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ANALISIS HUBUNGAN ANTARA 
BIAYA KUALITAS DENGAN 

KECACATAN PRODUK 
Studi Kasus: PT. Sport Glove Indonesia 

Oleh: 

M KHUWARIZMI BUCHORI 

06660017 

Program Studi Teknik Industri Fakultas Sains dan Teknologi 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 

ABSTRAKSI 

 Iklim persaingan bisnis menuntut perusahaan untuk mempertajam strategi 

dengan memberikan nilai tambah bagi konsumen baik dari segi manfaat maupun 

dari segi kualitas. PT  SGI  selama ini berupaya meningkatkan kualitas produknya 

agar tetap dapat bersaing dengan perusahaan lain yang sejenis. Salah satu unsur 

pendukung dalam mewujudkan hal tersebut dengan mengeluarkan biaya kualitas. 

Penelitian ini merupakan jenis studi kasus. Subyek penelitian ini adalah PT  SGI. 

Ada 2 (dua) variabel yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu: (1) variabel bebas 

yang terdiri dari biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan 

(2) varibel terikat yaitu produk cacat.  

Hasil penelitian menunjukkan hasil regresi berganda diperoleh persamaan 

Y = 695,561 – 0,000007679X1 – 0,000003535X2 – 0,000004699X3. Dengan uji t 

diperoleh hasil bahwa masing-masing biaya kualitas mempunyai perilaku yang 

berbeda terhadap produk cacat. Biaya pencegahan dan biaya kegagalan internal 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap produk cacat, namun biaya 

penilaian tidak. Pengaruhnya negatif  karena t
hitung 

yang diperoleh bertanda 

negatif. Hasil t
hitung 

biaya pencegahan -6,557 dengan taraf signifikansi 0,000, t
hitung 

biaya penilaian -1,601 dengan taraf signifikansi 0,119 dan t
hitung 

biaya kegagalan 
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internal -2,324 dengan taraf signifikansi 0,027. Pengujian secara bersama-sama 

dengan uji F menunjukkan F
hitung 

sebesar 30,233 dengan taraf signifikansi 0,000 

dan F
tabel 

sebesar 2,80. Hal ini berarti ketiga biaya kualitas secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh yang signnifikan dan mampu menjelaskan variabel produk 

cacat. Dari nilai R
2 

juga diketahui bahwa biaya kualitas berpengaruh terhadap 

produk cacat sebesar 71,5% sedangkan sisanya sebesar 28,5% dipengaruhi oleh 

faktor lain di luar biaya kualitas tersebut.  

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa biaya 

kualitas merupakan modal yang berharga dalam rangka mengendalikan jumlah 

produk cacat yang terjadi pada  PT  SGI . Adanya hubungan yang signifikan 

antara biaya kualitas dengan produk cacat perlu diperhatikan bagi manajemen 

perusahaan dalam pencapaian kualitas produk yang lebih baik secara menyeluruh 

sehingga dapat meminimalisir produk cacat yang terjadi.  

 

Kata Kunci: Biaya Kualitas dan Produk Cacat. 
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dewasa ini, untuk bisa mengejar perkembangan industri 

yang cepat dalam lingkungan dunia usaha saat ini, perusahaan bukan 

hanya menilai seberapa tinggi tingkat produktivitas perusahaan atau pun 

tingkat penjualan produk di pasar. Namun lebih pada kualitas produk 

dalam proses produksinya. Dalam kenyataannya, kualitas produk 

berhubungan langsung terhadap keinginan konsumen. Sehingga 

perusahaan harus benar–benar dapat menciptakan kualitas produk yang 

dapat diterima oleh pasar. 

Pembenahan dan perbaikan tersebut sangat diperlukan untuk lebih 

memastikan bahwa setiap komponen yang terkait dalam seluruh mata 

rantai kegiatan bisnis dikelola secara produktif. Sehingga dapat 

meningkatkan produktivitas perusahaan secara menyeluruh dan memenuhi 

produk yang berkualitas. 

