkatkan kepuasan konsumen 

 Menjadikan produk terjual 

 Menghadapi persaingan 

 Meningkatkan pangsa pasar 

 Memperoleh pendapatan penjualan 

 Menjamin harga premi 

Keistimewaan produk adalah suatu sifat yang dimiliki oleh suatu produk dan 

yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tertentu pelanggan. Dampak 

utama adalah pada penjualan. Biasanya, semakin tingi mutu semakin maka 

semakin mahal. 

2. Bebas dari definisi 

Mutu yang lebih tinggi memungkinkan perusahaan untuk : 

1. Mengurangi tingkat kesalahan 

2. Mengurangi kinerja ulang pemborosan 
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3. Mengurangi kegagalan hasil, harga jaminan 

4. Mengurangi ketidakpuasan pelanggan  

5. Mengurangi pemeriksaan, tes 

6. Memperpendek waktu penempatan produk baru di pasar 

7. Meningkatkan hasil, kapasitas 

8. Memperbaiki prestasi penyerahan 

Definisi produk adalah suatau kegagalan produk yang mengakibatkan 

ketidakpuasan produk, misalnya kegagalan untuk memenuhi tanggal 

penyerahan barang yang tidak dapat dioperasikan, penampilan cacat, dan 

ketidaksesuaian dengan spesifikasi. Dampaknya utama adalah pada biaya. 

Biasanya, semakin tinggi mutu semakin rendah biayanya. 

Menurut Gaspersz (2006: 129), pada umumnya atribut yang dipertimbangkan 

dalam pengukuran kualitas produk mencakup : 

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

itu. 

2. Features, berkaitan dengan pilihan-pilihan dan pengembangannya. 

3. Keandalan (reliability), berkaitan dengan tingkat kegagalan dalam 

penggunaan produk itu. 

4. Serviceability, berkaitan dengan kemudahan dan ongkos perbaikan. 

5. Conformance, berkaitan dengan tingkat kesesuaian produk terhadap 

spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan keinginan 

pelanggan. 

6. Durability, berkaitan dengan daya tahan atau masa pakai dari produk itu. 

7. Estetika (aesthetics), berkaitan dengan desain dan pembungkusan dari 

produk itu. 

8. Kualitas yang dirasakan (perceived quality) bersifat subjektif, berkaitan 

dengan perasaan pelanggan dalam mengkonsumsi produk seperti : 

meningkatkan harga diri, moral, dan lain-lain. 

Atribut-atribut kualitas yang dikemukakandi atas merupakan basis dari 

instrumen riset pengukuran kualitas. Dan, perbaikan atau peningkatan kualitas 
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berarti memperbaiki satu atau lebih dari delapan dimensi kualitas sementara 

mempertahankan kinerja dimensi-dimensi lainnya.  

 

2.3.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas 

Menurut Sofjan Assauri (2003 : 206), terdapat tiga faktor yang 

mempengaruhi tingkat mutu suatu barang, yaitu : 

1. Fungsi suatu barang 

Suatu barang yang dihasilkan hendaknya memperhatikan fungsi untuk apa 

barang tersebut digunakan atau dimasudkan, sehingga barang-barang yang 

dihasilkan harus dapat benar-benar memenuhi fungsi tersebut. Mutu yang 

hendak dicapai sesuai dengan fungsi untuk apa barang tersebut digunakan atau 

dibutuhkan, tercermin pada spesifikasi dari barang tersebut seperti kecepatan, 

tahan lamanya, kegunaanya, berat, bunyi, mudah/tidaknya perawatan dan 

kepercayaannya. 

2. Wujud luar 

Salah satu faktor yang penting dan sering dipergunakan oleh konsumen dalam 

melihat suatu barang pertama kalinya, untuk menetukan mutu barang tersebut, 

adalah wujud luar barang tersebut. Faktor wujud luar yang terdapat pada suatu 

barang tidak hanya terlihat dari bentuk, tetapi juga dari warna, susunan 

(seperti pembungkusan) dan lain-lain. 

3. Biaya barang tersebut 

Umumnya, biaya dan harga suatu barang menentukan mutu barang tersebut. 

Hal ini terlihat dari barang-barang yang mempunyai biaya atau harga yang 

mahal, dapat menunjukkan bahwa mutu barang tersebut relatiflebih baik. 

