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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Pada era globalisasi seperti saat ini, persaingan semakin ketat di semua 

bidang, salah satunya adalah bidang industri. Di bidang industri, perusahaan-

perusahaan saling bersaing untuk menjadi perusahaan terbaik dalam semua hal, 

terutama dalam hal mencapai laba tertinggi dibandingkan perusahaan pesaing. 

Perusahaan-perusahaan menjadikan persaingan ini sebagai sebuah pertandingan yang 

harus dimenangkan.  

 Saat ini, perusahaan-perusahaan tidak dapat lagi hanya memperhatikan apa 

yang perusahaan tawarkan kepada konsumen, melainkan apa yang konsumen 

inginkan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Hal ini dikarenakan konsumen sudah 

sangat pandai dalam menentukan mana yang terbaik untuk mereka dan mana yang 

buruk untuk mereka. Konsumen tidak lagi bergantung kepada apa yang perusahaan 

tawarkan karena selalu ada alternatif lain. Dengan keadaan ini, konsumen sangat 

dimanjakan. Bagi mereka yang terpenting adalah mutu produk dan pelayanan dari 

perusahaan-perusahaan. Uang semakin cepat berputar dan mutualisme pun terjadi. 

Konsumen mendapatkan apa yang mereka inginkan dan perusahaan pun 

mendapatkan laba dari hasil penjualan barang maupun jasa kepada konsumen 

tersebut. 

 Semua perusahaan memiliki keinginan yang sama, yaitu mendapatkan laba 

yang tertinggi dibanding perusahaan pesaing dengan cara menjual produk maupun 

jasa yang mereka tawarkan, mencari konsumen baru dan mempertahankan konsumen 

lama. Konsumen berpendapat harga bukanlah satu-satunya alasan bagi konsumen 

untuk menggunakan suatu produk atau jasa dalam pemuasan kebutuhan mereka 

dewasa ini. Mutu produk dan pelayanan menjadi suatu hal yang sangat substansial 

dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan. Peningkatan mutu produk dan jasa 
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yang dilakukan oleh perusahaan menghasilkan dua keuntungan sekaligus. Pertama, 

peningkatan mutu menjadikan suatu perusahaan menjadi perusahaan kompetitor yang 

tangguh dalam persaingan mempertahankan pangsa pasar dan merebut pangsa pasar 

yang baru. Kedua, perusahaan akan mengalami peningkatan laba. Peningkatan mutu 

akan menurunkan jumlah barang cacat sehingga biaya-biaya yang seharusnya timbul 

dari adanya barang cacat tersebut bisa ditekan, seperti biaya pengulangan produksi, 

biaya rongsokan produk gagal, biaya garansi dan biaya after sales service. 

 Peningkatan mutu akan berhasil apabila perusahaan menerapkan sistem 

pengendalian mutu. Sistem pengendalian mutu ini menghasilkan biaya baru lagi, 

yaitu biaya mutu. Biaya mutu adalah biaya yang terjadi atau mungkin terjadi karena 

mutu produk yang buruk. Biaya mutu menjadi sangat substansial dan sumber 

penghematan yang signifikan. Menurut para ahli mutu dunia, tingkat biaya mutu 

optimal seharusnya sekitar 2-4% dari penjualan, sedangkan perusahaan kelas dunia di 

Amerika Serikat baru mampu mencapai 20-30% dari penjualan.2-4% dari penjualan 

menunjukkan adanya sebuah kesempatan emas yang belum dimanfaatkan. 

Meningkatkan mutu dapat menghasilkan perbaikan yang signifikan dalam 

profitabilitas. 

 Ada dua macam pandangan mengenai pengendalian biaya mutu yang optimal. 

