
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Guna dapat bersaing dalam era perdagangan bebas yang didukung oleh 

teknologi informasi dan komunikasi yang tumbuh pesat, perusahaan diharuskan 

berusaha untuk meningkatkan mutu produknya guna dapat bersaing di pasar 

bebas. Selain strategi harga jual guna meningkatkan volume penjualannya, setiap 

perusahaan dituntut memfokuskan perhatiannya pada mutu dari produk yang 

dihasilkan.  

Kemajuan teknologi informasi membuat konsumen lebih kritis terhadap 

mutu produk yang akan dibelinya. Oleh karena itu apabila perusahaaan dapat 

menghasilkan produk yang bermutu sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan 

oleh konsumen, maka volume penjualan akan naik dan hal ini berkaitan langsung 

dengan pendapatan operasi perusahaan. 

Menurut Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana (2003:64) 

mengemukakan bahwa dalam era perdagangan bebas sebagaimana telah 

disepakati dalam kerangka NAFTA (North America Free Trade) tahun 1992, Uni 

Eropa yang menerapkan Standar ISO bagi produk-produk industri di seluruh 

Eropa, AFTA (Asean Free Trade Area) tahun 2003, dan APEC (Asia Pasific 

Economic Corporation), setiap perusahaan harus menghadapi persaingan ketat 

dengan seluruh perusahaan-perusahaan dari seluruh dunia. Sehingga dengan 

demikian, dunia seolah-olah tanpa batas dan persaingan akan sangat ketat sejalan 

dengan kemajuan teknologi informasi, hal ini mengakibatkan setiap perusahaan 

diharuskan memiliki keunggulan pada setiap produk yang telah dihasilkan. 

Meningkatnya intensitas persaingan dan jumlah pesaing juga menuntut 

setiap perusahaan untuk selalu memperhatikan kebutuhan dan keinginan 

konsumen serta berusaha memenuhi apa yang mereka harapkan dengan cara yang 

lebih memuaskan daripada yang dilakukan para pesaing. Menurut Suyadi 

Prawirosentono (2004:2) faktor utama yang terkandung dalam suatu produk 

adalah mutu dari produk tersebut, sehingga setiap perusahaan yang ingin tetap 



 

bertahan hidup dalam suatu persaingan atau perdagangan bebas  diharuskan terus 

menerus melakukan pengembangan terhadap produknya tersebut.  

PT. Pindad (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

sebagai salah satu pelaku ekonomi di Indonesia yang memiliki karakteristik 

tersendiri, tidak hanya menyangkut kepemilikan oleh Negara, tetapi peran yang 

diembannya sebagai business entity yang melaksanakan fungsi komersial 

sekaligus juga sebagai agent of development.  PT. Pindad (Persero) harus 

berupaya meningkatkan kemandirian dan profesionalisme dengan melakukan 

inovasi secara berkesinambungan seiring dengan kemajuan teknologi dan 

informasi. Upaya tersebut juga akan mencakup peningkatan produktivitas dan 

efisiensi operasi perusahaan. Upaya peningkatan efisiensi untuk segala aspek 

proses produksi perlu ditangani dan dikembangkan secara mantap dan terkendali, 

sehingga dapat membantu posisi yang kompetitif produk Indonesia di pasaran 

internasional.  

PT. Pindad (Persero) sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 

instalasi industri, yang memproduksi senjata, amunisi, generator, mesin perkakas, 

air brake, produk cor, produk tempa, pengait rel, mesin derek kapal, peralatan 

mesin, motor elektrik, dan pemutus arus, tidak lepas dari berbagai hambatan yang 

tidak dapat dikendalikan seperti faktor teknis dan non teknis serta sumber daya 

yang kurang memadai. Pendapatan operasional perusahaan berupa hasil penjualan 

produk setiap tahunnya berfluktuasi, hal ini dikarenakan perencanaan biaya mutu 

dan pelaksanaan proses produksi yang kurang cermat serta kurangnya pengawasan 

sehingga berdampak langsung terhadap pendapatan operasional perusahaan. 