Demikian pula sebaliknya, bahwa barang-barang yang mempunyai biaya atau 

harga yang murahdapat menunjukkan bahwa mutu barang tersebut relatif lebih 

rendah. Ini terjadi karena biasanya untuk mendapatkan mutu yang baik 

dibutuhkan biaya yang lebih mahal. 
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2.3.7 Pengertian Biaya Kualitas 

Menurut Crosby, salah seorang pioner kualitas, kualitas harus merupakan 

suatu yang dapat diukur. Biaya untuk menghasilkan kualitas juga harus terukur 

(Fandy Tjiptono, TQM, 2001 ; 57) 

Biaya kualitas merupakan istilah yang diciptakan oleh Joseph Juran, yang 

merupakan salah seorang pioner kualitas, untuk menjawab pertanyaan ”seberapa 

besar kualitas dirasa cukup?” (Fandy Tjiptono, TQM, 2001) 

Pengertian Biaya Kualitas 

Pengertian biaya kualitas menurut Horngren, Foster dan Datar (2003 ; 

667) : “the cost of quality (COQ) refers to cost incurred to preent, or cost arising 

as a result of, the production of a low-quality product.” 

 

Menurut Anonymous dalam Cost Accounting : 

“Biaya kualitas atau biaya mutu adalah biaya-biaya yang timbul untuk 

mencegah terjadinya mutu yang rendah, atau biaya-biaya yang timbul 

karena terjadinya mutu yang rendah.” 

 

Menurut Anonymous yang dikutip oleh Bambang Hariadi dalam buku Akutansi 

Manajemen (2002 ; 387) : 

“the cost of quality refer to resources spent to assure consistent customer 

satisfaction.” 

 

International Federation of Accontants dalam International Management 

Accounting Practice Statement, sebagai berikut : 

“The cost  of quality is a measure of what an organization is spending for its 

overall quality. It can be viewed as the difference between the actual cost of 

making and selling products and serices and the cost if there were no failures of 

the products and services during manufacure or use.” 

 

Statement tersebut menyebutkan bahwa biaya kualitas adalah ukuran 

pengeluaran suatu perusahaan atas kualitas. Biaya kualitas dapat dipandang 

sebagai perbedaan antara biaya actual pembuatan dan penjualan produk atau jasa 

dengan biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa jika tidak ada kesalahan 

selama proses manufaktur dan pemakaian. 
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2.3.8 Pengelompokan Biaya Kualitas 

Menurut Hansen dan Mowen (1997;966), implikasi dari definisi-definisi 

biaya kualitas tersebut diatas adalah bahwa biaya kualitas berkaitan dengan dua 

subkategori dari aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan kualitas : 

1. Aktivitas kontrol, dan 

2. Aktivitas gagal 

Aktivitas kontrol adalah aktivitas yang dilakukan oleh sebuah organisasi 

untuk menghindari atau mendeteksi kualitas buruk (karena kualitas buruk 

mungkin ada). Jadi, aktivitas control terdiri dari aktiitas pencegahan dan aktivitas 

penilaian. Biaya kontrol adalah biaya dari dilakukannya aktivitas kontrol. 

Aktivitas gagal adalah aktivitas yang dilakukan oleh sebuah organisasi 

atau pelanggannya dalam menanggapi kualitas buruk (kualitas buruk memang 

ada). Dalam menanggapi kualitas  buruk yang muncul sebelum pengiriman suatu 

produk yang jelek (tidak sesuai kualitasnya, tidak berdaya tahan, tidak dapat 

diandalkan, dan lain-lain) ke pelanggan, aktivitas ini diklasifikasikan sebagai 

aktivitas gagal internal; jika tidak demikian, maka diklasifikasikan sebagai 

aktivitas gagal ekternal. Biaya kegagalan adalah biaya yang dimunculkan oleh 

sebuah organisasi karena dilakukannya aktivitas gagal. 

Menurut Vincent Gaspersz (2006; 354-357), pada dasarnya biaya kualitas 

dikategorikan dalam empat jenis yaitu : 

1. Biaya Kegagalan Internal (Internal Failure Costs) 

Merupakan biaya-biaya yang berhubungan dengan kesalahan dan 

nonkonformansi (errors and nonconformance) yang ditemukan sebelum 

menyerahkan produk itu ke pelanggan. Biaya-biaya ini tidak akan muncul 

apabila tidak ditemukan kesalahan atau nonkonformansi dalam produk 

sebelum pengiriman. 