Kualitas merupakan faktor utama dalam pengambilan keputusan 

konsumen sebelum membeli barang dan jasa. Akibatnya kualitas 

merupakan factor utama dalam keberhasilan suatu produk di pasaran. 

Kepuasan pelanggan dapat tercapai dengan kualitas produk yang sesuai 

dengan spesifikasi yang diinginkan pelanggan. 
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Kesesuaian spesifikasi bisa didapatkan jika dilakukan pengawasan 

produksi. Dengan demikian terdapat jaminan bahwa produk yang 

dipasarkan memiliki mutu yang baik. Pengendalian kualitas sangat 

diperlukan dalam memproduksi suatu barang untuk menjaga kestabilan 

kualitas. 

Pengendalian kualitas perlu dilakukan oleh perusahaan. Kualitas 

bagi perusahaan adalah faktor kunci yang membawa keberhasilan bisnis, 

pertumbuhan dan peningkatan posisi bersaing. Suatu industri tidak akan 

eksis apabila produk yang dibuat tidak sesuai dengan keinginan konsumen. 

Sehingga diperlukan suatu strategi yang mampu menjaga kestabilan proses 

agar variasi proses dapat dikendalikan dengan tujuan untuk dapat 

meminimasi kecacatan. 

Dari konsep tersebut maka manajemen kualitas perlu mempunyai 

tehnik pengawasan kualitas yang baik agar perusahaan menghasilkan 

produk berdasarkan standar kualitas yang telah ditetapkan dan berusaha 

meminimalkan jumlah produk cacat bahkan berusaha meniadakan produk 

yang cacat.  

Mulyadi (1999) menyatakan produk yang tidak memenuhi standar 

mutu yang telah ditentukan, tetapi dengan mengeluarkan biaya pengerjaan 

kembali untuk memperbaikinya, produk tersebut secara ekonomis dapat 

disempurnakan lagi menjadi produk jadi yang baik.  

Peningkatan kualitas produk tidak berarti meningkatkan biaya. 

Produk yang berkualitas buruk justru akan membebani biaya dengan 
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banyaknya produk cacat yang dihasilkan maka semakin tinggi biaya yang 

dikeluarkan untuk memperbaikinya. Hal ini dapat menyebabkan adanya 

pemborosan atau inefisiensi terhadap biaya operasi. Maka dari itu, 

manajemen harus dapat menempatkan biaya-biaya yang dikeluarkan 

secara tepat dalam rangka meningkatkan kualitas produk. Salah satu biaya 

yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam upaya meningkatkan kualitas 

produk untuk mencapai standar kualitas yang telah ditentukan disebut 

biaya kualitas. 

PT. Sport Glove Indonesia bergerak dibidang perindustrian sarung 

tangan yang telah berkiprah lebih dari 9 tahun di Indonesia sejak tahun 

1998 dan telah menjadi perindustrian terbesar dan dikenal sebagai industri 

yang telah menyerap tenaga kerja terbesar di wilayah Sleman khususnya. 

Untuk saat ini, PT. Sport Glove sedang memproduksi sarung tangan yang 

akan di ekspor ke pasar Internasional. Untuk tetap menjaga kualitas dan 

menghindari kegagalan produk. PT. Sport Glove harus melakukan 

pengendalian kualitas. Apalagi untuk pangsa pasar internasional, biasanya 

mereka mempunyai standar kualitas dan persaingan yang tinggi untuk 

produk yang dimaksudkan untuk dipasarkan. Berdasarkan keterangan 

tersebut, dapat diketahui betapa pentingnya proses pengendalian kualitas 

di prusahaan PT. Sport Glove. 

