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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada PT. World Yamatex 

Spinning Mills (PT. WYSM)  serta didukung oleh teori–teori yang diperoleh 

melalui referensi–referensi, yang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

a. Sistem manajemen mutu ISO 9001: 2000 terhadap biaya kualitas pada PT 

World Yamatex Spinning Mills telah diterapkan dengan memadai sesuai 

dengan persyaratan yang tertuang dalam sistem manajemen mutu ISO 9001: 

2000 yang terdiri dari 5 elemen yaitu sistem manajemen mutu, tanggung 

jawab manajemen, manajemen sumber daya, realisasi produk, analisis 

pengukuran dan peningkatan. Hal ini terlihat dari hasil perhitungan statistik 

dimana penerapan Sistem manajemen mutu ISO 9001: 2000 pada PT World 

Yamatex Spinning Mills telah mencapai 79,35%, artinya penerapan Sistem 

manajemen mutu ISO 9001: 2000 terhadap biaya kualitas pada PT World 

Yamatex Spinning Mills telah memadai.    

b. Sistem Manajemen Kualitas ISO 9001: 2000 memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap Biaya Kualitas dengan arah pengaruh yang negative, yang 

berarti jika penerapan sistem manajemen kualitas ISO 9001: 2000 dikelola 

dengan efektif, maka besarnya biaya kualitas akan menurun. Akan tetapi dari 

keempat kategori biaya kualitas, terdapat 2 jenis biaya kualitas yang 

mengalami kenaikan akan tetapi tidak terlalu signifikan yaitu biaya penilaian 

dan biaya pencegahan.  

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa penerapan sistem manajemen 

kualitas ISO 9001:2000 dalam jangka pendek ( dalam hal ini, usia sertifikasi 

berumur 3 tahun ), telah memberikan pengaruh terhadap besarnya biaya 

kualitas yang dikeluarkan oleh perusahaan. Hal ini disebabkan karena dengan 

penerapan sistem manajemen kualitas ISO 9001: 2000, perusahaan telah dapat 

menghasilkan produk yang berkualitas, sehingga berpengaruh terhadap 

besarnya biaya kulitas yang dikeluarkan. 
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c. Sistem manajemen mutu ISO 9001: 2000 pada PT World Yamatex Spinning 

Mills, berpengaruh terhadap biaya kualitas tetapi biaya kualitas tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap Profitabilitas perusahaan. Hal ini 

disebabkan karena perusahaan tidak secara khusus melakukan penggolongan 

terhadap biaya kualitas, sehingga besarnya biaya kualitas secara keseluruhan 

tidak dapat dipantau dan dikendalikan oleh perusahaan. Tidak dilakukannya 

penggolongan terhadap biaya kualitas disebabkan karena menurut perusahaan, 

besarnya biaya kualitas ini relatif tidak terlalu besar dibandingkan dengan 

biaya–biaya lain dalam total biaya yang terjadi, sehingga tidak memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap tingkat profitabilitas perusahaan. Meskipun 

demikian, arah pengaruhnya telah menunjukkan arah pengaruh negatif yang 

berarti jika terjadi  penurunan pada biaya kualitas, maka profitabilitas akan 

meningkat. Akan tetapi setelah dierapkan Sistem manajemen mutu ISO 9001: 

2000 pada PT World Yamatex Spinning Mills memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Hal ini dilihat dari besarnya 

kenaikan tingkat profitabilitas perusahaan yang direpresentasasikan oleh 

ROA, arah pengaruhnya telah menggambarkan arah pengaruh yang positif. 

Artinya, jika pengelolaan sistem manajemen kualitas ISO 9001:2000 semakin 

efektif, maka terjadi peningkatan pada profitabilitas perusahaan. 

 

5.2 Saran  

 Pada bagian akhir skripsi ini, penulis bermaksud mengajukan beberapa 

saran yang berkaitan dengan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya. Saran 

– saran tersebut adalah : 

a. Saran Untuk PT World Yamatex Spinning Mills 

a. Agar perusahaan tetap mempertahankan kemajuan yang tekah dicapai 

selama ini dan diharapkan ditingkatkan di masa mendatang mengingat 

perkembangan dan persaingan bisnis semakin ketat. 

b. Agar penerapan Sistem manajemen mutu ISO 9001: 2000 terhadap 

biaya kualitas  tetap dilakukan guna menjamin kualitas produk yang 

baik . 
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c. Perusahaan diharapkan mampu lebih bersaing dengan perusahaan 

sejenis karena World Yamatex Spinning Mills telah lama menerapkan 

Sistem manajemen mutu ISO 9001: 2000. 

b. Saran Untuk Perusahaan Lain di Indonesia 

penulis menyarankan agar perusahaan lain untuk menerapkan sistem 

manajemen kualitas berbasis  ISO 9001: 2000 dalam sistem manajemen 

yang berjalan dalam perusahaan. Berbagai manfaat akan diperoleh dari 

penerapan sistem manajemen kualitas ISO 9001: 2000 ini. Melalui 

penelitian ini, salah satu manfaat yang diperoleh adalah dengan penurunan 

biaya kualitas, karena produk yang dihasilkan akan berkualitas baik. 

Kemudian, di harapkan juga dengan pengelolaan yang efektif, dalam 

jangka panjang, penerapan sistem manajemen kualitas ini memberikan 

pengaruh kepada peningkatan profitabilitas. 

c. Saran Untuk Penelitian Selanjutnya 

Untuk penelitian selanjutnya, penelitian dapat menambah faktor-faktor 

lain seperti: kepuasan konsumen, besarnya angka penjualan, serta biaya 

lain misalnya seperti biaya produksi yang dapat dipengaruhi oleh sistem 

manajemen kualitas ISO 9001: 2000. Selain terhadap ROA, penelitian lain 

juga dapat melihat dampak dari penerapan sistem manajemen kualitas ISO 

9001: 2000 terhadap ROI, laba operasional, dan kinerja manajemen. 

Kemudian peneliti selanjutnya dapat menggunakan data dengan rentang 

waktu yang lebih panjang lagi agar hasil yang diperoleh dapat lebih akurat. 

 