Contoh dari biaya kegagalan internal adalah : 

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

biasanya “overhead” pada produk cacat yang secara ekonomis tidak 

dapat diperbaiki kembali. 
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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 tersebut. 

d. Inspeksi Ulang dan Pengujian Ulang (Reinspection and Retesting) : 

Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk inspeksi ulang dan pengujian 

ulang produk yang telah mengalami pekerjaan ulang atau perbaikan 

kembali. 

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

dikurangi karena alas an 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 ( External Failure Cost ), merupakan biaya-

biaya yang berhubungan dengan kesalahan dan nonkonformansi (errors and 

nonconformance) yang ditemukan setelah produk itu diserahkan kepada 

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

kesalahan dan nonkonformansi dalam produk setelah pengiriman. 

Contoh dari Biaya kegagalan Ekternal adalah : 

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

perbaikan kembali produk yang masih berada dalam masa jaminan 

b. Penyelesaian keluhan ( Complaint Adjusment ) : 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. 
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d. Allowance : Biaya-biaya yang berkaitan dengan konsesi pada 

pelanggan karena produk yang berada dibawah standar kualitas yang 

sedang diterima oleh pelanggan atau yang tidak memenuhi spesifikasi 

dalam penggunaan 

3. Biaya Penilaian ( Appraisal Cost) merupakan biaya-biaya yang berkaitan 

dengan penentuan derajat konformansi terhadap persyaratan kualitas 

(spesifikasi yang ditetapkan) 

Contoh dari biaya penilaian adalah : 

a. Inspeksi dan Pengujian Kedatangan Meterial : 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 inspeksi yang dilakukan 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 koalitas (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 dalam 

melakukan kalibrasi untuk mempertahankan akurasi instrument 

pengukuran dan peralatan 

f. Evaluasi Stok : biaya-biaya yang berkaitan dengan pengujian produk 

dalam penyimpanan untuk menilai degradasi kualitas 

4. Biaya Pencegahan (Prevention Cost), merupakan biaya-biaya yang 

berhubungan dengan upaya pencegahan terjadinya kegagalan internal meupun 

eksternal, sehingga meminimumkan biaya kegagalan internal maupun 

eksternal. 

Contoh dari biaya pencegahan adalah : 
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a. Perencanaan Kualitas : biaya-biaya yang berkaitan dengan aktivitas 

perencanaan kualitas secara keseluruhan, termasuk penyiapan 

prosedur-prosedur yang diperlukan untuk mengkonsumsikan rencana 

kualitas keseluruh pihak yang berkepentingan. 

b. Tinjauan Ulang Produk Baru ( New Product Review ) : biaya-biaya 

yang berkaitan denga rekayasa keandalan (reliability engineering) dan 

aktivitas-aktivitas lain terkait dengan koalitas yang berhubungan 

dengan pemberitahuan desain baru. 

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 aktifitas dalam rencana kualitas secara keseluruhan : 

1. Evaluasi Kualitas Pemasok : biaya-biaya yang berkaitan dengan 

evaluasi terhadap pemasok sebelum pemilihan pemasok, audit. 

terhadap aktivitas-aktivitas selama kontrak, dan usaha-usaha lain yang 

berkaitan dengan pemasok 

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

pelaksanaan program-program pelatihan yang berkaitan program 

reduksi biaya terus-menerus melalui perbaikan kualitas 

 

2.3.9 Hubungan Antar Jenis Biaya Kualitas 

Secara garis besar, biaya pencegahan dan penilaian bersifat “sukarela” 

sementara biaya kegagalan internal dan eksternal bersifat “tidak sukarela” karena 

perusahaan bisa dipaksa untuk membayar biaya ini. Biaya pencegahan dan 

penilaian biasa disebut cost of conformance (biaya kesesuaian), yaitu semua biaya 

yang dikeluarkan untuk memastikan produk atau jasa memenuhi kebutuhan 

consumen. Sementara itu, biaya kegagalan internal dan eksternal disebut cost of 

nonconformance (biaya ketidaksesuaian) 