Dengan perencanaan biaya mutu  dan pelaksanaan proses produksi yang cermat, 

serta dilakukan pengawasan secara berkesinambungan maka akan memperendah 

biaya kegagalan internal dan eksternal yang mungkin terjadi. Hal ini akan 

berdampak langsung terhadap pendapatan operasional perusahaan.  

Penulis memilih PT. Pindad (Persero) sebagai objek penelitian karena 

pendapatan operasional yang berupa penjualan bersih produk perusahaan selama 

kurun waktu 6 tahun mengalami kenaikan dan penurunan. Diketahui pada tahun 

2000 pendapatan operasional mencapai Rp. 15.345.350.409,  jika dibandingkan 



 

dengan tahun 2001, pendapatan operasional tahun 2001 mengalami peningkatan 

sebesar Rp.1.887.215.460 atau sebesar 12,29%. Tahun 2001 pendapatan 

operasional mengalami peningkatan sebesar Rp.17.232.565.869, jika 

dibandingkan dengan tahun 2002, pendapatan operasional tahun 2002 mengalami 

penurunan sebesar Rp.1.593.050.060 atau sebesar 9,24%. Pendapatan operasional 

tahun 2002 mencapai Rp. 15.639.515.807, jika dibandingkan dengan tahun 2003, 

pendapatan operasional tahun 2003 mengalami peningkatan sebesar 

Rp.2.952.310.790 atau sebesar 18,88%. Tahun 2003 pendapatan operasional 

mencapai Rp.18.591.826.592, jika dibandingkan dengan tahun 2004, pendapatan 

operasional tahun 2004 mengalami peningkatan sebesar Rp.11.295.673.408 atau 

sebesar 60,76%. Pendapatan operasional tahun 2004 mencapai 

Rp.29.887.500.000. Tahun 2005 merupakan pendapatan operasional terbesar 

selama 6 periode yaitu tahun 2000 s/d 2005, pendapatan operasionalnya mencapai 

Rp. 37.718.000.000, jika dibandingkan dengan tahun 2004, pendapatan 

operasional perusahaan pada tahun 2005 mengalami peningkatan sebesar 

Rp.7.830.500.000 atau sebesar 26,20%.  

Untuk mencipatakan mutu produk yang prima, maka diperlukan upaya 

peningkatan mutu yang berkesinambungan yang harus didukung oleh seluruh 

unsur dalam suatu perusahaan. Tentunya upaya peningkatan mutu ini memerlukan 

suatu sumber daya yang salah satunya berupa biaya. Biaya tersebut merupakan 

biaya mutu. Biaya mutu dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu biaya 

penilaian (appraisal cost), biaya pencegahan (prevention cost), biaya kegagalan 

internal (internal failure cost), dan biaya kegagalan eksternal (external failure 

cost).  Menurut Nasution (2005:178) untuk memperoleh biaya mutu optimum, 

maka perhatian terhadap komponen yang dapat dikendalikan manajemen yaitu 

biaya penilaian dan biaya pencegahan harus mendapatkan prioritas, karena biaya 

pencegahan dan biaya penilaian akan meningkat seiring dengan peningkatan 

mutu, sebaliknya dengan peningkatan tersebut biaya kegagalan akan menurun. 

Biaya mutu dipergunakan untuk dapat mempertahankan bahkan 

meningkatkan mutu produk. Menurut Nasution (2005:172), biaya mutu selalu 



 

dikaitkan dengan kegiatan yang dilakukan karena mungkin atau telah dihasilkan 

produk-produk yang memiliki mutu jelek atau buruk. 

Semakin buruk mutu produk yang dihasilkan suatu perusahaan, maka 

semakin banyak diperlukan biaya untuk memperbaikinya. Biaya-biaya yang 

dikeluarkan perusahaan dalam usaha untuk meningkatkan dan mengendalikan 

produk yang dihasilkan diduga berdampak terhadap efektivitas pendapatan 

operasi. 

Menurut Nasution (2005:299), salah satu kunci sukses agar dapat bersaing 

di pasar global adalah kemampuan untuk memenuhi dan melampaui standar-

standar yang berlaku. Untuk meningkatkan mutu dari suatu produk, perusahaan 

diharapkan menerapkan Total Quality Management (TQM) serta usaha-usaha 

lainnya atau berupaya untuk mendapatkan sertifikasi ISO 9002 yang merupakan 

standar mutu yang diakui secara Internasional. 