Strategi PT. Sport Glove  agar dapat memenangkan persaingan 

yang demikian ketat adalah dengan melakukan berbagai upaya untuk 

menghasilkan Sarung tangan yang berkualitas. Menurut (Soebagyo 2003), 
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pengertian kualitas produk menyangkut dua aspek, yaitu : secara konstan 

memenuhi nilai-nilai parameter kualitas yang ditentukkan, antara lain 

identitas, kekuatan, kemurnian, dan memenuhi penampilan seperti yang 

diharapkan konsumen. Untuk menjamin hal tersebut, maka sarung tangan 

yang diproduksi haruslah memiliki bahan baku yang berkualitas.  

Dalam penjaminan kualitas produk dari sarung tangan maka PT. 

Sport Glove, perlu menerapkan program peningkatan kualitas produk. 

Dalam menerapkan program peningkatan kualitas maka akan timbul biaya 

kualitas. Biaya kualitas adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencegah 

dan mengatasi produk yang berkualitas rendah. Biaya kualitas terdiri atas 

biaya pengendalian (biaya pencegahan dan biaya penilaian) dan biaya 

kegagalan (biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan ekternal). Selain 

itu, biaya kualitas juga digunakan manajemen untuk melakukan 

perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan tentang kualitas 

produk (Hansen dan Mowen, 2003). 

Pelaporan dan pengukuran kinerja kualitas sangat penting untuk 

mengetahui apakah penerapan biaya kualitas yang dijalankan telah efektif 

atau belum. Langkah pertama dan yang paling sederhana dalam 

menciptakan sistem semacam itu adalah menilai biaya kualitas aktual saat 

ini. Laporan biaya kualitas aktual tersebut bermanfaat untuk meningkatkan 

dan memberikan fasilitas bagi perencanaan, pengendalian, dan 

pengambilan keputusan manajemen. Pencatatan secara rinci biaya kualitas 

aktual berdasarkan kategorinya dapat memberikan dua masukan 
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pandangan penting. Pertama, catatan tersebut mengungkapkan besarnya 

biaya kualitas dalam setiap kategori, yang memungkinkan para manajer 

menilai dampak keuntungannya. Kedua, catatan tersebut menunjukkan 

distribusi biaya kualitas menurut kategori yang memungkinkan para 

manajer menilai kepentingan relatif dari masing-masing kategori (Hansen 

dan Mowen, 2003). 

Biaya kualitas harus dikendalikan dengan baik karena biaya 

kualitas yang terlalu besar akan mengakibatkan tingginya biaya produksi 

dan menaikkan harga produk, mengingat biaya kualitas ini dibebankan 

pada biaya produksi. Keberhasilan biaya kualitas ditunjukkan dari 

keefektifan penggunaan biaya kualitas. Suatu program pengendalian 

kualitas dapat dikatakan berhasil apabila perusahaan mencapai perusahaan 

mencapai titik optimal biaya kualitas. 

Ada dua pandangan mengenai titik optimal biaya kualitas, yaitu : 

pandangan tradisional, yang mengacu pada pencapaian tingkat kualitas 

yang dapat diterima, dan pandangan kontemporer yang dikenal sebagai 

pengendalian kualitas total (Hansen dan Mowen, 2003). Dikerenakan PT. 

Sport Glove   belum menerapkan produk cacat nol (zero defect), maka titik 

optimal biaya kualitas dapat dicari dengan menggunakan pandangan 

tradisional, yang mengacu pada pencapaian tingkat kualitas yang dapat 

diterima. Pandangan kualitas yang dapat diterima mengasumsikan bahwa 

terdapat perbandingan terbalik antara biaya pengendalian dan biaya 
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kegagalan. Ketika biaya pengendalian meningkat seharusnya biaya 

kegagalan menurun. 