Biaya kualitas sama dengan jumlah cost of conformance dan cost of 

nonconformance. Untuk menurukan biaya kegagalan internal dan eksternal yang 
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merupakan cost of nonconformance adalah dengan cara meningkatkan cost of 

conformance. Pada akhirnya total biaya kualitas akan lebih rendah. (Bambang 

Hariadi, Akutansi Manajemen, 2002:390-391) 

 

2.3.10 Perilaku Biaya Kualitas 

Menurut para pakar kualitas, statu perusahaan dengan program 

pengelolaan kualitas yang berjalan baik, biaya kualitasnya lebih besar 2,5 % dari 

penjualan . Setiap perusahaan dapat menyusun anggaran untuk menentukan 

besarnya estándar biaya kualitas setiap kelompok atau eleven secara individual, 

sehingga biaya kualitas total yang dianggarkan tidak lebih dari 2,5 % dari 

penjualan. 

Agar standar tersebut dapat tercapai, maka perusahaan harus 

mengidentifikasikasi perilaku setiap elemen biaya kualitas secara individual. 

Sebagian biaya kualitas bevariasi dengan penjualan, Namun sebagian lainnya 

tidak. Agar laporan kinerja kualitas dapat bermanfaan, maka menurut Fandy 

Tjiptono dan Anastasia Diana : 

a. Biaya kualitas harus digolongkan ke dalam biaya variabel dan biaya tetap 

dihubungkan dengan penjualan 

b. Untuk biaya variabel, penyempurnaan kualitas dicerminkan oleh pengurangan 

rasio biaya variabel. Pengukuran kinerja dapat menggunakan salah satu dari 

dua cara sebagai berikut : 

 Rasio biaya variabel  pada awal dan akhir periode tertentu dapat digunakan 

untuk menghitung penghematan biaya sesungguhnya, atau kenaikan biaya 

sesungguhnya 

 Rasio biaya yang dianggarkan dan rasio ssungguhnya dapat juga digunakan 

untuk mengukur kemajuan kearah pencapaian sasaran periodik 

c. Untuk biaya tetap, penyempurnaan biaya kualitas dicerminkan oleh perubahan 

absolut jumlah biaya tetap 
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2.3.11 Manfaat Biaya Kualitas 

Menurut Gaspersz (2006:168), perusahaan kelas dunia menduga biaya kualitas 

(quality cost) untuk beberapa alasan berikut : 

1. Mengkuantifikasi ukuran dari masalah kualitas dalam ”bahasa uang”, guna 

meningkatkan komunikasi diantara manajer menengah dan menajer puncak 

2. Kesempatan utama untuk reduksi biaya dapat diidentifikasi 

3. Kesempatan untuk mengurangi ketidakpuasan pelanggan dan ancaman-

ancaman yang berkaitan dengan produk yang dipasarkan dapat diidentifikasi. 

Beberapa biaya dari kualitas jelek (cost of poor quality) merupakan hasil dari 

kegagalan produk setelah penjualan 

Menurut Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana (2001 : 40-41), informasi biaya 

kualitas dapat memberikan berbagai macam manfaat antara lain dapat digunakan 

untuk : 

1. Mengidentifikasi peluang laba (penghematan biaya dapat meningkatkan 

laba) 

2. Mengambil keputusan capital budgeting dan keputusan investasi lainnya 

3. Menekan biaya pembelian dan biaya yang berkaitan dengan pemasok 

4. Mengidentifikasi pemborosan dalam aktivitas yang tidak dikehendaki para 

pelanggan 

5. Mengidentifikasikan sistem yang berlebihan 

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

7. Penentuan tujuan dalam anggaran dan perencanaan laba 

8. Mengidentifikasi masalah-masalah kualitas 

9. Dijadikan sebagai alat manajemen untuk usuran perbandingan tentang 

hubungan masukan keluaran 

10. Dijadikan sebagai salah satu alat analisi pareto untuk membedakan antara 

vital view dan trivial many 

11. Dijadikan sebagai alat manajemen strategik untuk mengalokasikan 

sumberdaya dalam perumusan dan pelaksanaan strategi 

12. Dijadikan sebagai ukuran penilaian kinerja yang objektif 
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2.3.12 Pandangan Tentang Biaya Kualitas Optimal 