Dari hasil penelitian pendahuluan di atas, dapat dilihat bahwa pendapatan 

operasional dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi seiring dengan berubahnya 

biaya mutu. Dengan meningkatnya penjualan diharapkan perusahaan akan 

memperoleh pendapatan operasional yang lebih tinggi. Selama kurun waktu 6 

tahun perusahaan telah melakukan berbagai kebijakan terutama dalam upaya 

peningkatan mutu produk. Salah satu kebijakan yang diambil adalah 

mengintensifkan kegiatan pengendalian atas mutu produk. 

Penulis melakukan penelitian ini diilhami dari penelitian sebelumnya yang 

telah dilakukan oleh mahasiswa Universitas Padjajaran Bandung, Parlindungan 

Silalahi pada bulan Januari tahun 2006, dengan judul ”Pengaruh Biaya Mutu 

Terhadap Efektivitas Pendapatan Operasional Perusahaan”, objek penelitian pada 

PT. INTI (Persero), dengan kesimpulan kedua subkategori biaya mutu, yaitu biaya 

pengendalian dan biaya kegagalan memiliki pengaruh yang berbeda terhadap 

tingakat pendapatan operasional perusahaan. Penelitian tersebut menjadi sumber 

inspirasi bagi penulis untuk melakukan penelitian ini. Sedangkan perbedaan 

penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya adalah pada objek penelitian serta metode penelitian yang digunakan.         



 

 Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dan menyajikannya dalam skripsi dengan judul :  

 “Pengaruh Biaya Mutu Terhadap Efektivitas Pendapatan Operasional 

Perusahaan”. 

 
1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan di atas, maka dapat 

diidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengklasifikasian biaya mutu pada Divisi Mesin Industri dan Jasa 

PT. Pindad (Persero). 

2. Bagaimana pendapatan operasional pada Divisi Mesin Industri dan Jasa PT. 

Pindad (Persero). 

3. Apakah biaya mutu berpengaruh terhadap efektifitas pendapatan operasional 

perusahaan pada Divisi Mesin Indistri dan Jasa PT. Pindad (Persero). 

 
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Adapun maksud dan tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui 

beberapa hal sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui klasifikasi biaya mutu pada Divisi Mesin Industri dan Jasa 

PT. Pindad (Persero). 

2. Untuk mengetahui pendapatan operasional perusahaan pada Divisi Mesin 

Industri dan Jasa PT. Pindad (Persero). 

3. Untuk mengetahui pengaruh biaya mutu terhadap efektifitas pendapatan 

operasional perusahaan pada Divisi Mesin Industri dan Jasa PT. Pindad 

(Persero). 

 
1.4 Kegunaan Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

berbagai pihak, antara lain : 

1. Bagi perusahaan 

Sebagai masukan yang positif untuk perusahaan mengenai pentingnya biaya 

mutu untuk menciptakan mutu produk yang baik dalam rangka mencapai 



 

kepuasan konsumen (customer satisfaction), serta sebagai sumbangan 

masukan dalam menentukan kebijakan selanjutnya yang berkaitan dengan 

biaya mutu dan efektifitasnya terhadap pendapatan operasional perusahaan. 

2. Bagi penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai biaya mutu 

dan hubungannya dengan efektifitas pendapatan operasional perusahaan. 

3. Bagi pihak lain 

Untuk memberikan gambaran mengenai biaya mutu serta pengaruhnya 

terhadap efektifitas pendapatan operasional perusahaan. 

 
1.5 Kerangka Pemikiran  

Dalam perusahaan yang bergerak di bidang instalasi industri, 

menghasilkan output dengan harga terjangkau merupakan tujuan perusahaan 

secara umum, karena dengan output yang demikian dapat meningkatkan penjualan  

sehingga kelangsungan hidup perusahaan dapat terus berjalan dengan baik. Secara 

umum pendapat ini mungkin diterima, tetapi pada kenyataannya untuk dapat 

meningkatkan penjualan sehingga pendapatan perusahaan pun ikut meningkat 

seiring dengan meningkatnya penjualan tidak hanya mengandalkan harga yang 

murah, akan tetapi harus memperhatikan mutu dari output yang dihasilkan 

tersebut. 