Pembenahan dan perbaikan tersebut sangat diperlukan untuk lebih 

memastikan bahwa setiap komponen yang terkait dalam seluruh 

pengendalian biaya kualitas dikelola secara produktif. Dengan penggunaan 

metode analisis deskriptif dan analisis kuantitatif dengan menggunakan 

software SPSS.  Diharapkan dapat menentukan sumber sumber biaya 

kualitas yang tidak efisien, mengetahui pengaruh yang siknifikan terhadap 

kegagalan produk dan dapat meningkatkan kualitas produk yang tidak 

berarti meningkatkan biaya 

1.2      Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan masalah 

yang akan ditulis dalam penyusunan laporan ini. Adapun pertanyaan yang 

timbul adalah:  

1. Adakah pengaruh biaya kualitas terhadap pengendalian produk cacat 

dalam proses produksi pada perusahaan?  

2. Seberapa besar pengaruh biaya kualitas terhadap pengendalian produk 

cacat dalam proses produksi pada perusahaan?  

3. Adakah biaya kualitas yang paling berpengaruh? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Secara lengkap tujuan penulisan skripsi adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui pengaruh biaya kualitas terhadap pengendalian 

produk cacat dalam proses produksi pada perusahaan.  
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b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh biaya kualitas terhadap 

pengendalian produk cacat dalam proses produksi pada perusahaan. 

c. Untuk mengetahui adakah biaya kualitas yang paling berpengaruh. 

1.4 Batasan Masalah 

Untuk menghindari permasalahan yang lebih luas dan agar tujuan 

pembahasan semakin terarah maka dilakukan pembatasan masalah sebagai 

berikut: 

1. Penelitian hanya dilakukan pada laporan keuangan yang berupa Biaya 

Kualitas kecuali biaya eksternal di PT. Sport Glove Indonesia. 

2. Metode pengambilan data yang digunakan yaitu meliputi observasi, 

wawancara, studi pustaka, studi dokumen serta data yang diambil hanya 

satu produk saja yaitu sarung tangan yang bermerek Utility Pro. 

3. Laporan keuangan yang dimaksud adalah laporan keuangan untuk 

periode januari tahun 2009 sampai dengan desember tahun 2011. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukannya peneliti ini diharapkan dapat diperoleh manfaat 

antara lain: 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam dunia 

industri yang sesungguhnya.  

b. Dapat mengaplikasikan teori yang telah dipelajari dengan keadaan 

sesungguhnya di lapangan.  
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c. Dapat mencari solusi dalam permasalahan dunia kerja yang sesuai 

dengan bidangnya. 

d. Dapat memperluas relasi untuk karir masa depan. 

2. Bagi Perguruan Tinggi 

a. Dapat menjalin kerjasama yang baik dengan perusahaan yang 

bergerak dalam dunia industri proses. 

b. Dapat memperoleh masukan bagi pengembangan dan peningkatan 

mutu pendidikan 

3. Bagi Perusahaan 

a. Dapat menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan tingkat 

universitas 

b. Berperan dalam dunia pendidikan, khususnya dalam penyiapan 

tenaga kerja siap pakai. 

c. Mengenal dan mengetahui bidang keilmuan yang ada di program 

studi Teknik Industri Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. 

d. Adanya masukan yang bermanfaat yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan produktivitas perusahaan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan mahasiswa. 

1.6      Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan merupakan hal yang sangat penting yang harus 

dilakukan oleh penulis. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai 

berikut : 
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BAB I PENDAHULUAN 

  Pada bab ini penulis akan menjabarkan mengenai latar belakang 

permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, pembatasan masalah, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

  Pada bab ini penulis akan memberikan beberapa penjelasan yang berisi 

tentang penelitian-penelitian terdahulu, dasar-dasar teori yang diperoleh dari 

sumber-sumber referensi. 