Menurut Juran, yang dikutip oleh Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana 

dalam buku TQM (2001:44), struktur biaya kualitas sangat dipengaruhi oleh 

interaksi antara kempat jenis biaya kualitas, yaitu biaya pencegahan, biaya 

penilaian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Biaya kontrol 

(pencegahan dan penilaian) meningkat seiring dengan peningkatan kualitas, 

sedangkan biaya kegagalan (internal dan eksternal)menurun seiring dengan 

peningkatan kualitas. Hubungan ini apabila digambarkan akan menjadi kurva 

biaya kualitas total yang berbentuk huruf U. Juran menyarankan agar manajemen 

dapat menemukan level atau tingkat kualitas (jumlah defect) yang tepat sehingga 

akan meminimumkan biaya kualitas total. 

Terdapat dua pandangan tentang biaya kualitas optimal, yaitu : 

1. Pandangan Tradisional 

Pandangan tradisional berkeyakinan akan adanya pertukaran antara biaya 

kontrol (pencegahan dan penilaian) dengan biaya kegagalan (internal dan 

eksternal). Pertukaran ini menghasilkan kinerja yang optimal, yang disebut 

dengan tingkat kualitas yang dapat diterima (Acceptable Quality 

Level/AQL). AQL adalah tingkat dimana sejumlah unit cacat diijinkan 

untuk meminimalkan total biaya kualitas. 

2. Pandangan Kontemporer 

Pandangan kontemporer atau kelas dunia atau Total Quality Manajement 

(TQM) mendukung kontrol kualitas total (Total Quality Control/TQC). 

TQC mempertahankan bahwa konflik antara biaya kegagalan dan biaya 

kontrol lebih merupakan suatu perkiraan daripada riil. Tingkat optimal unit 

cacat aktual adalah tingkat cacat nihil (zero defect); perusahaan harus 

berjuang untuk mencapai tingkat kualitas tersebut. 
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  Gambar 2.1 Pandangan Tradisional 

 

 Gambar 2.2 Pandangan tradisional Versus TQM 

 

 Pada gambar 2.1, yang merupakan paradigma tradisional, terlihat bahwa 

setelah titik optimum apabila kita akan meningkatkan kualitas, biaya yang terjadi 

akan semakin meningkat. Paradigma tradisional ini beranggapan bahwa kesalahan 

tidak dapat dihindari dan oleh karena itu sangatlah mahal biaya yang dikeluarkan 
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untuk memperbaiki semua defect. Sebaliknya, TQM berpendapat bahwa zero 

defect seharusnya menjadi sasaran perusahaan. Perusahaan seharusnya 

menganilisis penyebab semua kesalahan dan mengambil tindakan untuk 

memperbaikinya.  

Gambar 2.2 memperlihatkan perbedaan pandangan terhadap jumlah defect 

minimum antara paradigma tradisional dan TQM. Berdasarkan pendekatan 

tradisional, biaya terendah dicapai pada level nonzero defect. Pendukung 

pandangan ini berpendapat bahwa biaya untuk mengatasi kesalahan meningkat 

dengan semakin banyaknya kesalahan yang terdeteksi dan berkurang apabila ada 

sedikit kesalahan yang dibiarkan. 

Sebaliknya  TQM  berpendapat bahwa biaya terendah dicapai pada level 

zero defect. Pendukung pandangan ini berpendapat bahwa meskipun kesalahan 

yang ada itu jumlahnya besar, tetapi hal ini tidak memerlukan lebih banyak biaya 

untuk memperbaiki kesalahan yang terakhir tersebut dibandingakan dengan 

mengoreksi kesalahan yang pertama. Oleh karena itu, biaya total menurun terus 

sampai kesalahan terakhir diatasi. Dalam hal ini, TQM  berpendapat bahwa quality 

is free. 