Yang pertama yaitu Acceptance Quality Level (AQL) atau tingkat mutu yang dapat 

diterima. Pandangan ini dianggap sebagai pandangan tradisional, dimana perusahaan 

yang menerapkan sistem ini masih menerima adanya produk cacat sampai pada level 

tertentu. Pandangan yang kedua adalah Total Quality Management (TQM) atau 

manajemen pengendalian yang sekarang ini dianut oleh perusahaan-perusahaan kelas 

dunia. Menurut pandangan ini, setiap elemen dari perusahaan berusaha untuk 

menerapkan semboyan “do  right thing in the first time”. Sistem ini berusaha untuk 

mencapai suatu titik dimana jumlah barang cacat hasil produksi adalah nol atau 

mencapai titik zero defect. 
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 Penulis memilih CV Sanyu Paint sebagai objek penelitian karena perusahaan 

tersebut selama kurun waktu empat tahun terakhir telah melakukan berbagai 

kebijakan terutama dalam upaya peningkatan mutu produk. Salah satu kebijakan yang 

diambil adalah mengintensifkan kegiatan pengendalian atas mutu produk, sehingga 

biaya mutu merupakan bagian integral dari biaya produksi dan memiliki tingkat 

perhatian yang besar dari manajemen.Berdasarkan hal-hal di atas, penulis bermaksud 

untuk melakukan penelitian dan menyajikannya dalam skripsi dengan judul:”Analisis 

Biaya Mutu dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Perusahaan”. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Untuk dapat mengoptimalkan fungsi biaya mutu dalam peningkatan 

profitabilitas perusahaan, pemilihan sistem pengendalian mutu adalah langkah awal 

yang tepat. Tercapainya persentase biaya mutu 2-4% dari hasil penjualan 

menggambarkan bahwa perusahaan telah melakukan pengendalian mutu yang sangat 

efektif dan efisien. Perusahaan mampu untuk menghemat biaya-biaya lain yang 

terkait dengan produk cacat yang sudah ditekan jumlahnya. Pendapatan perusahaan 

juga diharapkan akan meningkat melalui produk bermutu yang perusahaan tawarkan. 

 Untuk menghindari terlalu luasnya masalah yang diteliti, maka dalam 

penyusunan skripsi ini penulis ingin membatasi permasalahan dan hanya akan 

mengidentifikasi apakah biaya mutu berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. 

 

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dan tujuan penelitian adalah memperoleh data-data yang dibutuhkan  

dalam penyusunan skripsi. Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

menyelesaikan Program Studi Sarjana Strata Satu (S-1) Jurusan Akuntansi pada 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh biaya mutu 

terhadap pendapatan perusahaan dan biaya-biaya lain yang terkait dengannya. 
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1.4. Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai  

pihak: 

1. Bagi penulis, untuk mendalami mutu suatu produk, yang tanpa penulis sadari 

ternyata mutu-mutu produk tersebut telah penulis konsumsi dalam kehidupan 

sehari-hari. 

2. Bagi perusahaan, sebagai masukan dalam usahanya meningkatkan 

profitabilitas perusahaan serta meningkatkan mutu produknya dalam 

persaingan dengan perusahaan-perusahaan pesaingnya. 

3. Bagi rekan-rekan mahasiswa di Fakultas Ekonomi di Universitas Widyatama, 

penulis berharap skripsi ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang 

lebih mendalam dan lebih bermanfaat. 

4. Pihak-pihak lain yang menaruh minat terhadap penelitian ini agar dapat 

menjadi masukan yang berguna. 

 

1.5. Kerangka Pemikiran 

Tuntutan masyarakat atau konsumen terhadap mutu produk yang mereka 

konsumsi semakin tinggi dewasa ini. Hal ini terlihat dari semakin selektifnya 

konsumen dalam memilih produk-produk yang akan dikonsumsi dengan 

kecenderungan yang menunjukkan bahwa kesetiaan konsumen terhadap suatu merek 

tertentu meningkat. Melihat keadaan ini, orientasi perusahaan dalam mendesain 

produk yang akan dilempar ke pasar tidak lagi dipusatkan pada kepentingan 

produsen, namun untuk memenuhi keinginan standar yang digunakan oleh konsumen. 