Menurut Fandi Tjiptono dan Anastasia Diana (2003:65), di era 

globalisasi tuntutan akan produk yang bermutu semakin tinggi, oleh karena itu 

perusahaan yang ingin memenangkan persaingan, salah satu kuncinya adalah 

mutu. Untuk dapat mencegah terjadinya mutu produk yang rendah maka 

dibutuhkan suatu biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Setiap jumlah rupiah yang 

dikeluarkan untuk mencegah terjadinya mutu yang rendah, bukan merupakan 

tindakan yang merugikan bagi perusahaan, melainkan akan dapat menimbulkan 

keuntungan dalam jangka panjang.  

Karena dengan mutu yang baik, maka produk perusahaan akan semakin 

dipercaya oleh konsumen. “Menurut para pakar mutu, suatu perusahaan dengan 

program pengelola mutu yang berjalan dengan baik, biaya mutunya tidak lebih 



 

besar dari 2,5% dari penjualan. Setiap perusahaan dapat menyusun anggaran 

untuk menentukan besarnya standar biaya mutu setiap kelompok atau elemen 

secara individual sehingga biaya mutu total yang dianggarkan tidak lebih dari 

2,5% dari penjualan”. 

Perusahaan harus berani melakukan investasi pada program peningkatan 

mutu walaupun melibatkan biaya didalamnya, karena peningkatan mutu pada 

akhirnya akan mampu mengurangi biaya yang diakibatkan oleh produk bermutu 

rendah. Selanjutnya biaya-biaya yang berhubungan dengan mutu produk ini 

diklasifikasikan sebagai biaya mutu. 

Biaya mutu merupakan biaya yang dihubungkan dengan produk bermutu 

rendah. Menurut Mulyadi (2001:73) mengenai definisi biaya mutu adalah : 

“Biaya yang terjadi karena adanya atau kemungkinan adanya mutu 

produk yang rendah”. 

Sedangkan menurut Hongren, Datar, dan Foster (2000:677) juga 

mengemukakan bahwa biaya mutu adalah : 

“The cost of quality (COQ) refer to cost incurred to prevent, or cost 
arising as a result of, the production of a low quality product. These cost 
focus on conformance quality and are incurred in all business functions 
of the value chain. Cost of quality are classified four categories : 

1. prevention cost, 
2. appraisal cost, 
3. internal failure cost, 
4. eksternal failure cost”. 

Biaya mutu sangat berguna dalam mencapai proses produksi yang efektif 

dan efisien, karena jika perusahaan terlanjur menghasilkan produk bermutu 

rendah maka bukan mustahil akan diperlukan biaya yang lebih besar pula. Oleh 

karena itu, menurut Hansen dan Mowen (2000:14) ketika perusahaan menambah 

biaya pencegahan dan penilaian serta menurunkan biaya produk yang tidak sesuai 

dengan standar  akan menghasilkan produk yang bermutu tinggi sehingga dapat 

meningkatkan pendapatan perusahaan. 

 Pada prinsipnya, biaya mutu diterapkan di perusahaan dalam rangka 

menjaga dan meningkatkan mutu sehingga diharapkan dapat menghasilkan 

produk yang sesuai dengan standar perusahaan atau keinginan konsumen. Dengan 



 

peningkatan mutu ini, perusahaan berharap dapat meningkatkan pendapatan 

operasionalnya. 

 
Pengaruh Biaya Mutu Terhadap Efektifitas Pendapatan Operasional 

Biaya pencegahan dan biaya penilaian disebut cost of conformance (biaya 

kesesuaian), yaitu semua biaya yang dikeluarkan untuk memastikan produk atau 

jasa memenuhi kebutuhan konsumen. Sementara itu, biaya kegagalan internal dan 

biaya kegagalan eksternal disebut cost of non conformance (biaya 

ketidaksesuaian). 

Menurut Bambang Hariadi (2002:390), biaya mutu sama dengan jumlah 

cost of conformance dan cost of non conformance. Untuk menurunkan biaya 

kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal yang merupakan cost of non 

conformance adalah dengan cara meningkatkan cost of conformance. Yang pada 

akhirnya biaya mutu akan lebih rendah.  