 

2.3.13 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 ( 2006 : 252 ) yang 

dialihbahasakan oleh TjinTjin Fenix Chandra adalah : 

“ tujuan pengendalian biaya adalah untuk memperoleh jumlah produksi 

atau hasil yang sebesar –besarnya dengan kualitas yang dikehendaki, 

dari pemakaian sejumlah bahan tertentu, tenaga kerja usaha, atau 

fasilitas. Yaitu memperoleh hasil yang sebaik – baiknya dengan biaya 

yang sekecil – kecilnya dalam kondisi yang ada.” 
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Menurut  Shim dan Siegel ( 2006 : 110 ) yang dialihbahasakan oleh M. Kurdi 

mengemukakan bahwa pengendalian biaya adalah :  

“ pengendalian biaya merupakan langkah yang dapat diambil oleh 

manajemen untuk memastikan bahawa tujuan biaya yang dibuat pada 

tahap perencanaan dapat dicapai, dan untuk memastikan bahwa semua 

segmen fungsi organisasi dalam perilakunya konsisten dengan 

kebijakannya.” 

 

Dari uraian tersebut, dapat diartikan bahwa tujuan dari pengendalian biaya 

kualitas adalah tercapainya efektifitas biaya kualitas sehingga biaya kualitas 

yang telah dikeluarkan dapat membantu dalam meningkatkan hasil penjualan. 

 

2.4 Pengertian Laba ( Profit ) 

Dalam kamus akuntansi yang diterjemahkan Nugroho  Widjajanto ( 1991 : 

107 ), ditulis bahwa : 

“ profit ( laba ) merupakan kelebihan harga jual atas harga pokok 

atau, untuk suatu perusahaan secara keseluruhan, merupakan 

kelebihan pendapatan atas seluruh beban.” 

  

Hartanto mendefinisikan laba sebagai berikut :  

“ laba merupakan selisih antara hasil penjualan dengan biaya–biaya 

selama jangka waktu tertentu.” 

 

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat diperoleh pengertian bahwa laba 

adalah selisih positif antara pendapatan yang diperoleh melalui penjualan 

produk perusahaan dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selama 

jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, laba dapat ditingkatkan dengan dua 

cara, yaitu : 

1. Dengan meningkatkan pendapatan/ penjualan  

2. Dengan menurunkan biaya, yang salah satunya melalui peningkatan 

efisiensi. 
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Peningkatan laba yang terjadi menunjukkan  profitabilitas. 

 Tujuan Perhitungan Laba (Profit) 

Perhitungan laba pada umumnya mempunyai dua tujuan, yaitu :  

1. Tujuan intern : berhubungan dengan usaha manajer dalam mengerahkan 

dan memfokuskan pada kegiatan yang lebih menguntungkan dan dalam 

mengevaluasi usaha. 

2. tujuan ekstern : ditujukan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada 

para pemegang saham untuk keperluan pajak dan tujuan lainnya. 

 

2.4.1 Profitabilitas  

Pengertian Profitabilitas   

Gitman ( 1992 : 207 ) mendefinisikan profitabilitas sebagai berikut  

“ profitabilllity is the relationship between revenues and costs generated 

by using the firm’s asset-both current and fixed-in productive activities.” 

 

Definisi profitabilitas di atas mengandung pengertian sebagai berikut : 

1. Profitabilitasi menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

mengunakan aktivanya untuk melaksanakan aktivitas yang produktif. 

2. Dalam pengertian profitabilitas di atas terkandung juga pengertian 

efisiensi. Semakin efisien suatu perusahaan menggunakan aktivanya, 

maka semakin tinggi profitabilitasnya . 

3. Profitabilitas ditentukan oleh hubungan antara pendapatan dan biaya. 

Untuk mengetahui profitabilitas, perusahaan perlu dilakukan penilaian 

atas profitabilitas perusahaan. Untuk melakukan penilaian tersebut 

diperlukan adanya ukuran yang dapat memberikan indikasi mengenai 

profitabilitas perusahaan. Dengan kata lain, untuk menilai profitabilitas 

perusahaan diperlukan adanya ukuran profitabilitas. 
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2.4.2 Ukuran Profitabilitas    

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2008:301), ada beberapa ukuran 

profitabilitas yang lazim digunakan untuk mengukur dan menganalisa 

profitabilitas suatu perusahaan, yaitu : 

1. Gross Profit Margin ( Marjin Laba Kotor ) 

2. Net Profiit Margin ( Marjin Laba Bersih ) 

3. Return On Investment ( ROI ) 

4. Return On Equity ( ROE ) 

5. Earnings per Share ( EPS ) 

6. Price/ Earnings ( P/ E ) Ratio 

 

Ukuran –ukuran profitabilitas di atas tidak hanya menggambarkan 

hubungan antara pendapatan dan biaya, melainkan menggambarkan juga 

hubungan antara laba dengan penjualan, investasi, dan ekuitas. 