BAB III Metode Penelitian 

  Pada bab ini penulis akan memnerikan gambaran tentang hal-hal yang 

dilakukan pada saat melakukan penelitian. Dan penulis akan mengisi bab ini 

dengan metode pengumpulan data, sumber data, hasil kerja, diagram alir 

penelitian, dan jadwal penelitian. 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

  Pada bab ini penulis akan memberikan atau memperlihatkan hasil yang 

didapat selama penelitian. Pada bab ini merupakan kumpulan isi dari profil 

perusahaan yang berisi tentang sejarah perusahaan, ruang lingkup perusahaan 

hingga proses produksi, pada bab ini juga diperlihatkan dan dijelaskan mengenai 

hasil penelitian penulis pada saat melakukan penelitian disamping itu pada bab ini 

pula penulis menjabarkan suatu penbahasan yang didapatkan dari hasil penelitian 

yang sudah diolah terlebih dahulu. 
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BAB V Kesimpulan dan Saran 

  Pada bab ini penulis menuangkan segala yang didapatkan selama peneltian 

sampai pembuatan laporan, yang berisi tentang rangkuman dari hasil analisa 

penulis serta memberikan saran-saran yang mengacu pada pembahasan masalah. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan  

  Berdasarkan hasil penelitian yang didapat dari PT. Sport Glove Indonesia, 

serta analisa lebih lanjut terhadap hasil penelitian, maka penulis dapat mengambil 

kesimpulan bahwa:  

a. Berdasarkan analisis perhitungan yang menggunakan program SPSS 

versi 10 diperoleh hasil bahwa biaya kualitas yang dikeluarkan PT. 

Sport Glove Indonesia berpengaruh terhadap pengendalian produk 

cacat. Hal ini ditunjukkan Ftabel sebesar 2,80 < nilai Fhitung sebesar 

30,233. Jadi variabel biaya kualitas dapat menjelaskan terhadap variabel 

produk cacat.  

b. Besarnya pengaruh biaya kualitas terhadap produk cacat dapat 

ditunjukkan dengan melihat nilai adjusted R2 sebesar 0,715 atau 71,5%. 

Hal ini berarti pengaruh biaya kualitas yang dikeluarkan oleh PT. Sport 

Glove Indonesia terhadap pengendalian produk cacat besarnya 71,5%. 

Sedangkan 28,5% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain. Hal ini dapat 

dipahami, karena faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam 

penelitian bisa juga mempengaruhi produk cacat, bukan hanya biaya 

pencegahan, biaya penilaian dan biaya kegagalan internal saja yang 

dapat mempengaruhi produk cacat, akan tetapi masih banyak faktor lain 

yang mempengaruhi juga.  
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c. Berdasarkan hasil analisis SPSS biaya kualitas yang paling 

berpengaruh, biaya pencegahan memiliki nilai thitung sebesar -6,557 yang 

jelas jatuh pada daerah penolakan H0. Jadi H0 kita tolak dan pengujian 

memberikan hasil yang berarti pada taraf 5%, sehingga thitung < ttabel. Hal 

ini menunjukkan bahwa biaya pencegahan mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap produk cacat 

  Dari temuan diatas mudah-mudahan dapat berguna bagi manajemen 

perusahaan dalam rangka penaksiran biaya produksi tentunya dalam rangka 

mengendalikan produk cacat yang terjadi dan peningkatan kualitas produk.  

 

5.2 Saran  

  Sebagaimana ditunjukkan dalam hasil penelitian maka kepada perusahaan 

dapat diajukan saran sebagai berikut :  

1. PT. Sport Glove Indonesia hendaknya membuat informasi biaya 

kualitas secara terpisah dalam laporan biaya kualitas, sehingga 

perusahaan dapat melakukan analisis, perencanaan, dan pengendalian 

biaya kualitas sehingga tidak terjadi pemborosan biaya.  

2. Dengan mengetahui perilaku masing-masing komponen biaya kualitas 

diharapkan perusahaan secara tepat dapat memperlakukan biaya kualitas 

tersebut secara baik guna untuk meningkatkan penjualan PT. Sport 

Glove Indonesia.  

3. Melalui hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan ilmu 

pengetahuan dan berguna bagi peneliti dalam penelitian selanjutnya 
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khususnya tentang biaya kualitas. Bagi pembaca lainnya semoga 

bermanfaat dalam menambah pengetahuan mengenai biaya kualitas. 
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