Konsumen cenderung memlilih produk yang bermutu. 

 Istilah mutu digunakan dalam berbagai cara, tidak ada definisinya yang jelas. 

Dari segi konsumen, mutu kerap kali dikaitkan dengan nilai, kegunaan atau bahkan 

harga. Dari segi produsen, mutu dikaitkan dengan merancang dan membuat produk 

untuk memenuhi pelanggan. 
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 Menurut Suyadi Prawirosentono (2004:6): 

 “Mutu adalah keadaan fisik, fungsi dan sifat suatu produk bersangkutan yang 

dapat memenuhi selera dan kebutuhan konsumen dengan memuaskan sesuai nilai 

yang telah dikeluarkan.” 

 Dalam praktek bisnis sehari-hari, mutu produk atau jasa adalah sesuatu yang 

memenuhi atau melebihi ekspektasi pelanggan. Ekspektasi pelanggan mencakup 

atribut-atribut mutu atau disebut juga dengan dimensi mutu. Ada delapan dimensi 

mutu menurut M. N .Nasution (2004:4-5): 

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

merupakan karakteristik utama yang dipertimbangkan pelanggan ketika ingin 

membeli suatu produk. 

2. Features, merupakan aspek kedua dari performansi yang menambah fungsi 

dasar berkaitan dengan pilihan-pilihan dan pengembangannya. 

3. Kehandalan (reliability), berkaitan dengan kemungkinan suatu produk 

berfungsi secara berhasil dalam periode waktu tertentu di bawah kondisi 

tertentu. 

4. Konformasi (conformance), berkaitan dengan tingkat kesesuaian produk 

terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan keinginan 

pelanggan. 

5. Daya tahan (durability), merupakan ukuran masa pakai suatu produk. 

6. Kemampuan pelayanan (service ability), merupakan karakteristik yang 

berkaitan dengan kecepatan/kesopanan, kompetensi, kemudahan serta akurasi 

dalam perbaikan. 

7. Estetika (aesthetics), merupakan karakteristik mengenai keindahan yang 

bersifat subyektif yang berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi 

dari preferensi atau pilihan individual. 

8. Mutu yang dipersepsikan (perceived quality), bersifat subyektif, berkaitan 

dengan perasaan pelanggan dalam mengkonsumsi produk. 
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Setiap perusahaan berusaha untuk dapat memenuhi delapan dimensi mutu di 

atas, caranya dengan diadakannya program peningkatan mutu. Program perbaikan 

mutu yang dimaksud adalah suatu sistem manajemen mutu dimana semua fungsi 

yang ada dalam perusahaan dimobilisasi untuk membantu menghasilkan produk yang 

bermutu. Pengertian istilah “mutu” sekarang diperluas lagi untuk mencapai cacat nol, 

penyempurnaan berkesinambungan dan fokus pelanggan. 

 Dengan melaksanakan kendali mutu, penyimpangan-penyimpangan yang 

terjadi dapat kita cari faktor-faktor penyebabnya dan kita tanggulangi sehingga 

diharapkan persentase produk yang menyimpang dari standar atau spesifikasi bisa 

ditekan jumlahnya. 

 Perbaikan mutu yang dilakukan oleh perusahaan memerlukan biaya mutu. 

Menurut Horngren, Foster dan Datar (2003:677), biaya mutu adalah biaya-biaya 

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

timbul karena terjadinya mutu yang rendah. Biaya ini digunakan untuk melihat sejauh 

mana perusahaan telah berhasil memperbaiki mutu produk sampai tingkat tertentu 

sesuai dengan keinginan konsumen. Biaya mutu dalam perusahaan dapat dijadikan 

tolak ukur kinerja manajemen dalam mengambil keputusan mengenai tingkat mutu 

optimal dan menetapkan jumlah relatif yang harus dikeluarkan untuk setiap biaya 

mutu.  