Karena skripsi ini membahas mengenai hubungan antara pendapatan 

dan biaya, terutama biaya kualitas, yang berhubungan dengan profitabilitasi 

perusahaan, maka ukuran yang digunakan adalah laba. 

 

2.5 Dampak diterapkannya Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 

terhadap Biaya Kualitas dan Profitabilitas. 

 ISO 9001: 2000 merupakan persyaratan sistem manajemen kualitas yang 

berisi persyaratan standar yang digunakan untuk mengakses kemampuan 

organisasi dalam memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan yang sesuai. 

Biaya kualitas merupakan biaya–biaya yang timbul untuk mencegah 

terjadinya mutu yang rendah, atau biaya–biaya yang timbul karena terjadinya 

mutu yang rendah. Biaya kualitas terdiri dari empat komponen, yaitu biaya 

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

eksternal. 

 Parameter Keberhasilan Peningkatan Kualitas 

Indikator keberhasilan program perbaikan kualitas dengan menggunakan 

ukuran biaya kualitas menurut Gaspersz (2006 : 168) antara lain : 
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1. Biaya kualitas dibandingkan dengan nilai penjualan (persentase biaya 

kualitas total terhadap nilai penjualan), semakin rendah nilai ini 

menunjukkan program perbaikan kualitas semakin sukses 

2. Biaya kualitas dibandingkan terhadap keuntungan (persentase biaya 

kualitas total terhadap nilai keuntungan), semakin rendah nilai ini 

menunjukkan program perbaiakan kualitas semakin sukses 

3. Biaya kualitas dibanding dengan harga pokok penjualan ( vost of goods 

sold ), diukur berdasarkan persentase biaya kualitas total terhadap nilai 

harga pokok penjualan, di mana semakin rendahnya nilai ini menunjukkan 

suksesnya program perbaikan kualitas. 

 

Perlu disadari oleh manajemen bahwa penurunan biaya kualitas 

seharusnya dilakukan dengan perbaikan kualitas produk atau jasa yang 

dihasilkan. Perusahaan akan dikenai dengan biaya yang lebih besar apabila 

menghasilkan produk yang tidak sesuai dengan standar kualitas jika 

dibandingkan apabila mengerjakan dengan benar sejak pertama kali. Dengan 

menghasilkan produk yang berkualitas baik, maka akan mereduksi biaya 

kegagalan, baik kegagalan internal maupun eksternal. 

Dengan demikian, manajemen perusahaan harus mampu menerapkan 

secara memadai Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 terhadap biaya 

kualitas dengan melakukan aktivitas pencegahan dan penilaian atau 

berinvestasi pada biaya pencegahan dan penilaian. Adanya aktivitas 

pencegahan dan penilaian ini diharapkan dapat menurunkan kegagalan produk 

atau menurunkan biaya kegagalan produk yang dihasilkan. Dengan adanya 

pengendalian biaya kualitas, diharapkan mampu mendorong efektifitas 

aktivitas pencegahan dan mendorong terlaksananya aktifitas penilaian  

Jadi, 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. Demikian pula sebaliknya, apabila biaya pencegahan dan 

penilaian turun, maka biaya kegagalan internal dan eksternal akan meningkat 
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hal ini mengindikasikan kualitas produk yang menurun, yang menyebabkan 

turunnya penjualan dan laba perusahaan. 

Biaya kualitas dapat menjadi substansial dan sumber penghematan yang 

signifikan. Studi–studi menunjukkan bahwa biaya kualitaas dari perusahaan–

perusahaan Amerika biasanya mencapai 20% - 30% dari penjualan. Namun, 

para ahli kualitas mempertahankan bahwa tingkatan biaya kualitas optimal 

seharusnya sekitar  2–4% dari penjualan. Perbedaan yang signifikan ini 

menunjukkan bahwa manajemen perusahaan memiliki kesempatan untuk 

menghasilkan laba dengan cara mereduksi biaya kualitas dan meningkatkan 

pendapatan penjualan. 

 