Menurut Nasution (2005:177), perusahaan menginginkan agar biaya mutu 

turun namun dapat mencapai mutu yang lebih tinggi, setidak-tidaknya sampai 

dengan titik tertentu. Jika standar kerusakan nol dapat dicapai, perusahaan masih 

harus menanggung biaya pecegahan dan biaya penilaian. Standar kerusakan nol 

merupakan standar yang mungkin saja tidak tercapai sepenuhnya, namun banyak 

bukti yang menunjukkan bahwa standar tersebut dapat dicapai dengan hasil yang 

mendekati ke standar yang ditentukan tersebut. 

Menurut Nasution (2005:2), ciri-ciri produk yang bermutu tinggi apabila  

memiliki sejumlah keistimewaan atau kekhususan, yang berbeda dari produk 

pesaing dan  mampu memenuhi harapan atau tuntutan sehingga dapat  memuaskan 

konsumen atau pelanggan atas penggunaan produk tersebut. Mutu yang lebih 

tinggi memungkinkan perusahaan meningkatkan kepuasan pelanggan, membuat 

produk laku terjual, dapat bersaing dengan pesaing, meningkatkan pangsa pasar 

dan volume penjualan, serta dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi.  

Menurut Nasution (2005:42), keuntungan yang didapatkan perusahaan 

karena menyediakan produk yang bermutu tinggi akan meningkatkan volume 

penjualan dan biaya yang dikeluarkan akan lebih rendah, dimana gabungan 



 

keduanya akan berdampak terhadap pendapatan operasional yang pada akhirnya 

juga akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk merealisasikan 

pendapatan yang telah direncanakan dalam rencana anggaran kerja perusahaan 

atau dengan kata lain meningkatkan efektifitas pendapatan.  

Berdasarkan pemikiran tersebut, penulis mengemukakan hipotesis sebagai 

berikut : 

“1. Biaya pengendalian memiliki pengaruh signifikan terhadap efektifitas 

pendapatan operasional”. 

“2. Biaya kegagalan memiliki pengaruh signifikan terhadap efektifitas 

pendapatan operasional”. 

 Untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran ini dapat digambarkan dalam 

sebuah bagan kerangka pemikiran sebagai berikut : 

 

 
Gambar 1.1 

Bagan Kerangka Pemikiran 



 

1.6 Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah explanatory 

research dengan jenis penelitian studi kasus. Menurut Sujoko Efferi, Stevanus 

Hadi Darmadji, dan Yuliawati Tan (2004 :9) disebutkan bahwa explanatory 

research yaitu suatu metode yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman 

tentang sebuah fenomena yang telah diketahui what, who, dan how-nya. Sebuah 

fenomena yang telah diketahui terjadinya dan memiliki deskripsi yang detail dapat 

diteliti lebih lanjut untuk mendapatkan penjelasan, tentang alasan mengapa terjadi 

(fokus untuk menjawab why). Karena itu, penelitian ini mencari penyebab dan 

alasan di balik sebuah fenomena. 

 
1.7 Operasionalisasi Variabel 

Penelitian ini menggunakan beberapa variabel penelitian sebagai berikut : 

 Biaya mutu (X), sebagai variabel bebas yang keberadaannya tidak dipengaruhi 

oleh variabel lain, namun sebaliknya variabel ini mempengaruhi variabel lain. 

 Pendapatan operasional, sebagai variabel tidak bebas (Y) : yaitu variabel yang 

keberadaannya dipengaruhi oleh variabel lain. 

 Bagan Operasionalisasi Variabel 

Variabel Konsep Variabel Indikator Skala 

Pengukuran 

Biaya Mutu 
(Cost Of 
Quality)  

(X) 

Biaya mutu adalah biaya yang 
berhubungan dengan penciptaan, 
pengklasifikasian, perbaikan dan 
pencegahan kerusakan. Biaya mutu 
dapat dikelompokkan ke dalam empat 
golongan yaitu biaya pencegahan, 
biaya penilaian, biaya kegagalan 
internal dan biaya kegagalan eksternal. 

