
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 SIMPULAN 

Setelah melakukan penelitian pada Divisi Mesin Industri dan Jasa 

PT.PINDAD (Persero) mengenai pengaruh biaya mutu yang terdiri dari 

dua subkategori yaitu biaya pengendalian dan biaya kegagalan terhadap 

efektivitas pendapatan operasional maka penulis dapat menarik beberapa 

kesimpulan bahwa: 

1. Biaya kegagalan mengalami penurunan yang cukup besar pada tahun 

2004 dan 2005 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, hal ini 

dikarenakan produk yang dihasilkan berkualitas baik, sedangkan biaya 

pengendalian mengalami peningkatan pada tahun 2004 dan 2005 

dikarenakan perusahaan melakukan perbaikan terhadap mesin-mesin 

produksi serta mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk biaya 

training serta upah lembur bagi karyawan bagian teknik. Keberhasilan 

dari biaya mutu ini dapat terlihat dari tingkat pendapatan yang 

dihasilkan perusahaan pada tahun 2004 hingga 2005 mengalami 

kenaikan sebesar 26,20%. Hal ini menunjukkan bahwa biaya mutu 

yang dikeluarkan oleh perusahaan sudah cukup berhasil dalam 

meningkatkan pendapatan operasional perusahaan. 

2. Berdasarkan hasil pegujian hipotesis, dapat disimpulkan hanya biaya 

kegagalan saja yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

pendapatan operasi perusahaan sedangkan biaya pengendalian tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan operasi 

perusahaan. 

3. Adanya hubungan antara biaya pengendalian dengan pendapatan 

operasi perusahaan berdasarkan analisis korelasi pearson product 

moment  diperoleh nilai r sebesar 0,746. Korelasi sebesar ini 

menunjukkan bahwa variabel biaya pengendalian dan variabel 

pendapatan operasi perusahaan dapat digolongkan ke dalam hubungan 



 

yang kuat atau cukup tinggi. Sedangkan hubungan antara biaya 

kegagalan dengan pendapatan operasi perusahaan berdasarkan analisis 

korelasi pearson product moment diperoleh nilai r sebesar -0,893. 

Korelasi sebesar ini menunjukkan bahwa variabel biaya kegagalan dan 

variabel pendapatan operasi perusahaan dapat digolongkan ke dalam 

hubungan yang sangat kuat atau sangat tinggi. 

 

5.2 SARAN 

Pada bagian ini penulis ingin memberikan beberapa saran kepada 

Divisi Mesin Industri dan Jasa pada PT.PINDAD (Persero) serta berbagai 

pihak yang ingin melanjutkan penelitian ini sebagai bahan masukan bagi 

pihak perusahaan dalam menetapkan biaya mutu. Saran tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1. Biaya pengendalian dan biaya kegagalan yang dikeluarkan oleh 

perusahaan tidak terlebih dahulu diperhitungkan secara matang 

sehingga terjadi pemborosan dan tidak dapat memaksimalkan 

pendapatan operasional perusahaan, oleh karena itu hendaknya Divisi 

Mesin Industri dan Jasa PT.PINDAD (Persero) untuk lebih 

memperhatikan dan mengontrol biaya pengendalian dan biaya 

kegagalan yang dikeluarkan oleh perusahaan agar dapat 

memaksimalkan pendapatan operasionalnya. 

2. Sejauh ini produk yang dihasilkan oleh perusahaan belum sepenuhnya 

bermutu baik. Perusahaan masih menerima keluhan dari pihak 

konsumen karena ketidakpuasan konsumen akan barang yang telah 

dibeli. Tentunya hal ini juga dapat menghambat pendapatan 

operasional perusahaan. Untuk mengatasi masalah tersebut perusahaan 

hendaknya melakukan pengefektifan biaya pengendalian agar produk 

yang dihasilkan dapat bermutu baik, sehingga biaya kegagalan akan 

mengalami penurunan. 

 

 



 

3. Bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang sama, penulis 

menyarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai biaya 

mutu secara parsial yaitu biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya 

kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal terhadap pendapatan 

operasional perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