Ada dua pandangan mengenai biaya mutu optimal. Yang pertama yaitu 

Acceptance Quality Level (AQL) atau tingkat mutu yang dapat diterima. Pandangan 

ini dianggap sebagai pandangan tradisional, dimana perusahaan yang menerapkan 

sistem ini masih menerima adanya produk cacat sampai pada level tertentu. 

Pandangan yang kedua yaitu Total Quality Management (TQM) atau manajemen 

pengendalian. Pandangan ini dianggap sebagai pandangan kontemporer, dimana 

perusahaan yang menerapkan sistem ini berusaha untuk mencapai suatu titik dimana 

jumlah barang cacat hasil produksi adalah nol atau mencapai titik zero defect. 
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 Biaya mutu yang optimal akan memberi nilai tambah berupa reduksi biaya-

biaya produksi, sehingga mengakibatkan turunnya harga pokok penjualan (HPP). 

Reduksi biaya tersebut karena adanya penekanan terhadap produk cacat, produksi 

ulang purna jual, dan lain-lain. Dengan harga yang relatif lebih murah, produk lebih 

berkualitas maka berpengaruh terhadap peningkatan penjualan, sehingga pangsa 

pasar semakin luas dan profitabilitas perusahaan akan meningkat. Menurut R. Agus 

Sartono (2001:122), profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba 

dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. 

 Penulis menyusun skripsi ini berdasarkan skripsi dengan judul :”Analisa 

Biaya Mutu Dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Perusahaan”, yang disusun 

oleh Lugbi Wyndartanto. Perbedaan antara skripsi yang akan penulis susun dengan 

skripsi terdahulu dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Penulis terdahulu menyusun skripsi dengan metode survey, sedangkan skripsi 

yang akan disusun oleh penulis menggunakan metode studi kasus. 

2. Objek penelitian skripsi terdahulu adalah Perusahaan Tekstil Sukasenang, 

sedangkan objek penelitian skripsi yang akan disusun oleh penulis adalah 

Sanyu Paint.  

Maka atas dasar kerangka pemikiran di atas serta hasil dari penalaran dan 

dukungan landasan teori yang ada, maka penulis menetapkan hipotesa awal sebagai 

berikut: “Jika biaya mutu secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap profitabilitas perusahaan, maka sekurang-kurangnya terdapat satu pengaruh 

yang signifikan dari komponen biaya mutu terhadap tingkat profitabilitas 

perusahaan.” 

 

1.6. Objek dan Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif 

dan metode historis. Metode deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk 

memberikan gambaran objek penelitian yang sebenarnya. Data yang dikumpulkan 
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kemudian disusun, diolah, dianalisis dan diinterpretasikan. Metode historis adalah 

metode yang dilakukan dengan meninjau sejarah perkembangan objek penelitian. 

 Teknik yang digunakan dalam penelitian dan pengumpulan data adalah 

sebagai berikut: 

1. Penelitian lapangan 

Penulis melakukan penelitian langsung ke perusahaan yang menjadi objek 

penelitian dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut: 

a. Teknik observasi 

Penulis melakukan pengamatan untuk melihat secara jelas pelaksanaan 

kegiatan perusahaan. 

b. Teknik wawancara 

Penulis melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak 

yang berwenang dan bertanggungjawab untuk memberikan data dan 

keterangan. 

2. Penelitian kepustakaan 

Suatu teknik dimana penulis mencoba menemukan dan mengumpulkan teori-

teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, kemudian 

menyusunnya sehingga mudah untuk dipahami. 

 

1.7. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Sanyu Paint, Jalan Tropodo 1 Barat nomor 322, 

Sidoarjo yang bergerak di bidang produksi cat. Penelitian dimulai sejak bulan 

Februari  2007 sampai selesai. 

 

 

  

  