  Biaya 
pengendalian, 
dan 

 Biaya kegagalan 

Rasio  

Pendapatan 
Operasi 

(Y) 

Pendapatan adalah peningkatan jumlah 
aktiva atau penurunan kewajiban yang 
timbul dari penyerahan barang dan jasa 
atau aktivitas lainnya.  Pendapatan 
yang berasal dari kegiatan utama 
perusahaan disebut pendapatan usaha, 
sedangkan pendapatan yang diperoleh  
dari kegiatan di luar kegiatan utama 
perusahaan disebut pendapatan lain-
lain. 

Hasil penjualan 
produk. 

Rasio  

 



 

1.8 Penetapan Hipotesis 

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau 

tidaknya pengaruh yang signifikan dari variabel independent (X) terhadap variabel 

dependen (Y). Oleh karena itu pengujian yang dilakukan adalah pengujian 

hipotesis null (Ho) yang menyatakan bahwa korelasi tidak berarti atau tidak 

signifikan. Sedangkan hipotesis alternatifnya (Ha) menyatakan bahwa koefisien 

korelasinya berarti atau signifikan. Hipotesis alternatif ini juga merupakan 

hipotesis penelitian dari peneliti. 

Adapun perumusan Ho dan Ha adalah sebagai berikut : 

Ho1 : Biaya mutu (pengendalian) tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap  efektifitas pendapatan operasional perusahaan. 

Ha1       : Biaya mutu (pengendalian) berpengaruh secara signifikan 

terhadap efektifitas pendapatan operasional  perusahaan. 

Ho2 : Biaya mutu (kegagalan) tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap  efektifitas pendapatan operasional perusahaan. 

Ha2       : Biaya mutu (kegagalan) berpengaruh secara signifikan terhadap 

efektifitas pendapatan operasional  perusahaan. 

 
1.8.1 Pemilihan Uji Statistik 

 Didalam pemilihan dan perhitungan statistik ini akan digunakan teknik 

analisis korelasi. Analisis korelasi adalah suatu analisis untuk mengatasi sampai 

kuat lemahnya hubungan variabel X sebagai variabel independen, yaitu biaya 

mutu dan variabel Y sebagai variabel dependen, yaitu pendapatan operasional 

perusahaan. Apabila antara variabel X dan Y yang masing-masing mempunyai 

skala pengukuran sekurang-kurangnya interval dan hubungannya merupakan 

hubungan linier, maka keeratan hubungan antara kedua variabel disebut dengan 

korelasi pearson yang di beri simbol ryx yang rumusnya: 
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Keterangan : 

ryx  =  Koefisien Korelasi Perason 

n    = Banyaknya sampel yang diteliti 

x    =  Nilai variabel independen  

y = Nilai variabel dependen 

Arti koefisien korelasi terletak antara -1 dan -1≤  ryx  +1, adalah: 

ryx =  1 menunjukkan hubungan linier positif sempurna antara X dan Y, dalam 

arti semakin besar harga X semakin besar pula harga Y, atau semakin kecil 

harga X semakin kecil pula harga Y. 

ryx =  -1 Menunjukkan hubungan linier negatif sempurna antara X dan Y, dalam 

arti semakin besar harga X semakin kecil harga Y, atau semakin kecil 

harga X semakin besar harga Y. 

ryx =   0 menunjukkan tidak ada hubungan linier antara X dan Y. 

  Setelah di ketahui koefisien korelasinya, sebagai panduan menganalisa 

seberapa besar hubungan dan apakah terdapat hubungan antara dua variabel yang 

diuji menggunakan pedoman nilai korelasi, yaitu : 

Tabel 1.1 

Interpretasi terhadap koefisien korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 

0,20 – 0,399 

0,40 – 0,599 

0,60 – 0,799 

0,80 – 1,000 

Sangat Kuat 

Rendah 

Sedang 

Kuat 

Sangat Kuat 

Sumber : Sugiyono (2005:216) 

 

1.8.2 Menguji Keberartian koefisien Korelasi 

  Setelah diperoleh nilai r yang menyatakan besarnya pengaruh hasil 

tersebut harus diuji lebih lanjut, yaitu dengan melakukan uji signifikansi untuk 

mengetahui apakah hubungan antara variabel X dengan variabel Y tersebut 

benar-benar nyata (signifikan). Hipotesis statistiknya adalah: 



 

Ho1 :  ; Biaya mutu (pengendalian) tidak berpengaruh terhadap pendapatan 

operasional perusahaan 

01 =b

Ha1 : ; Biaya mutu (pengendalian) berpengaruh terhadap pendapatan    

operasional perusahaan 

01 ≠b

Ho2 :  ; Biaya mutu (pengendalian) tidak berpengaruh terhadap pendapatan 

operasional perusahaan 

02 =b

Ha2 : ; Biaya mutu (pengendalian) berpengaruh terhadap pendapatan 

operasional perusahaan 

02 ≠b

 

 Tingkat signifikansi diperoleh dengan menggunakan statistik uji t. Rumus 

untuk uji t adalah:         
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2

r

nr
t

−

−
=  

Keterangan : 

t  = Tingkat signifikansi 

r  = Koefisien Korelasi Pearson  

r2   = Koefisien Determinasi 

(n-2)  = Derajat Kebebasan 

 
1.8.3 Menentukan Penerimaan dan Penolakan Hipotesis nol (Ho) 

 Bila - ttabel <  thitung  t< tabel , maka Ho di terima 

 Bila - thitung <  - ttabel dan thitung >  dari ttabel , maka Ho di tolak 

  Selanjutnya nilai t hasil perhitungan tersebut dibandingakan dengan nilai t 

dari tabel distribusi dengan derajat kebebasan (dk) sebesar n-2. 

 

 

 

 

Gambar 1.2 

Kurva t Distribusi (Uji Dua Pihak) 

Sumber: Sugiyono (2005:94) 



 

1.8.4 Analisis Koefisien Determinasi 

  Analisis  determinasi dilakukan dengan menggunakan koefisien 

determinasi (R2) yang digunakan adalah menguji pengaruh antara variabel X 

terhadap variabel Y. Analisis ini juga digunakan untuk melihat keeratan 

hubungan antara variabel X dengan Y, kurang baik jika dilihat dari ryx karena ryx 

hanya menyatakan erat atau tidak erat. Interpretasi yang lebih lengkap adalah 

melalui koefisien determinasi. 

  Koefisien determinasi adalah kuadrat koefisien korelasi yang menyatakan 

besarnya persentase perubahan Y yang bisa diterngkan oleh X melalui hubungan 

Y dengan X sehingga dapat diperoleh rumus koefisien determinasi, yaitu: 

 
 

yxrKd 2= x 100% 

 

Keterangan : 

Kd  = koefisien determinasi 

ryx   = koefisien korelasi Pearson 

Karena sudah diketahui bahwa 0 ≤  r2 ≤  1, maka tentu koefisien determinasi tidak 

pernah negatif dan paling besar sama dengan 1. 

 

1.8.5 Penetapan Tingkat Signifikansi 

Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,05. 

Artinya, kemungkinan kebenaran hasil penarikan kesimpulan mempunyai 

probabilitas 95% atau toleransi kemelesetan 5%. Tingkat signifikansi α = 0,05 

sering digunakan dalam ilmu sosial untuk menunjukan bahwa korelasi kedua 

variabel cukup nyata. 

 

1.8.6 Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan pengujian hipotesis dan 

kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh teori yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti. Nilai t yang didapat (t hitung) kemudian dibandingkan dengan nilai t 

(tabel) yang diperoleh dari tabel harga t. Adapun kriteria yang digunakan untuk 



 

menentukan penerimaan atau penolakan hipotesis null (Ho) adalah sebagai 

berikut:   

Ho diterima (Ha ditolak) jika : - ttabel <  thitung <  ttabel

Ho ditolak (Ha diterima) jika     : - thitung <  - ttabel dan thitung >  ttabel

Artinya, bahwa hipotesis null diterima jika nilai t hitung lebih kecil dari t 

tabel. Bila hipotesis null diterima, maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

biaya mutu terhadap pendapatan operasional perusahaan. 

 

1.9 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data dan menjawab masalah yang akan diteliti penulis 

mengadakan penelitian pada PT. Pindad (Persero) yang beralamat di Jalan Gatot 

Subroto No. 517 Bandung. Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada tanggal 

pertengahan agustus 2007 sampai dengan selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


